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Oatu Guð og haltu bans boð, því fvo hlíð:
it hvetjum manniat gjöra, Préð. 12, 13. Þejða
bofubreglu géfur Salómon ei fíður fonum enn
forlum, og á Gubö ótti at fitja í fyrirrúmi vib
allar fyrirteftir manna; enn þar er Fvennfólf vant=
ar opfaftnær bæbi lærbóm og lífa morg tæfifæri,
fem þjá farlmannum æfa finniðing frapta, íþugan
og athuga, þá er brínandi fyrir þeim varúð fú, at
Þeirra guðóótti verdi fem fíft óffynjamleg þjónufta,
því þá er ber vobi, at gudþræbflan úrfynjift foo
mjog, þat hún veri einfaman bjátrí, ellegar grimb
og nornaffap, í ftabinn fyrir helga vanblætíng,
(Kómv. 10, 2) um Gubá býrd og gagn ndíng=
anð, foofem þegar gybíngar hvottu guðhræbbar
beidurðfvinnur, at refa pát poftula og þá Barna:
bas bába burt út landamerfjum Antiohiu borg:
at, Act. 13, 50. Enn þegar ffynfemin prýbir
og gubþræbflan helgar þá fofti, fem fvennfólfi
eru eginlegir, framar enn forlum, fem eru: nd-
fvæmni, mebaumfan, blíblyndi, hugarlátfemi, tile
leibanlegleifi, Þá er vel farið því húfi, fem {lif
hííföfreija ftótirs hennar mabur hefir fundið gób-
ann hlut, og mebfefur velþófnan af Drottni.
Próv, 18. 22.
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$. 2.

Otti Drottins er upphaf vitffunnar, Þíúl.

111,10. Þrov. 1, 2.9, 10., hann er fem a,b,c, í
ollum bygba og fibalærbómi. Það er hans befta
verfan, at bann lætur manninn bata bid illa,
Sn 8, 18., enn meira þarf til at gjora bið
góbal. ann einnfamann gjotir hygginn mann
og.varfærinn í atbofnum. Þeir Þbaraos þegn:
ar, fém ótfubuft Guð, létu Foiffénab finn í húð
unban lamvibrið haglinu, fem tMrófes fyrir fagbi,
Æroð. 9, 20. og hefðu góð fjárbot, þegar ann:
ara manna búfmali þar í nágrenninu féll í ftrá.
Gtípverjar Bónafar óttuduft Guð og Fomuft af
meb áheitum úr fjáfarþáffa. Jón. 1, 16. Menn
verða ab úomaft frám út óttanum til triínadars
trauftð á Guði, og fíban en lengra áfram tilfjær=
leifan8; þá bið fyrfta er fengin fé vitfta, fem
bimneff er, brein, fribfom, tilleibíngarjom, full
miffunar og góðra verta, án sölpgreúr og
fmjaburð, Sac. 3, 17.

Mtbugafemdir við Arnbjargu.

Í) ffi mun: það vera meiningin þér, ab. Gubð ótt:
ímefti eins velvinni að Því, að maðurinn gjari þið

góða, ein og Því, að hann ati hið illa, því eg gjarí
tá fyrir að. hofs tali bér um fannan Guðs ótta
og fannarlegan, fem aleinn er. upphaf vitffunnar, 09

efti lætur fér nægja ab hata íllt, nema vilji Faðureins
fé tífa gjardur, — Frá honum er beint ftig til trúnaðat“
trauftðtns áalgóðum faður, og Þaðan til Færleitan6, til

allra féburð og egin bræðra, Ss.  
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a Á

Erúin er æbri heldur enn óttinn, hann álítur
Gub í ollum athafnum fyrir fínn bómara, og
hræbift því fyrir ab fiyggja þann með noffurri
fynd, enn trúin álítur fig fæla undir þanð {tjórn.
Hún gjorir fjálfrád, án Fúgunar og þó meb al:
vorugéfni, bang vilja, fem alleinn er góbur; hún
hefir einann Guð fér at trúnabi?; fá trúnabur
et foo ómifðandi, af án bang gétur—engi maður
gist ffylbu fína, eba æft þær bygbir, fem ftanbi
mannð hæfir, fvo Gubi megi þægt vera. OTrúnabi
og frauft á Gubi er foo þarft þeim, fem manns
bygb vill fýna, fem aflfinar eru manni þeim, er
burba þarf at:neyta. „Ívaban Fémur manni björfe
úng fyrir Gudi og mönnum, nær mabr vantreyftir
alvitffu Gubð, mætti hans og góbgirni, at vita

2) Gafundurinn virbift hér að fetja trú og  Guðás
ótta Buatt ámóti sbru,. og að telja Það Gubó ótta,
fem, fémur af ffobun Guðs begnanda réttlætið, em efti þá
viðleitni, fem góðu barni et fvo egínleg að ftyggia efti

góðan fóður, en gjora honum allt til. gébhefni, hvaðan
fvo trúnabartranftíð fprettur. Mad er þvgrttveggia að
arbið ttú. Íefir margar merfíngar íauðlegu máli 09
Margur mun fá orð þetta viðhafa, fem effi bindur við

Íað neina honum fjálfum, enn fíðnr sðrum, greinilega

Dugmind, enda. virðift fem. Hafundurinn gjari hér trú

tg trúnað eða trúnadarttauft á Guði að einu og

hví fama, vað og vel má ffandaft í vifsum filuíngi
orðging trú, en efti ætla eg trú Þá géti. fallaft, æðri
enn Gludá ótrin, fem af réttum ófum er frettin, Í,
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nauðfyn manna, funna og vilja bjálpa? Óvernin
má bújömóbir hugga bónba finn í forgum og á:
byggju, eba hjú fín og vini í fjúfleifa og öðrum
vandræðum, nema hún þafi fjálf athvarf til Gubð,
og viti, þverð hún má af honum vænta? Þegar
hún veit á hvern hún trúir, fær hún með því
Guðs frauft, úrræbi og fforúngffap í verri
Þraut og. í öllum obrumatburbum*).

*) Mér virðift fem þsfundurinn í tveimue undan
gángandi SS. tafi orðið „Gudá ótti“ einsog „ótta fyrir
Guti" og vilji með því tána hina Óæbri troppu ráð:
vendninnat, fem er í Því fólgin að þræðaft íllt, eður

láta óttann fyrir Guði, einsog Bómara„ aptta fé
frá þvi, án þefð.að gjóta hið góða af lyft til Þejð
eður af elffu á því. — Penna ótta fallar hann tpp:

baf vitífunnar, af því bann geingur á undan elffunni
til þing góða — menn þurfa fyrít að þeffja og varaft

íllt, áður menn fái elfað hit góða; — Þefóvegna fénna
menn bormum, Þá Þau eru fomin til ffilníngð, fyrft
af sllu Boðorðin oa foma, með aga, ámiuningum og
aðvgrunum, inn þjá þeim ótta fyrir hinu ílla, fvo þau

læti ab fá andftygð á Því og forðaft það. — Óttinn er
upphaf eður byrjun vitffunnar. En þá fullfomnu ráð:
vendni eður guðræfni fallar hafunburinn „trú“ — más
ffé hefdi manni þótt víðfelbara að þann befti briífað
orðið yelífu“ af því elífan er gagnftæð óttanum, og Það
er einféuni þing "algjorða friftna, að efja fg fmámfams
an yfir allann ótta, fvo hann ei einúngið. forðift últ
af ótta fyrir begníngu, álaft, eður sðru þefsháttar,
beldur lifa væfji það fem gott er, af eiffu til þejð eð“
ut Gudó; — en höfundurinn gétur fært það til find  



29

S. 4.

Siærleifur til Gubá og fóburlandöing, til
£óngfing og vfirvalbanna, til bónda fíuð og barna;
til bjúa og ndgranna, famt almerníngð útífrá,
gigtir það at henni þyfir ftand fitt ínbælt, og
þab verður henni þá meir enn hálfu léttara og
auðveldara enn annarð væri. Gá fjærleifur fyrr
ir bana mogli og óþolinnmæbi ein8 þó erviblega
falli, þaraf verður hún visfvbæm og meðaumfunar=
fm vib alla menn og lífa við þær ffynlaufu
fEépnurnar; hún vill allra mein bæta, fem meft
hún má, og fér aumur á allra nauðfnn, þó það
tofti hana erviði, ábvggiu og efni. Þótt Hún
géti gjarnan átt góðann brínað, eður aðra húfða
prýði, þá fer henni, þegar fvo mifid al gylba,
fem er Gubö boð og nauðfyn annara manna, ein8
og Sstaela bætrum, et — gáfu frá fér góbgripi
fína, fvoat efti ffvlbi vanta fagtann og býrann
málm til guböþjónufiu verffæra, Ærod. 85, 22.,
tllegar einðog binum, fem gáfu handybnir fínar
til fomu brúfunar v. 25. 26. Hún er hugul
| guböþaftagjorn. vid þurfamenn, enn útræbagób

 

máls, að fullfomin og fonn elffa er ótmoguleg án trúr

atinnar, fem: Þefvegna verður að gánga undan. — Lifa
hefur ann í þefsum Qur $6. að minni hyggju Daft
fvrir augum fét greinarmuninn milli lögmálin og Evans
gelíum, og heimfært óttann undir lggmálið„ en haldið
að otbið „tú“ ætti betur enn elffa við Evangelíun.
Þannig ætla eg allt megi til fanns færaft fem Íafunds
úrinn þefur Þér fagt. % 
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og ótlát vib víni fína, sum monnum góbgjórn.
Sún er Gudi petf, diijæl og vinfæl með monn-
um, þín fínnur bjattanð ynbi í manndygdum,
því þær eru eptirmynd Gubá eginlegleifa, og gjóta
menn Gabi lifa. -Gú fem þefða fofti hefir, er
góð foma, ffynfom, og. hún byggir. húfíð. Þróv.
14, 1.

S. 5.

Gób Fona hefir fín trúarbragb jafnan fyrir
ángum, því er hún trúrætin. Vefgi. trúræfni
gietir góba  báttaffipun í húfi þennar, fétur fforb:
ur við gjálífi únglínga, vib laufúngar, fidlfræbi
bjúanna og við ofmifilli búfforg. Þar fyrir vanb:
at bíín Gelgiðaga hald, húfélefira og bænagjórðir,
Þá allt heimilið fólf er nálægt tiljamang. Log:
tefna fibi Firfjunnar tælir bún, því hvad, fem
Þarútaf bregður, -gjórir þneirli og óþarft umtal,
fem eigu góðu ftýrirs hún forbaft í því fem
ylli obru allt ílt ffym, Í Tefs. S, 22, hún
fýnir fig táðfvinna.

S. 6.

Meb því. það er bteflur margta trúfvenna,
ab þær gjóta fér helft til margar trúargreinit,
bataf Fémur margfelb vild, þá er það varðar
verdt, at forbaft þvílítt, enn -tanfafa Gudð boð,
Det. 4. 2. Þér fEuluð engu bæta við þan
orð, fem eg býð pðut, og ettért tata þarftí, foð
at þér varðveitið boðorð Drottins ydar Guða,
Pa hæfir ogfvo, at ranfafa fína ffynfemi, þvíat
fávíjar onur hafa þad tíðum af ólfynfamlegu

—
—

— 
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uppeldi í æffunni, enn þverlynbið þrái á þinum
efra aldri, at þær vilja albrei fannfæraft láta, „at
fleppa finni hjátrú, og alla æfi fína halda þær
fínar bábiljur fyrir stuggann fannleif, og noffra
hulda fyefi, enn flíf villa er þó verri enn hégómi,
því hrím er ffableg og Guð hatar bana, hún fpillir
magnlega farfæld og framfvæmdum manna, og
fundum heilfunni með; hún eiðir því franfti, fem
menn ega at fetja á fannan Guð í ollum fínum
atburðum. ér til beyra þefði hindurvitni: at
velja Íuffudaga til finna uppá:tæfja, trúa braum-
um, gæfu eður ógæfu bæum og fioðum, fvíða
göldrum, óttaft veimleifa, balda ár í verjur ffoti,
ogalla fjúfbóma, fem fjuldgengnir ern, fytir tofra,;
með. óteljantegum fleiri: órum oq atfoæbum þefð=
háttar féuggfðnu innbirlinga3. Gé mottur hifðs
módir eba búftðra fappfom í þéfðari villu, þá má
það miflu illu valba, og þar verða bótn og úng=
ménni optaft vanfrúarfullir ffreppíngar, hræbb og
íftoðufauð hvar fém moffud í bálpar, þó ei væri
meit enn at gáuga um þvert búð í myréti, hellt
hvar baubur nár er einhverftabar Í nánd.

9) Spví er æ vert og miður, ef þelsi hér tolðu hind
egitni, eða gnnur af flífri tegund, efti enn að stu

teir héðan landflótta, því ettért ega þan ffilið við Gubó
tta og trú, eða famuan friftinnbóms þan eru lángt

belðut ófjalban  Óðogðanna férunantar, vað ei á að

ndta, því fá einn má tílt óttaft, fan íllt gjörir, eg
vil því efti falla Þær „trúfvendi!, fem flífar bábvijur
mr and hafa. —Tvúarffortur enn efti fönn trú eiðið
til. flits: hégóma, S. í
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7

Þá er fona ffonfóm, er hún hefir rétta
Þánfa og meiníngat um alla fína ffylbu, enn góð
fona, ef at hún rætir ffylbuna þareptir, þegar
hún veit og giotirí bverju.efni hvað vel fómir og
„byggur at því, fem rómfælt er Phil. 4. 8. Ut
bugafam alvotugéfni, fem tempruð er með ljúf:
lyndi, fómir búföfrenu ágætið vel, enn binni er
allilla vari, fem annabþvert er Eérffin eba fúllynb,
lauðlynd eba norn íffapi.

ir 0
Efynföm Fona hyggur at Gubó fljórn í heim-

ínum og gætir þefð, at Kóngur og hinir, fem
Sóngð valb hafa í hondum, vafa yfir fríði lanb8
og lýba, fvo almenníngr megi lifa góðu og tólegu
lífi í allri guðræfni og fiðjemi, bún biður því
Guð fyrir Kónginum og brum vfirvolbum, hún
heiðrar þau og elffar og brýnir fyrir barnum fína
um og bjúum þá fómu ffyfdu, hún ftyrfir bónda
finn í ollum greiðflum og allri ffylbu vib vfirbob=
ara, at fú lanbftjórn. fem hún býr unbir, megi
farfællega viðhalbaft í fpeft og frii.

S. 9.
Svggin fona æfir og elffar almennfngð

gagn, hún ftyrfir gjarnan og ljúflega- til þefð
eflíngar, hún er bónda fín mebhjálp í því at gjara
gób fveitar fil, og fjálf er hún fveitar bót, þar
fem þún býr. Hún gepmir þejð vanblrga, ab henn=
ar ófullfomin og minni háttar ffylda, fem bunbin
er við ftab, tíð og fríngumflæður„ hindri efti þá
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fullfomnu ffylbuna, fem albrei fmá) fynja og aðrír
meiga af henni frefja, því  fefur hún athöfnum
fínum þær {forbut, at albrei fóttrobi hún Gubá,
fóngfins eðr yfirvalbanna bob, albrei brjóti hrím
í móti  almenníngð gagni ebr foburlanbfind, þó
það væri henni ávinníngð von; Hún bhýfir efti
íllræbiðmarn eða leynir honum í fjærleitð (fynis
hún géfur efti gongumanni þann mat eba þab fat
í guböþaffa nafni, fem born og bjú fvclta og Féle
ur fyrir;  effi géfur bún Þann peníng steiganum
í meðaumfanarffyni, fem „hún á einann *til ab
greiba í tefjur yfirvalbfing; hún lætur ei þíngbob
falla fyrir þab, at grannfona bennar befir þann
bag bebið: um mannólán til beyvinnu. .— Gamt
er hún guðóþaffagjorn vid alla steiga og greiba
vífin við nábúa fína, þvar fem má þefð ora og
eingvir meinbugir hindra hana þarfrá.

S. 10.
Það er góð beillaftoð, ab hafa góba ná:

granna, og þab verða fleftir þegar þeir mata
góðu, því leitar þefð ffynföm fona, at ná og
tæfja hylli granna og gtannfvenna finna. Ýún
helbur góðgranna féil um beit og snnur þvílíf
má famffipti. Jún eybir, fem meft hún gétur,
ollum nágranna rit, líður ei fólfi fínu baftal bur
tvið, og vill ei bepta það af bjúum granna
finna. 3 fjúfbómi — eba húngri hjálpar hún
þeim fyrr enn brum vandalaufum útí frá.— Hún
flyrfir gagn þeirra, enn forbar þeim {faba meb
allri alúb, hvar fem tilnæt, bhelft þegar grana
Eonuna breftur einþver búparfinbi, til fæbið, tlæba8
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ebehagnabar. Þarvib eyfur hún fína egin far
fælb, því hún verðr vinfæl, og fleftir teifna fér
Þab {fylbu, at gjóta henni til þægbar, þegar
mannbygbar menn ega í þlut, og þá vinnur hún
enn meira, þegar vondur maðr hefir orðið fyrir
góbu af henni, því þeir fá minni. yft til ab
gisra flt, fvo. bún fann heldur ab vera óbtilt og
hennar. húð fyrir þeim; þeir unna at lagfæraft,
og, þó þab fjáift ei, þá er henni þab ærin ómatð-
laun,.at hún veit þab, at Gudi þófnaft hennar
bygd og viðburbir*.

Ss 11.
ab er hverfi góbt  húföfabir né húfðmóð:

it, fem belft vill vera útanbæar, enn óræfja fitt
egið hreiður; þó er því beimili berri von, hvar

- htjöfrenan er fljottfom útaf bæ, því hennar fyrir:
fjón þarf baglega heima. Sú fann gób húfömóð-
ir ab eiga nawbfynja heimanferb; hún er bobin til
brúbfaupó ebr. annarar vinaveitflu; Gún vill fjá
áttu annara búfvenna, fem hún megi fæta fór
fjálfri aptr í mt, bvartil eg ei fíft nefni banffar
forftonbugar búfonur, fem margt þarflegt má af
læta, þab fem bæta má búnað vorra innlenbffu
fumna5 *), og fldri funna ab vera fynfamleg

#) Mefða grein ættu allir, bæði grannar "og „gtatrne
fonur, að fynna jér vel og færa Í nyt; Þá víðu bætt
fambýli og nábýli ánægjufylltí og beillarffari enn þau
almennt eru. S.

5) Mad hér talda fýnir frjdlólyndi þefundarínd Á

ð #) Af góðum banffum búfonum má eindum læra
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erindi ferbarinnar, þá. fér hún fyrir því, at alt
balbift ífforbum í húfi hennar á meban hún: ec
heiman. Hún Fémur fjálf fagnandi beim, og allt
heimafólfib fagnar fomu hennar.

S. 12.
Sona tefur rétt og mannvirbíng af bónba

fínum, leitar hún fóma bans í sílu, og þareptir
ver hennar eginn fómi. rún venur. lífa bjú og
born á 'at virða þann, fvo beggja Þeirta ftjórn=
femi hafi þeið betri framgáng. — Gína sinnvortið
fofti tefur hún hvergi at láni, þá befur hún fjálf
géfing af Gubi,*og er fá hennar bafuðdftóll geimbr
bjá fjálfrí benni, enn blafir þá beiftí augum,nær
bóndi hennar et heimffur og fllgjarn, fem £Tabal,
ebur mannrænulauftlítilmenni. Þær bygbit, fen
Fonur meft prýða, 'eru féfrlífi, trygd og gubræfni,

Þeim tímum, og gætu málfé vorir tímar, fem Þofjaft fér
um allt fullndyiv, tefið fé hugvefju af orðum hans. S.

á
Þvifnað, veglu,. fparfemi, og: góðann Fmatartilbúníng, og.
er það fómi fyrir Earl fem  fonur að nema góða fiði af
Þvarjum femser, og; fyrirlita ei háttu útlendra manna

Þar femBeit géta átt við að. þétta og miða „til fulls
fomnimar Í  einbvarjur nytjamlegu,, fómajamlegu eba

ve fallegu:

Gá.ágjæti þafundur fýnir. hér, eiu8 og fvo víðs
at, þvgrfu hann vars hafinn yfir Íleypiðóma þeirra

manna, „jem bugja að ei geri verið vit eður gagn Í
neinu nema því fem þeir hafa alift upp vi fjálfi eðr

ve fjð fyrir fé Th,
gx
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Santi hana einhverja þefa, er hún efti gób fona.
Þá eru enn abrar bygbir þarnærft, fem fonum
giora foo ftórann fóma, fem meftu aftefðverf farle
monnum; efðar fvennbygbir eru: gott og ffyn=
famlegt barna uppeldi, umforgun fyrir beimilið=
fóllínu og fjærleifí tíl bænda þeirra, þverra bygba
fíbar verður gétib.

S. 18.
Konurnar > er fEapabar til at myfja géb8=

muni farímanna, at eggja þá á nærgætni og
mebaumfan og þefð þurfa margir farlmenn. Það
er einþverr befti foftur góðrar fonu, at hún bari
bónda finn í gllu, fem til hennar gétur náð,
fiái hún hann teibaft, fefar hún hann; viti hún
bann hafa þíngann bug á noffrum, affafar hún
þann fama, og fvo fer benni í hverju gbrus
þó leitar þín fér effi metnaðar og afþalbé þar
meb, belbur fýnir hún bygð fína Gubi, og vænt:
ir launa hjá honum, þó at enginn maðr viti af
Þefðu.  Íún gigtir þetta, fvo at beggja þeirra
bjónaffylbr ræfift því betur. Þegar hún veit
brefti bónda fín8, þá er henni þad mefta fóma=
verf og mannSpgð, at geta vanið bann frá þeim,
og fetið í vegi fyrir því, at þeir verbi honum at
Einntoða; at hann verði hygginn af bheimffum,
góbgjarn og mildur af illgjornum og harbúdug=
um.  ún gjörir þann að nafnténbdum fómamanni,
fæll er fá fem bana fær, hang. áratala tvofalb=
aft. Dugleg Fona glebt fínnn mann og gjorit
fonum tófamt líf, bún er gott blutffipti, Syr.
26,1. 2. jún er fóróna mannfinð. Prov. 12, Á.  
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S. 14.

Af því þab er Gub8 bob, þá er hún bónba
fínum undirgefin í Fjærleifa og blýbnis hún ec
hang befti trúnabarmabr, bhollafti ráðgjafi, temgg=
vafti vinur; hún fýnir honum blíðu í umgengni,
ugarldtjama onnufiu ífjúfleifa, huggun og meb=
bjálp í forg og ábvggiu, þolinmæti yfir breftum
bang} þagmælffu í þeirra tábegicrðum og fyrir
ætlan. rún er lángtum belbur fvegjanleg enn
Þrætugjorn, ef bónbiun er férlyndur, og fellt á
hans ráð, þó henni fé miður umgéfið, nema þau
leidi til fynbar og ófóma, því þá metur þín
býtri þá ffylbu, fem Guð, þennar egin æra og
famvitffa heimtar af henni, enn bónbang  íllræbi,
Þegar þann er famvitffulauft fól og vill ei fanns
fætaft láta. Qún fýð þá belbur at líða íllt af
honum, enn gjóta íllé fyrir þan munnmeti. ís
líf fona er vænft til þelð, af gjora mann finn
göfugann, vel metinn af ollum, enn helft af hjús
um, og margut maður á Fonu fínni mifid at
Þaffa af vyrbíng þeirri, fem beimafólf og gtann=
ar veita þonum. S.12—18.

S. 13.
Ut bera forvitinn og fpurull, er ffablegur

breftur bæði Farla og fvenna, nema þegar menn
vilja fregna amnata atferb í foftum og fonftum,
mannbygbum og framfýni, fér fjálfum til batnabe
ar.  SRenn frétta þá ímfa bluti, fem þeir byggja
atfinníngar verba á sbrum, freiftaft þá til baftalð,
og á meban þeir heyra og dæma um abra, gleima
Þeir því, fem þeir fEylbu fjálfir gjora, fvo  abrir
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géta þá funbib at þeim. Góð og fEvnfom Éona
hefir nóg ab fýfla fjálf, og finnur opt at fér
hafi verid. ábótavant, brúfar því tímann til at
bæta það, lángftum helbr enn at bugfa eptir breft=
um  grannfoenna- finna. ún er ftilt og aub<
mjáf, lítillát og orbvor, hatar baftal og íllann um:
leftur, ei fíður enn bæbni og nafnagiftur. Hún
tanfafar, hvad fig brefti við beftu Fonur, aubmýfs
ir fig af því og feppift vib at lagfæra það. Enn
beimff Eona hyggur meft at breftum annara fvenna,
ber faman vib þá fofti fína, þytift því gób og
færir fig. Qún þvtift því betri fem hún heyrir
meira. ílt af öðrum. Góð fona hyggur meft at
vitniðburbi finnar egin famvitffu *),

S. 16.
Borftonbug Fona hatar eingar nýúngar, enn

fellit fig við þær—einar, fem hún veit af fínni
 

6), Petta et nú ei fremur ffaplaftur Evenna ein

fatla, þó að höfundurinn férflagi víti þarum væðu finni
til fvenna. Allra vegla ætti það. að vera, ef Þeir vilja

jafna fér við aðra, að líta eingaungu til Þeirra þem
betri etu, að þejð eigin áliti, fem Í mannjófnuðin fer,

Því gjorí hann ab efti, er hætt við hann EN plu
fillgóðnr; og.fari við þad. bagvetfnanbi. Ss.

NT
gángandi Þrem SÍ og þó víðar, eri  fvo: Friftileg,
náfvæm og Bjartanleg, að eg gét ei annað enn ójfað
hvorri fo til úff fem þau leð með verðugu at:

Ýygli, enn —fú fém blýbir þeim, et Í fannleita tó:
“ tðna manns fín. Th.
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ebur anhara teinflu af gagnlegar eru og tiltæfilegar
eptir efnum bennar. "Áún er fíbur enn efti fafta
helbin á fornri venju, fem ógagnlegri er, þvf þab
er albrei víta verðt, at breta fér til batnabat,
enn þrálpnbi vib forna ófiði. ólag, óvit og ambögnu=
bátt er heimffu merfi. Med því at reyna margt,
finna menn hvað beft er, ebr betra ennábr, ög
þad er ffynfóm nýúngagyrni, fem forftanböfona
heldur víð alla æfi. rún fiyrfir bónda finn í .
teynflu byggilegra nýúnga, og fvígir þeim vel
fram með honum, Þegar þær hafa reyaft gagn:
vænlegar.

Se
í tæftan og lífa mentan batnanna et móð:

utinnar verf og ffylba, áméban þau etu úng. Um
fbeinbornin gylbir benjulegaft það gamla munn=
mæli: „fyrftu 10 vefur er magur fyrir móðut:
Enjám /, leggft þab meft á móbirina, at una fvein=
tm allt þeir nema ffulu, innan þef alburð, það=
an af tefur feðra ffylban við; enn bætranna upp:
fóftur allt og mentan hefir þá fyrft enda, et bæta
ur etu gjafvarta, því þángabtil eru þær unir
móður hendi, og jafnvel Íengut, ámeban þær etu
Ógéfnar heima 7.

7) Þetta má vél vera fvo, þvað bætvanna mentin
í Gófleftri, vöjufemi, rifnaði, handyðnum og sbrum
Gúnaðar*verfnaði áhrætirs em efti er Það fvo að ffilja

ab feður eigi Ýlitlaufir að vera af uppeldi fseína til

dita árðlnð, eba bætta allann þann tíma bær er, hefmas

fætur. Svo mun beft fata að faðir velti móðurinntÍ —
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S.18.
Það fyrfta, fem barnid d ffilib at móður

finni, er Hennar brjóftamjólf, 1, 2 eða 8 ár eptir
fríngumftæðum og minna eður meira barnlagnabi,
því brauft og beilbrygð Eona gétur annaft og alið
á brjófti fér fleiri enn einn brjóftmvlfíng um finn.
etta er náttúrunnar Isgmál fyrir allt fvennfyn
og berindi af gílum landbýrum, ei fíbur manna enn
annara býra Éynjum 8, og ef einhver ftór naub-

sllu uppfóftri og uppeldi barnanna naubfýnlegt liðfinni.
Sslíu falli virdift það Delft að tafa til þang, að Fénna
bornunum að ffrifa, ffilja og leja danffa, túngu, eða

annað þejábdttar, fem fómafamlegu uppeldi fambýður
á vorum bögum. S.

8) Mið þefsa grein má Það. famanbera er fami vit:
höfundur hefir ffráð í Atla 2ita Fapítula. Aldrei
verður Það oflofað að mæður ali born fín á btjöftum
fér, og, alltof fjaldgjæft er Þetta enn Í. londi voru,
einfum meðal almúgamanna. — Verður fleftra fyrirbára

* fú fama fem Atla: „Efti gétur hún Arnbjörg mín
ðaft barnábrjóftis hún hefir fvo margt ab annafi“.

En þeíða viðbáru ætla eg reynflan mundi beft hvetja,

Því fíutt ftund er Það, fem heilbrigður brjóftmylEíngur
er að tæma brjóft móður finnar, og tímatsf fú og þar
við orðið. verffall,. mum meir enn að fullu bætaft á

annan hátt, víð vætð barngind og betri heilbrigði, bæði
Þefs og móðurinnar. Hlmúgamanns fonan, fem gánga
Þarf að verfum íunanbæar og utan um heyannir, og

máffé lífa utan þeirra, verður lífa að hafa marga frás
sof við barn fitt, ef bún vill veynaft því umbyggjufam“  
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fon binbtar móbirina. þar frá, velur hún barn-
inu ffynfamlega, holluftu búfmala mjólf, fem hún
fær, og barnfin8 magi fann vel ab þola.  Bifði

eg náfvæm móðir, effi  fíft. Þegar imfar Barnaveifjur,
fram og fellingar ófpefja Það og banna því værð,

hvað þó er alltíðara á þeim börnum, fem fornúng

neæraft af fúamjólf, eða annari enn „Ófaganlegri fæðu,

felburenn þinum fem brjófiðreffar ern. *Bnnur viðbár

att er fús að móðurin þolt það ei, að barnið fjúgt
bana, vegna Þefð hún fjálf hafi lítið og lélegt viður“
væri; em Þefsi nær ei nema til þeirra fátæfuftu, þó
af þeim væri réttilega viðþvfð, Ívarum eg fiðtum efs
afi; þvt efað fá, fem við fótæfi býr, efti hefir nægir
lega atvinnu fé og fínum, þó (með fpatnaði þurfi. más
ffé á að falda, þá et hann fannur Þurfamaður, og
gétur vænt þefð á vorum tímum að þonum fé rétt bjálps
athond, af Þeim, fem betur meiga. Mitt er lífa víft,

að þó það efti væri gjort, þá Þarf þó hans nýfæðba
Barn á einhvtju að mæraft, og væri það fem til þefð

gengur, einfum Þegar barnið fer að ftálpafi, lagt við

Það fæði móðurinnar, fem hún annars verður af að lifa,

ætla eg að fú brjóftamjólf fem hún lætur affvæmi fínu
Í té, - efti muní gjóta bana miður máttar. Eg vil
Því hverfi hafa vífa né órífa móður undanþegna að
egna því náttúrunnar almenna boði, að móður látt
affvæmi fitt fjúga fig. 2ð eg befi farið þérum fleiri
orðum, Eémur af því, að eg ætla Þetta fé næfta árið:
andi málefni, og eg vildi ójfa að allae mæður legðu
born á bvjóft, til ab ftirfja egin beilfu, em uuðirbúa
Dana, rr og vænleif hjá affvæminu, máffé í fleiri
liðu, a
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eg on, fem þófti mjog vænt um bátn fitt, hún
gaf því Folbann íarjóma at breffa, fem meft þab
vilbi vibtafa, enn barnið fór ftrar þar at fvobna.
Sonuna furbabi, hún leitaði ráða og féff þau hjá
noffrum ffynfamum manni, at fjóba ífyldi blóð:
berg í mjólf, bleypa fíðan mjólfina, og láta
barnið bretfa einufaman mifuna volga, barninu
batnaði fttar og féff gób þrif, því þá var efti
fengut ofboðið Þefð veifa maga, fem ab þolbi efti
vffeiti tjómanð, né hanð offterfu næring.

S. 19.
Barn í veifum fallaft veifaftrángi, er það

óifynfamleg mebferb á börnum, þegar þeim er lengi
balbibíþvf ftránga fángelfi á þeim tíma, þegar lirn-
ir þeirra og liðamót þurfa ei fíft frjdlftar bræt=
íngar. Þa þvfir náfvæmti móður teifathmi of
lángur, ef barn er ei fomid í ruggu 7 nátta gam=
ælt, foo þab géti þat vétt fig og teigt, bneppt
fíg og velt fér, fem því er bægaft, því lætur hún
élbrei tuggufot Þreingja fvo at því, at. það géti
ei hæglega fmúib fér, — Sún bannar at rugga því
mjóa, helbur hægt og ftilliléga, fvo því verði rrta
ib, enn þefð hofið. hverfi víngtift né tínglift þar-
af. Þegar Hún géfur því fyrftu fot, lætur þín
Þat vera létt óg þunn og effi þrantg um nein

2) Eg ætla hofundurinn fé hér ofzfljótbuga, að
teifat megi -algjarlega tafaft frá '7 mátta gömlu battit,
en miðmuniv er þvgtnin teifað er, þó teifað fé, oð

rétt hefur þann, fem optar, ab mæla, aðþraungar ttlfr
at fé heilfu barnsins hættulegar. S.  
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líbamót,  fíft um mjabmir, bvattil framunbe
ir þefsa tíma breingir hafa brúfab arlabondÍ
ftab bróflinda, að: halba upp burum. Þefði mebe
ferð eyfur bæði þrif og fiot fveina, og bið famá
mætti um úngiðmeya búníng fegja, þó at Elæbar
fnibib fé lítt.

S: 20.
SMóbir er þolinmóð vib barn, og bíbut eptir,

at þau mentifi, fræbift og fibift fmámfaman. Hún
veit, at:af bornum verður effi fullorbinn mabut
{ einnti andrá, heldur bögum, vifum, mánuðum
og: drum faman. þó ab eitt barn fé ndmfame
ara og þægta enn annab, forbaft gób móbir há
ffomm, at afa olnboga ban, þvf þegat hút hefir
oll þau fæðt, ega þau gl jafna ffnldui at henni,
tit Fjætleifa og vorfunnar í breftum þeirra, oghellt
á vita albri.

S. 21

Þab er bæbi gób fibfemi, og lífa lángtum
hollara barninu 10, at vera effi fí -etanbi. allan
bag, helbur ab þab matifi albrei fyrr enn þab
fénnir fultar, og brelfi ei fyrr enn þad Fénnie
þorftas enn lángi það: til matar í milli, géfue
ÍEynfom móðir því batba óg þurra fæbu enn efti
ljúffenga, Jóh. Gottlob Kriger hefir vel ffrifabr
um mataræbi og atbúnab barna, hann fegit for

19) Sad er auðffilið að höfundurinn talar þér ui
both, fem farin eru að. fomaft á fót, átögaul og
Þat yfit. S.
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befi er áb venja bornin endur og finnum vib all.
flagð mat;-véburátt og atbúnab, og fynja þeim enga
ið þefð, fem þau vilja, nema menn viti fyrir víft, ab
þab jé þeim .ffabfamlegt. Með því at venjaft
ímfu, læra. born at þola vel, þvab fem ab þonb-
um fémur, enn þar með meiga þau effi venjaft
mjeg á noffurn vifðann lut, fvo at þau Eunni
Þefó heldur at mifða þan dn naubúngar.

Mertn lofi þeim at vera úti í Fulbum fvo lengi
fem þau vilja, belft fveinunum, eins þó þeir fé
Flæblitlir og jafnvel berfættir í fnjó, babaftí folbu
Vatfi á fumtum. ef ámilli fé þau víð miðinn
bita, alt þetta, fem þau fjálf lyftir, þaraf verður
beilbrigt og brauft fólf, og þardeptir fylgir lánglífi
og tóleg elli.  Watn er bórnum  hollafti bryffur,
eptir það þatt etu af mjdlf vanin, enn fæbuna géfur
fEynfom móðir þeim optaft barba og Falba, hún
telur þeim eingvann mat óhollann, fem ei er meb
óhófi fpillf.  Miflar fræfíngar og beitar, heitann
og mifinn þveróðagð Flæbnað, Eyrrfetur við mifinn
og jafnann bita, reifnar hún bornum óholt. rún
ann þeim at hafa jafnabatlega brætíng, hlaup
og leifa og ab fvitna í leiffánginu, því það alt er
þeim holt.  úín laugar þau fyrfi í völgu vafni
Þegar þau eru nýflafin, nofftu þareptir í þálfvolgu
og fíban í folbu, helft á fumrum, ebur í blýu
húfi, þá verda þau bertin í Eulba, og fíban albrei
bjattfjæl. þetta ffrifar Brúger.

Ss. 22.
Efynfam Eona forbaft fem meft hún gétur

alla æbru og allar áfafar finniðþræríngar, þæt þó  
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helt, fem alltíð eru ffabfamlegar, þefðar eru: reiði,
fræbfla, brígd og fvíbi, þær fpilla beilfu hennar
og funna ab hindra hennar tíðablób, þó eru þæt
sléttum fonum (hvabfEabfamlegaftar|,-fóftríb hefs
ir. af þeim og jafnvel bana, firar í móðurlífi.
Gób móbir barnedff gætir þefð, ab hræbfla og
fvíbi eru bornum ffableg, bún forbaft at hræba
þau meb grílum og veimleifum ($. 6.) '!, fem
gistir þeim myrffælni og bugleyfi;íþefð {tað fegs
ir hún þeim bæmifögut af gæfu og umbun bygba
ugra manna og helft góbra barna, af ftraffi óbygb=
anna, það loffar þau til at fýfaft. bitt enn ford:
afi þetta. Hræbfla og fvibi fyillir heilfu barnanna,
því er það betra, þegar born hafa unnib til hirt
íngar, fem góð móðir gjórir, hún leggur þá fomu
ftrar á, eldur enn at velja þau með (aungum
fvíba fyrirfram, fem  eingvu góbu veldur, enn
þar í móti fpillir gébölagi. þeirra, meb því það
eyfur þeim þúnglynbi og þverlyndi, og fælir elffu
til móðurinnar, lángtum meir enn aginn fjálfur.

S. 23.
Þejðar reglur  géfur hofrád Daties Í þang

ipbilofopbifde Sittenleþre"“ um uppeldi barna í
æffu þeirra: 1) Ryrít ffylbu menn dítunba við
barna uppeldi, at þau verbi hverfi vellyftíngafom
ellegar þuglauð. Menn hljóta at hafa alla vars
td við, at börnum géfift effi færi, at miðbrúfa
fín fEilníngarvit ebur frívilja. Þegar Þau tafa

11) SMyfga er, því miður, allt of óvíða gjætt,
tllir Bvaugar, grílur og leppalúdar ættu að gjoraft hébs
an farflótca, úr landi, S.
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fér eitthvað fyrir, þab fem ofð lífar miður og
Þeim (er) ffablegt, þá ljóta menn ab umbera me
Þolinmæði þeirra breiffleifa, og albrei brúfa hótanir
ebur vellyftíngar til at þalba þeim þar frá, því þataf
verba Þau annabhvert fællíf eba fvíbujam; á þeim
albri tjáir effi at bjóba þeim fEynfembar fannfær:
fngar, þarfyrir verða menn með blíðu vibtali at
foegja géb þeirra fem beft má tafaft. 2) Gá, fem
vill vel uppala börn, þlýtur meb ffynfemi at foma
þeim á þá meiníng,.ot hann þeimti effért af þeim,
méma það, fem þeim et með ollum fanni til þing
befta. - 8) albrei má maður at noffru barni heimta
neitt, át þefð að útmála fyrir því þær orfafi,
fem braga hann þartil, og af því, at þá ræbur
finnið melt fyrir. þvert barn; þá lýtur maður at
brýna. Þetta fyrir barninu, fem. þreifanlegaft verba
má. Á) Menn ljóta ab: ftjórna fvo athöfn:
um barna, at. þau venjift á, at tafa fér. efs
ét fyrir, án athuga og umburunar; at þeirra
finni,  Þánti og, minni bettift jafnan og ftvrk:
ift; at hindra þau frá því, at þeirra vilji
fófift meb áfafa „í noffurm blut; at ftjórna foo
tppdtæfjum þeirra, at það verði þeim at bana,
at forðaft það alt, fem beilfu þeirra fyillir, og at
Þeitra lífamir æfift í því, fem þeim er þarfaft til
fannar gæfu, eptir ftandi og Fjórum barnanna og
Þeiera áfigtomulagi, og fíban þar eptir at betra og
ftíra þeirra ffilníng, þegar þeim ver albur og
byggja. Þetta fegir Daries *).

 

#) Mó Það fen þafundutinn Íefnr þér eptir Darieð
fé fumt hvað ámóti eðr og sí algveinilegt, þá má
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S.. 24.

ið alla mentun og uppfræbing barna gæts
ir þefð gób móbir, at hún géti fengið af barninu
án nauðúngar og Bígunar, það fem hún vill.
Bái fyrft bernin elffu á móður finni, þá forbaft
þau at ffyggjá bana.  Gfynfemi, manndugd og
fibpróði loffaft inní barnanna björtu lángtum ljúf
ar af fyrirmynd móðutinnar og obrum góðum
eptirðæmum, fem bún fegir þeim úr belgum titn=
fngum og oðrum góðum fogum, enn þó troðið fé
nppd þóu ffraungum fíbalærbómum með þótan,
höggum og þarfa. tiger brófar því, at gjöra
fpil úr ftafrofð bófftofum, og fíban atfoæðum, f90
born Eunni at Íæta leftur, fem leiffdig, móð ffémte
anog yndi. Þaðer gott ráð til af fénna börnum
at leggja loftann á bófnám, at móbir láti þar
ftafa til bvérð fem þau Biðja um, og fíðan fvéba
át ftofum, annarð neiti móðir þeim, foð þau téppe
ift vib at géta flafað til brefa finna.

$. 25.
það er Gub8 bob, at barn heibti fotelbta,

enn þá ffylðu verður at fénna bórnunum. Heib:
teinn er ffuggi bygdanna*2, var bygbina vanta

fmt af því Braga Þá tegln, að unbiteið og barnið fé
fomið til. (ilníngð, fé ráðlegt, að leiða því með ffynfams
legum, foxtelum fyrir fjónir hið rétta, góða og fómas
fomlega, því með Þejðu má vefja og fyfja gteind
helá, athygli. og -lotnfagu fyrir fannleifanum og  bygðe
inni. Th. á

12) fapfundutinn meinar bé, og það réttilega, að
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ar, þar tjáir effi at leita eptir hennar ffugga,
og-ei tjáir: þeiburð at vænta, nema til þeiðurð fé
unnið. ab fem icero allar fullann og fanne
ann. heiður, það fær gób móbir. hjá barni fínu
1) at þau elffi figs 2) hafi eiginnlegann ttúnab
til fín; 8) at þau loftift til at trúa, hún vinni
til þejð af þeim.

S. 26.
Gób móbir gætir vandlega af ollum breftum

og ófiðfemi barna finna, því hún hurar þab, fem
víjan fegir:. Betur brófar fjálfti fé og fýnift
frægri, dygðin undir áfýnd þægti, og allur henn“

bygðugt líferni foreldranna, og Íeiðrun Þeirra frá barns
anna bálfu, fylgift að, rétt eins og lífaminn og (Ftgg:
inn þang; því jé Það til eintis að vænta og Ófantns
gjarnt að Íeimta ab börnin heiðri glæpafulla og dygð:
afnauða forelbra;  ffugginn gæti ei verið hvar lífams
ann vanti. Petta fannar lífa bagleg teynfla. Það ber

víft ffjaldan, og mér er óhætt að fegja aldrei við, að
barna uppeidi fé á þeim bæum Í nofftu lagi, hvar
einþvgr leftur Brottnar bjá foreldrunum; eg tef til bæms

ið, tllt famlyndi þeirra á milli, illur og Óvandur munns
fafnuður, Beyffjuflarf með söru fleptu, og er Það af

því að þá gétur ei hjá bornunum ftaðift virðing fyrir
fotelbrunum, Þar vantat því réttan grundvall þeirrar

barnlegi Ílýðni, og bornin fara því, Það fytfta þau
Þora og eru fær um, að jafnfýta foreldrunum og ftanda

uppi Í hárinu á þeim, og breyta eptir egin fpiltu hugs
arfati, fem enn meíra etffénr af vondu eptitðæmi fors

elbranna. S.
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at blómin mnægti. rún Eénnir þeim, enn belft
bætrunum, fallegann fóta=burd, ftilta, og þó efti
offeina eba bifpurlega gaungu; hanbaburð fiðjam=
ann, og þó ftjdllegann, anblitöfall ftobugt, mál:
fæti féfrt, ftilt og aubmjúflegt: þarímóti venur hún
af þeim flyfð, mumparaffjælur, grettur; hún líbue
þeim efti at tafða, efti at hlaupa á fíðuftu at:
fvæbum orða, hvad M. Havemanus de educa-
tione domestica fallar fleftra barna breftí æffu,
og varar hana lífa við mótgu sóru látgæbi, fvo
fem at barnið tífti vefællega fem titlíngur, eba
myfgrí í barm fér, einðog færíngamenn. Móbir
líður þeim effi at tina, rita með bafdi, fetja á,
ftama, tala bleft uppá einhvern bófftaf, ellegarí
fverfar fér, at tafa fér málabrellur, ebut venjaft
ofmjog á einhvern vifðann málsbátt, þó nógufall
tgur væri at brúfa um finn. ún venur af þeim
alla Fæfi, fem í einhverju ófríbfa fað þeirra. Íún
heldur þeim til at vera altíð bljúg, og framfæra
efti þarfalega mál fitt, fem þeir, er boða {fulu fjand=
monnum ftríð. Qverfi þeim né bjúum líður hún
manneiða, blót, balv, formælíngar, þraffpár, ebs
ut hótanir, beimffulegar ffroffogur um Brauga,
fylgjur eba fvipi manna og þejðbáttar. (S. 6:)

$3.
Engin Guböþjónafta er gób, nema ffynfam=

leg fé; þefð gætir byggin Fona, þegar hún fer
fyrft at Eénna barnum það, fem trúatbrögbunum
vibfémur. Byrft venur hún bornin á það, at
bvggja noffuð at því, fem fyrir ber, og brúfa
Þeirra fEpnfemi fem þau beft géta. Þarnærft fer

4
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Þín at Bénna þeim þið allra einfalbafta, at þura
um Gubó verf í ffopun þeirra fjálfea og allra
annara hluta þeim til gagng; þetta gjorir hún jafn
óbum, fem bornin fafa til at þeffja með nafni
einn lut. frá gbrum.  S þefðu verfi varaft hún
vanblega, ar láta þau merfja óþoffa finn, og enn
eldur at gjora þeim blygðan, þó þau fpvrji hana
allbeimffulega um það, fem þau ilja effi, því
Þarvið dofnar vilji þeirra til at fræðaft, og það
þryflir þeiera ímpndunargdfu. Þegar þau Áfynja
Þá, eytir tilfolu þeirra albur8 og hugvitð, gæbifu
fÉapatanð og þau bábft at henni, það er með obr<
um orðum af fegja, Þegar Þau eru orbin ffyn=
jandi ffépnur, þá fer hún fyrft at fénna þeim at
Þeffja fynd og naudfyn manna, Brelfarann Kriftum
og ban ftóra endurlaufnar vert, þetta alt fem
einfalblegaft og Þeim fem féiljanlegaft, bún brýnir
Þá fyrir þeim þá inndælu ffylbu, at elffa hann
aptur um alla bluti fram.

S.. 28.*

Þegar bornin eru fvo lángt fomin, fem áb:
ut er fagt, þá er fyrft tími at fénna þeim Drotte
in8 bæn og blefðunar ord, því þá funna þau at
bibja meb eptirlángan, at fá bab, fem bænin minn-
ir þau á. Þau venjaft þá á það, at biðja Gub
með íhugan, enn effi at lefa þá belguftu bæn og
abrar bænir fem abra þulu — eptirþántalauft.
At fénna barnum án flífð unbirbúníngð — marg:
er bænir og fálma verð, er vanbelgan Gudá nafng
og venur þau á féynlaufi mannjlapur fyrir Guði,
það fpillir þeirra finniðfræptum, fem eybafi til at  
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læra mifib bulður utanbófar og meælgi þá, fem
barnid ffílur ei betur enn flaufbýr ebur flóbýr, veit
effi helbur hvað þab þylur og hurar albrei til at -
fd þad, fem bænin upptelur; barn fvlbi albrei
læra þab, fem það ffilur ei unbirein8 13.

Bs
feiffáng og ffémtun er börnum ómifðanbi,

því þarvið ftytfjaft — bæti finniðin8 fraptar, og
heilbrngbi lífamanð, enn ffémtan þeirta og Íeifut

er í forðum, undir tilfjón móðurinnar, eptir barna
anna afbri, fyni og ftandi. Þá fémtan leyfir
gób móbir belft barnum, fem géfur bolla og bdffas
laufa brætíng lífamanum. ffi fyillir hún fémta
un barna með noffurri naubúng, því þá ér þab
efti fEómtan lengur.  Eafmorf leiffángðin8 ná fvo

13) Þetta gétur mí verið véttgóð regla víð náms
og ffilnfngs* börn; en Ýefnt ætla eg megi byrja lærdómi

einn þjá allmorgum, ef-bíða á eptir því, að byrnin
tí hlýtar ffilji allt hvað Þau læra. Pan ffilja, það
Þau læra, á fína vín, eptir mælingu ffilnínga fuð,

og Það. fem numið er, verðut famt effi ávartarlauft, þó
téttari ffilníngur fáift á því feinna. Eg ætla líft gángt
daglega fyrir Þeim varnu, og þejáir munu fjálfir tiga

trytðt með að ffilja, en þá heiður að útlifta, fumt
hvað af því, fem þeir bafa lært, aðruvífi enn tinsog
barn, fem hafa það eptir, fem fyrir Þeim er Daft:

Það er lifa auðjéð á Bli grein að þofundurirn ætlaft

til að fræðin féu fénd 6 vetra barnum, og tggit mig
að fæft batn muni þó frar fá á Þeim allftaðar téttan
filaíng, eingog. þan Íafa verið og en "eru E€nd. Sí

ár
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lángt, fem fæmilegt er og fynblauft, enn albreiþarnf=
ir. þeirra tafmarfa gætir Móðirin alt um fríng *).
  

*) Það fem þafnndurinn hér feigir er.einfar áríðandi,
Eg hefi Þeffr þau; dæmin —, þó færri jón, fem betur
fer—ad fumar mæður hafa haldið ormum fínumí
rúminu frammeptir ollum eigi, eður þá allann bag

inn, og fvo Begum hefir ffípt. En af því barnum er

náttúrlegt ab halda fyreu fyrir, Þá hafa þau með

Þejáu vanift á að rða framm og aptur og ftytta fér

bægur meb einhverju Ólundarfaungli. Borið hefur lifa
við, Bat fem fáum hefir verið á að ffipa til verfa,

að born hafa verið. 'ífilín eptir eima — annaðhvort
> einísmul eður þá með einþvsrjum Óvitanum—meðan

foreldrarnir hafa geingið með fólti fínu til vinnu á engz

jar og ffabið þar allann baginn, fannfté lángt frá bænum;
af ollufaman þefðu verða bornin, ef ei hálfvitar, þá

famt opt veifluleg, tmannafætuleg, Ólipur og ffapftvgge

Eg. veit að þetta orlafaft fundum meðframm affáteft,
Þó maður laungum fjái ab bæði uppbeldi og annað
fer betur fram á heimili fótæflínga margra, en jumra

rífiðmanna—enn þar fen erbyrgð veldur flífu, þá
ættu forelbrarnir— heldur enn að fyndga fvo ámóti
Gudi, fjálfum fér og finu gginn holdi og blóði, að.
leita úrræða til góðra nágranna, til fveitarftjórnarinnar
eður til preftð fíng, fem einfanlega mun ætíð finna fig

fnúðann til elffu víð bornin, og et eg við um að þá
yrði eitthvað til ráða með að útvega börnunum fat,

ef Þau eru fvo flæðfá að þau foimaft ei úr tiíminu,

eður mat, ef Þau eru fvaung, eður piff um fláttur

tímann, ef meðþarf.  Pefði náfvæma umhyggja fyrir

Gornum í æffu nær að víju bæði til faður og móðut,
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'$. 80.
Það er gallfýfi noffurra mæbta, at þab má

fýnaft þær vilji, at bærn fæbift fullorbnir menn;
þær vilja aldrei fjá þau leifa fér og fíft menarn=
at, þareb þó fiðfamlegur leifur et það eina bér í
landi fem noffub ririr þá brefti, er banfarnir læfna
hjá obrum þjóðum, eptir því fem þær ffrifa þar
um. Glífir fallegir leifar géfa mjúfa og náttúr-
lega fimaburbi.  Þefðar forneffju fonur Fúga mey=
arnar til af bánga jafnan við leiðinlegar luntafetur
og ólunbar handaffol; þær láta þær ftafa og ftauta
beila ebur hálfa baga í fenn, enn fundum brúlba
yfir einþverri vinnu, fem barnið er effi búið at
læra. Petta Ómannúblega uppe'di fyillir bæði fál=
at og lífð froptum, þab gjórir bornin þúnglynda
og íllgébja eptirmynd fEífra mæðra, enn ftundum
leíbir þad ffírlífi meyanna í freiftnis þegar mób<
itin er fem fúllynd norn, harbráð og ómjúf, þar
fem hún ffylbi ávinna fjærltif barnanna, þá nerba
meyarnar af leita fér annarftaðar yndið. Þegar
nú þab óleyfilega yndið býðft, enn efti það rétta,
Þar fem þefð væri þó belft at vænta, fann það
fella góba ftúlfu í freiftni, og er þab ffulb binne
at óffynfomu og mildu móður.

$S. 81.

Sérímóti belbur ffynfam og mjúflynb móbir
betri reglu við barn fín (S. 27.), hún leyfir þeim

enn þó mun á Þeim aldri ei minnt undírfomíð

ærgjætni og náfvæmni móðurinnar, og vilji ei faðirs

inn Bera fig upp, þá er það {fylda móðurinnar, Th.
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í at leifa fér, og fvo litla fund í miðlum fitja vib
bófalærbóm, efti obruvífi, enn fem fEiptift um og
þau tafi upp annan nýann leif, fem þau fitja
vib effi lengur, enn þángab til þeim leibifi. Þá
Eémur þriðji leifur, það er eitthvad þab, fem þeim
bæfir með hendum at gjóra, eptir þeirra ftanbi
og forelbranna. — Megar meyarnar eru 12 vetra,
eður og noffuð fyrri, eru þær fettar til hanbyrða,
meb varanlegra atfylgi enn áður, og þá unbirbú:
aft þær lífa til ftabfeftíngar í fEírnarnáðinni, enn
Þær vanbari hanbyrbir bía optaft eptir Son
firmatióninni.

S. 82.

Þegar born hafa fengib fullt ffyn, byrjaft
Þeirra bófleftur, fem varir eptit því, fem barn et
næmt til; þar vib fitur barnid þrifvar á bag hálfs
ann tíma (S.24—30) og þá þytir vél gánga, ef
barn hefir lært að lefa, þegar það er6 vetra. ar
eptir fer það at læra Zútbers BateFísmus, fem vér
ollum fræbi, af bófinni blýðir móðir því yfir og
ténnir því ab ffilja meinínguna um leið, ranfafat
altíð nærfta bag eptir, hvert það hafi ei gleimt
géfínni uppfræðíngu binð fyrra bagfing. þetta
gistir hún árla þverð morgun, ámeðanfinni þeirta
er fEarpalt og ábutenn það fær finn morgunftatt.
Af því Friftinnbómur er blefðunarbrunnur, þá brýn:
ir gób móbir einfanlega fyrir bornum, af Fannaft
jafnan bið Gubð gjæbífu í oflu og bábft ad henni
með þaflátri aubmúft, að banð miffun fé ætíð
fyrir augum þeirra ($. 27.) Gálm. 27, 3.  $úín
fpot Ímáborn úr leftri og préðifun, flundum bag:

— 



 

55

inn eptir og leggur út fyrir þeim þab.þau hafa
munað, fvo þau venjift vib at æfa bæbi minnið og
ffilnfnginn, belft í andlegum fræbum og belgibóf
um, - Þegar móðir borbar fyrir þeim, lætur hún
þau bíbja til og frá borbi með venjulegum borb=
fálmi. rún heldur þeim fem optaftt bjá fét, og
frá folli annara ófiðugra manna *).

*) Bófleftue. Byrjift undir eind og barnið hefur feings

ið mál, hvað fem fvo ffynbtagdi efs líður að sde,
eru þá Grunn fyrft fýndir bótftafir og þagað fvo til
að þeim gæti verið það til gaman, áft Enýunar eður

mfillar  fyrrfetu, fem og vei má tafafi, Þegar núgtt
fnemma er byrjað3 á góðum leftti ríður meft, og etfért
barn ætti að byrja að læra Kriftinndómsbófina fyrr en
Það er orðið left; Til að venja Þau á gott lefttarlað
er vél tilfalliðað þan lefi hátt í milli, fvo margir hlýði
á, fvrft einhverjar ffémtilegar bætur, og fvo. húféleftur
Þegar þau verða fær til þef. — Engi ffyldi láta born

fífeldt lefa andlegar bætur tinganngu,

vað málfæri barna viðvífur, þá ætla eg Það mjag
ffaðlegann vana, fem þó víða viðgeingt, að Brúfa við
Þau tæpitúngu, en það mundi affarabeft að mæðurnar,

eður föreldrarnir yfirhafuð, vildu fem fyrft tala við

börnin ffýtt og breint eins og víð fullotbna, og tíða
eingum annað.  eynflan. hefur fýnt mér, að Þar fer

almenníngur foo opt Fénnir það málóbrefti að barnin fén
ei orbin lefandi, Þá fémur Það fundum af eingu nema

vana Í barnæffu, af því hínir eldri hafa alltaf hermt
eptir barninu, Íféaðd þefa að fylgja náttúrunnar leiðar:
vífir, fem ætlaft til að barnið hermi eptir þínum eldri
09 læti fvo af þeim. — Eg Hitti einufinni 12 ára
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S. 33.

Góð móbir fegir barnum fmámfaman þab
metfilegafta af fógum heilagrar Sitfníngar, forft
um ffopun beimfing, og fíðan fram eptir slbunum
til Rrelfaran8 híngaðburbar; þar eptir allra helft af
vorg Qauinara þógværbar og Íjúflynbið umgengni
hér á jorbunni, af hanð mannelffu og mebaumf-
an við alla nauðfyn manna, af hang gubbómlegu
Fraptaverfum, fem hann þó albrei fýndi nema monn-
um til bjálpar, og fynjaði hennar albrei noffrum
Þurfandi, fem hennar leitabi, jafnvel þó væru beibn=
ir menn og ffunbum vondir og óþafflátir. Dngg:
in móðir fræbir lífa born fín þið einfalbafta um
uppruna vottar þjóðar og? Gubð forfjón yfir
bag vorum; fvo fem til bæmið: vort land var
lengi í eybi, vorir forfeður grimmir" heibíngjar,
fem íbfubu mannablót og marga afffaplega leftií
trúarbragba ffyni. Þeir fengu noffud ljóð Frifts

gamlan únalíng, og ffildi etfért orðið Þegar hann lag
naðir vor“ og héldu fleftir að hann mundi aldrei verða
talandi — honum var fomið fyrir hjá ffynjsmum manni,

góðum og ftiltum, og talaði foo, að Þriggja vifna frefti,

að vel mátti ffiljas honum hafði verið, ein8og opt við:

Ber, feint tíl máls, og verið vanin á tæpitúngu, og
Þegar hann heyrði albrei annað fyrir fér heima, hafði
hanu effi teynt að fomaft að orðunum, og þefti þau

varla. — SÞað er einfargóð regla, fem hafund: ræður
til, -að láta born leyja úe fyurníngum, og befur ffyns
fam móðir það fyrit gaman, Þegar bsrnin eru Fríngum

hana, ad æfa ffilníng beirva með Þeféu móti, efti eins
úngið Í andlegum heldur lífa í veraldlegum efnum. "Th.
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innbómöin8 þúfund árum eptir rifið fæbing, fvo
Þá aftófuft meftu forbæbur. álft bið fjotta hunbr=
ab ára leið enn þángab til menn fengu hér hreint
Guð orð, og ffébi þad fyrir umforgun vorra Kon:
únga í Danmgrf. -Gíban hafa Dana Kóngar
hverfi fparab umfvif né ftórfé til ab aufa bæbi
anblega og lífamlega farfæld vora.

S. 34.

érvib funna vel at bætaft bæmi úr sbrum
góbum fogum, hverninn mannbygbinni fylgir opt
aft luffa, enn einfanlega glebi, fagnadur, gób fam-
vitffa, von og trauft, bvab fem ab hondum bers
aptur þver ffomm og ffak', ángur, órói og íll fam=
vitfEa (öflunum fylgi og beimffunni, og ámeðal þeirra
leiðir férþótti og  brambfemi veft af fér, Þegar
born venjaft þartil úng, því þá finna þau hverti
til þeirrar ffylbu, fem Gfapatinn ellegar náíng=
inn á at beim. Þegar gób móbir fer þægilega
og fnotfurlega at þefðari uppfræbíng, inntætift það
börnunum með fémtan og yndi, at hafa leftina,
enn elffa og abhyllaft bygbina. Þefði leibarvífir
til bygðanna er gllum bornum þarfur, af þverju
Velft ffanbi eba Fyni fem þau“ eru, enn fátæfum
meybornum, fem fæbaft og Flæbaft á íbju finni
og þurfa meft at læra verföbáttu og hsftjórn,
te effi ráblegt at leggja mjóg fyrir fig bófnám,
foo annað þarfara óræfift efti þarfyrir.

S. 35.
Gtanbi barn til arfs og aubæfa, lætur mób=

itin lítið yfir því, fvo: það læri at meta alla
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ménn fyrir fína bræður og Gyftur, fem áflir eiga
einn fóður, þarfyrir viti, þau ega át vera fem
fleftum til gagns eptir megni. Gvo að barn ven-
jift á að vera brjóftgód og mebaumfunatjóm, líb=
ut þeim effi góð móðir at brepa, eður þó enn
fíðnr at fvelja noffud meinlauft fvifindi, og efti
heldur ab drepa þau ffabfómu tvífindin nema
fem fljótaft og meb fem minftri fvgl. Hún Fénn-
ir þeim, ab það er glæpur og íllífa, að ffémta
fét vib fool noffurvar ffépnu, því at miffun Drott:
ing er yfir ollum banð verfum.

S. 36.

Sanbyrbir Fénnir móbir meyum, fem flandi
þeirra fæmir, og bær, fem hún fann fEynfamlega
at vænta, at þeim megi fíban á þroffa albrí at
gagni foma, þegar þær hafa fengið mann og ega
húfi at fýra, því funnátta fú fem efti gagnar,
vegut jafnt við pá vanfunnáttu, fem efti fbab:
ar 1*.  Ghegar fland og fvo fjárbagir ftúlfunnar
boba þab, at hún unni ei, nema meðan bin ét
ógipt, hafa gagn af þanbyrðunum, enn fíðan verða
 

12) Eg vil meina, að nema eigi allt, fem færi ét
á að nema, og að gagni gétur Fomið. Hvðvt meyunni
býðft noffurt fært á að nema hanbyrdir, má móðutr
inní vera ljófi, en hitt er henni óljófi, þvott Bóttut
Bennar mumí ei géta haft gagn af Eunnáttu finni ein

bvgrntíma á æfinni, og á hún þá effi að fitja þenni Í
ljófi fyrir því. ver er fú Þeftíng nytjomdar:íverfn
fen efi géti gagnað? og þver er jú vanþeffíng Þeirta,
fem ei géti ffaðað? SS.
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at hætta við þær, og Vinna fjdlf einajamann bús
vinnu, þá er þab fpjoll á rábi ftúlfunnar, að hafa
lært Þær belbri fonftir, enn ei hitt, fem fíðan meft
uppbyggir búð hennar, og gjörir það hana ab
æfinlegum þurfamanni þeirra, fem fíban vilja leita
fée praftar af annata Funndttu, og með því móti
vinna þær þandyrbir fjalban fyrir fæbi þeirrar
fem gjorbi, ab er hér athugandi, at hafi mærin
tnga miflar hugvitögdfur til vanbra hanbyrba
(og máífé minni til almennilegð ervibið) þá ææ
ffynfamlegt, ab brepa ei þeirri gáfu niður, því
bn fann at verda luffu vegur meyunni og bæbi
enni og oðrum þatfara, Þær eru handyrbit
beftat, fem beft fotjorga, ef þær eru þarfar, enn
ei ginnínga alíngur. ér verbur ndfvæm móðir at
tanfafa ndttútufar bóttur finnat, fvo hún velji
benni þá vön, fem mærin er lunblognuft á, þá
befir mentanin lángtum befti framfor, þá folaz
iv vertinu yft og pnbi3 þá er og meiri Íuffu
von, et menn fylgja náttúrunnar og Gubð
fallan. Gé merin efti finnuð til þanbytða, þá
er berni lítil gæfuvon at fígaft til þefa, fem henni
et fjærri géði, jafnvel þótt hún. væri af bætta
ftandi, og má þín famt verða bugleg, og forftönba
ug bújömóðbit, og væri þá beft hún venbift til
þefð. firár á únga albti; ber þab opt við, at
bóndi Íennar vetbur fællti maður, en bíntav
bandyrda fofumnar, fem hvergi girít gagn, nema
inni í palli“. Satar og allar mebferð góð, farit

 

#) Beinafta greinin Í Þefðum $, fen endar Hann

og fénur hér á eptir, auglýfir þofundarins fönnu meina



60

bugleg og forfjál húfð umbyggia gjorir helft góba
og þarfa búftýrus enn Funni fonan þetta og hanb:
yrðir lífa, þá er hún því betra foftafvenbi,

$...37.
Sanbyrbir Falla eg hér allann vefnað, fauma

og ífauma, fem tala fram almennilegri bændas
búnabarvinnu, hafa þær margar verið ab fornu,
fem nú eru aflagbar, enn fjáft þó endur og finns
um á gomlu tagi, noffrar eru gamlar, enn halb=
aft þó vib og gjoraft enn á einftafa fiobum. þó
eru og noffrar nýfomnarí brúf, og eru þær allar
frá Danum fomnar fyrir fám átum, annabhvert
Eéndar voru fvennfólfi af bonífum fonum, ellegar
vorar fonur hafa fjeð fytir fér banffar hands
yrbir, og numib þaraf án tilfagnar.

S. 38.
Moffrar eru þær eljunarfamar og þrifnar

húfémæbur eba búfonur, fém fvo eru vanbfýfnar
vib bætur fínar, af þær vilja effért bíverfaf þeir
nýta, þegar þær verða varar við einhverja gleimffu,
eba fmábrefti hjá þeim ýngri, þar fyrir gjera þær
elt fjálfar, og binar foma hvergi nætti og læra
því enga búnabar atferb. Hér mö fylgir þab, at
Þegar úngur bíbill vill fá fér væna fonu, og
leitar helft bóttur þeirtar,. fem bann veit vera ei
fíbur forftanbuga enn buglega og þrifna hiífémób=
ur, þá refur hann fig á það í búffapnum, þegar

tngu, og eptir Því reður að lága ebut tafa það fem

hér feigir á undan. Th,
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hjá honum 'gylba ffal, at bauð únga Fona Fann
einga atferb móður finnar, fvo þann fær þá meine
ing, og þab effi at orfafalaufu, at beftu búfvenna=
bætur féu jafnan boð = born. Gú er barnfona og
bútona beft, fem beft fér fyrir ollu því, fem gjora
ffal, en lætur þad framgengt verða með höndum
þeirra Ýngri;3 þær fómu læra þá með því móti
bæi tá og atferb húðmóburinnar 15.

S. 39.
Barnfóftru þarf, hvar tíngborn eru, þær

tæfta born og þrífa, enn efti géfa þær þeim ab
flúga fig bérí landi, þelbur það fæbi, fem móbe
itin leggur þeim. Hér til brúfaft opt gamlar
férlíngar, og má þad vel vera, ef at þær etu
þrifnar og beilbrigdar, þó ffyíðu þær albrei tigg=
ja í born, allra fíft ef at þær eru bolbveifar,
brjóftveifar, ebur með gSrum fjúfleifa, það Fann
at verða barninu banvænt, þegar hennar munn:
vatn Eémutí maga þejð. Hér er fEynfemi og
athugi móðurinnar náfvæmur, at vel fé við barn
giott, og einginn til þef tefinn at fóftra þau,
fem born færi noffud ílt af, því börnum verður
opt vel við fóftrur fínar, óg tafa mjog eptir þeirra
hjali og fráfögum, fem ftundum er ei annað enn
hjátrú og beimffa, bogumæli, baftal eba Férffni,
og þetta loðir opt leingur í batnö minni enn
fytbi.

15) SPefói grein virbift ab vétlega, befði átt fæti,
næft eptir 18 grein; en eg hefi í engu viljað raffa hafs
undaríng ýfipulagi Í vítgjarð hans. Ss.
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S. 40.
SFölendff húfðmóbir hefir optar á hondum ull

enn lín, því ullin er benni beimofengin, enn efti
tínið, og einð og ullin er þarfafti þlutur í búi
manna, fvo er ullarvinnan eitt af þeim Þorfuftu
verfum búfðmóðurinnar; þaraf Flæbift alt heimil
ið fóltið, bæti bíð eldra og Ýngra, og þaraf gjór:
íft Faupeytir, belfi innlenbffur, til fjóffbunnar 16,
Borftondug húfömóvir forbaft, ab gjóra mifib at

16) yf er æ vert og amiður að tóvinna virðift að
gánga mjag fvo til'Þurðar þér í landi, einfum fun
anlandá. — Stórbanlandó er ennþá teluverðt unnið, til
innanlands Íandínnar og fiffifaupa hér fyðta og veftta,
en það ev æði miðjafat orðið að gjæðum, og er Það
efti að undra, Þegar litið er til Þeirea háu. ullarpríja,
fem baldift hafa í noffur undanfarin ár, og Þeirra lágu
flæbapríja hjá Faupmönnum, fem nú ett fornir að tíbfs
afi. Þeir forri gjara Það að verfum að vinnuarðuti

inn verður "lítill, þegar efnið er býtt, nema dýrta fé
fett; en Þeir fíðavi ftanda því í vegi, af því fjáats
bóndinn eindvel vill faupa tvíbreiðt rírðalsflæði litað,
fem  einbreiðt frefjuvaðmdl, illa tætt, envert ofið og

Óþæft og ólitað á þálfan Dal. SH taun-og, vetii et
Það háa ullarverð aðal * meinið. Eg held það fé
landinu ffaðlegtazen 1 eða Q2ggja ára harðindi, því við
Það brepft niður fmátt og fmátt, það lítið við Eomnir

sórum í því að vinna fjálfir mtaná offur.- A fyrri bag!
vim gátu forfeður ofar fengið fonum fínum, frændum

og vinum fleiri hundruð Í voðum, fem farareyrir og

faupeyrir til Árlanda, vg var það: umfvam það ér þeir  
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grófu prjónlefi til mtanlanb honblimar, þar vib
fpillift mitil ull, og tíminn eybift óþarflega til þefð
verfð, fem albrei fæðir vinnufonuna, og er þó lítt
útgengilegt, fvo einginn óvefæll vill brúfa þab
innanlandð 17.

S. at.
Þúfmóbir ffilur fína ull eptir gæbum, og

blytir traublega vinnufonum þar til, nema vele
reyndar fé. þá búið et ab rýa féið, er ullin
þvegin (því mjóa fáir láta hér þvo fé fitt meb
túinu), fíðan er hún geimd á þurrum flaðí ýreíns

Þutfeu fér og bjúum fínum til flæðnaðar, en Þótt ab

lífindum fleirum hafi Þá verið að fá, enn nú á bog:
um, enda múnu fæti ffipöfarmar af ótættri ull þá
verið hafa fluttir út út landinn, en nú fféður; falls
menn munu þá Jífa á vetrarðegi heldur lagt hafa hönd“
ut að tóverfi enn effért að gjöra. A

17) Sid: fjóavfíðuna férílagi og að moffyu teiti lífa til
Íveita verður þó húíömóðurin að annaft um, að fyg
mifið gjorift af fjóvetlíngum, að vinnumenn hennar hafi
nóa til að róa við. Petta játa eg nú að fé arblíril
tóvinna, en Þennar má effi án veta, og Það verður

að aðgjætaft að til hennar þarf efti annað enn Úuglr
Ínga ag ómaga, og þartil fer efti annað ennÞaufinlle

at haf, fem valla er Bugleg faupmannóvara, og þó

ætla eg, að Þegar búið er að róa við vetlíngana, fáilk
fyrir þá víflega ullarverdið.  Gjá vil eg þá vinnufomi

hér unanlanbá, fem með  eintómun prjónafaum, þó
efi jé átafi, leggur mid á borð með férr S
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um íláftum, þá er af allri ull táð tog frá þeli 18,
nema þeirti, fem til maðmálð er ætlub í bonffum
vefftól 19. það befta og mjúfhfta þel er fráffilib til

18) 7 hafundurinn einúngið tali þér um eim
iliðins vinnuull, er auðffilið, því þverfi er vennjulegt

að tafa ofanaf Faupftaðarull, né að fípta henni eptir

gjæðum, þó er effí með því fagt, að þvgrttveggja væri
ei æffílegt. Því e æ vetr og miður að faupmenn
vorir gjöra, Íullarinnar tilliti, engan greinarmun góbð

og tllð, því ef þeir gjorðu Það, er þejs sl von, að
ullarverfunin mundi batnas gjæti þá og fvo farið, að

Það væti tilvinnandi, að tafa ofanaf allri fanpftaðar ull,

og fetja hvað fér, þel og tog; En þá væti til þefð
vinnandi, ef vetfalaun noffur fengift í ullarverðinn.

spó yrði bóndinn Þá, ef noffurmtíma til þefð fæmi,
að foma fét fvo fmámfaman fyrir, að ullin væri ei faupr
monnum Í Íóndur feld, famfumarð, þem hún er tetin
af fénu, fvo haufts og vettarstími yrði brúfaður til
ofanaftefningar. Pað er uggandi, eptir fem nú áhorfs
ilt, að ótérleg verfun og meðferð ullar vorrar, gjórí
Dana bráðum ab ollu óútgengilega, því YTorður:Ame:
tíðu búar Ílaupa nú með þína lí, þvervetna í fapp,
við faupmenn vora, fem mega fitja á hafanum; því

Þó Wmerífu ull fé engi betri enn vor að gjæðum, og
allteins togmifil, er hún þó fvo rein eg vel um vönds
uð í alla ftabi, og fundurgreind eptir gjæðum,að; féts
bvot faupandi veit hvað þann faupir 'í henni, og að
hann faupir bvorfi fand né faur, fem því miður all:

víða hjá ofð. S.
19) Evo et að ffilja í þefðum orðum Efra Bjarn:

at fem. og á $, 42. að það, á þeim tíma vitgjarð þefsi  
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Þefð uflarverfð, fem beft fEal vanba; optaft nær
er gll ull unnin útvalin, einlit, þin fyrjótta ull
er famanfémb, nema ætlub fé til fortulitar, þá
fpillir ei þó miðlitt og bronbútt fé; enn þá greibe
ir bóubinn fyrir fonu finni, ef bann geymir þefð
eptir efnum, að ala heldur upp einlitt enn fletir
ótt fé, beift gélba faubi, hvaraf von er beftu ull
at.  Ginlita ull faubfvarta tefur bhúföfreya til
hverð bagð utanhafnar fata vinnufðlfi, foo að í8=
lendffur fortu litur gjori þau fot hverfi flitverri
né fafbari, á meðan alt fólf vill móraubann fvart=
ann flæbnað fygnt vg breilagt. —Einlita— mó
rauða ull (ætur hún vinna til innti fata, fem eru
peifur, burur, foffar. —Ginlit grá ull brúfaft ein8
og móraud, og þverfveggja þeirra flunbum til vefn=
abar.  Einlit þvíf ull er brúfuð til fleftra tóverfa.
Gú befta brúfaft til fEirtu=búífa og fmábanbB
nætflæba, er fíðan brúfaft annadhvert með fínum
lít, ebur umlitaft, foo þau verti borfub, moélit,
blá, græn, gul eður raub, eptir bentugleifum, því
fleiri litir brúfaft ei hjá almenningi, eru efti helb=

var famín, hafi ei Þóft vogandi, að láta þelvaðmál eba
fmágjorvar vöðirÍ Banffan veffiðl.. að er ei Heldur að

undra, því danffur vefftóll hefir valla. verið. hérílandi,
fyrri enn 1752, að flæðafmiðjan hófi í ReyEjavíð;
afa því. fáir lengi frameptir funnað með að fara, þó,
einftafir Bugnaðarmenn, fem Efra Bjarn, hafi þaft

Bann í húfi. Dú lætur úföfvevan tafa ofanaf vinnur

ull finni, eða þá vinna:hana upp með lu jaman, allt

eptir því, til hvar hún ætlar voðina, fem gjaraft á. ÍS.

5
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ur ennþá Fénbir af Sölenbífum efnum, og brúf-
afi þó mjog fjalbam einlit gula á fetum.

S. 42.
Þau verffæri til ullarvinnu, fem Danir hafa

bíngað innfært, eru fvo millu betri og greidlegti,
at hvor forfjál húfðmóðir, fem fomin er at raun
um þau, vill þau lángtum beélður brúta enn bin
gemlu, fem formæður þeirra hafa forðum fært
meb fér bíngað frá Moregi, Þegar fleft allar Fonft:
ir Sormanna voru næfta því í barubómi fínum,
eður lítið lengra fomnar fram á leið, hverja at:
burði þeirra nibjar myndu nú effi nýta vilja.
M mebal þefðara eru nýir vefftðlar, fem banffir
hafa Efnt ofá at brúfa íftaðin fyrir upviftobu vef,
fpuna* ofar, íftadin fyrir fnúða og fnælður, og
margt fleira, og er meiri góð von, at þetta og
"fleita gagnlegt, verði lángtum algengnara, enn þíng=
ab til er ffób, og at fleira þejöháttar fomift í brúfs
un hjá almenningi, þegar þeir fetjaft at búrád<
um, fem nú alaft þar upp, fem þeir fjá fyrir fér
Þá nýrti og betri aðferð ad læra bana.

S. 43.
Eitunargroð og mofa, líng og fortu brúfar

búfona þver eptir fínni Bunndttu, og þarf brún
litgtefín ab þeffja, þau, fem hún fann at fá
í lanbeign fínni, eður granna finna, þegar þeir
leyfa þeirra letur; verður hverju þeirra fafnað
beft, þá groð eruí blómftri, og mofar frjófaftir,
famt birfi, ámeðan ffógur er í frjófu laufi, og
þab er á subverbu fumri, enn fórta telft þá ftert:
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tft, nær, feli er nýfarinn úr jarð.  Barfat falið
næt framundir Bartolomæus mefðu 20, Ot2
tími og ondvert frmar er bentafti lítunartími,

Þegar lopt er breinaft, ef at litur féal fagur verða,
heift raubur eða gulur; þá er og bhægaft at fá
nóg éldSneyti og þerra, at fá þurfad nylitað tóverf.

S. 44.
Ívergi et það fomib hér í brúfun, ab Elippa

fé fvifvar á ári, og ei heldur hitt, að þvo það
með utlinni ($ 41) áður af því fé tefib. Húfé=
freya lætur athuga, nær því fé folðt21, fyrft
gomlum fauðum, þá gémlíngum, enn fíðaft dm,
og lætur hún týa jafnóðum faubfé, fem það
fylbift, þegar vorfulbi er fofum, því annatð flæð=
ir féð ullinni; þá lætur hún þvo uflína fem fyrft
(S 41) og þurfa vel, er þetta vorverf, geymift

20) Sarthólómenómefða er 2Áta bag Hngúftt mán
aðar, Því er æ vetr og miður, að molum, bærfur óg

fottulitur á fatnaði leggit mjog af Í landi vorn. SMeft:
mt allir vilja lálituðir vera, þó tilfaung til þejð fé

fengin þjá framandi, undir þosrja við Í allt vilja
vera fFattjfylbir, þó et {forti innlend lírunarefni, ef við

Eytmum með að fara. —Eovtstitnr gjórði að fonmi fót
aptur balölíil, vegna atéing erandi undirftoðu efnið3

en Þenna þef {faðlega frapr, efti að víju mátt beyfa,
án þelð að hætt væri við fottulitinn, og ér til Þefð
Þegar bendt í Blauftur-pófti fyrir árið 1818 blf. 121

og ff. S.
21) Serta atti uú ei fiður að pg af þjá:

bónda enn þújsfreytt. S.
6
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fbo ull vandlega til veturndtta, nema hvad af
benni verður felt unnið, enn. það er því minna
í búi hverju, fem húðfreya er forftanbugti.

S. 45.
Gvo ab alt megi reglulegar og befur fram:

gánga í búvínnu, tefur hrföfrena  vifðann tíma
vetrar til þverra tóverfa (S 40). Gytir vetur-
nætur er fyrft táið ofanaf ull, fær þver vinnufona
finn ffamt eður tlun á bag, enn gnnur ullar:
vinna er ffomtud, foo þver fona fái fitt vifuverf
á mdnubagð morgun, fem hún ffilar aptur á laug:
arbagð fyolbi, og fær þá yser þeitta fitt bróð,
minna eður meira, fem þær hafa unnib til. ær
tog er táið og fémbt, þá er fpunnin þrábur, og
Þauftull lífa, lætur húföfreya því vefi lofið á
jólum ebur með þorra, þá er jafnóbum unnin
eftur og undireinð og þarnæft prjónaband.. Þá
er lífa vefnabar tími; um leid og fíðan er banbleð
prjónab, og nær fú vinna til fumarmála, þá verb:
ut bæbi vaðmál og prjónleð til tafð, er vinnu:
fólf fEiptir um viftir, fvo hvert hjú fái þá ffvlb-
ur fínar í tæfann tíma. Utmánabir frá miðjum
vetti, fem er frá þorra fomu og allt fram til
bvítafunnu, eru hanbyrða tími-búfómóburínnar,
Þá er fólfar meir enn fyrr, og Dbjartara lopt til
vanba verta, þá/er og foo bentugur mentunartími
úngra meya til fauma, útfauma, útprjóng og
fleira þejð háttar. þó vinnur albrei forfjál húfð=
móðir þab fyrir fauma fína, at hún gleymi því,
at fjá eptir allum Fvenna verfum í húfum fínum,
hún gætir þefð jafnan, at eftért fari "aflaga ebur
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gálauðlega, fem ffaði megi af verba. Þegar hanb=
yrbaftúlfur eru Foffgiæfnar í noffru banda veiti,
og láta mentaft, þá fá þær noffra litla gáfu,
fem þeim er þatfleg, en bínar, fem bofnar,

oleymnar og gjálífar eru, fá alið effi, fyrr enn
þær vinna til at nýu.

S. 46.
yf kst hefir þún alvarlega og Þó

hógværa fljórn.  úfómóbir hefir gætur á því,
at fEipa albrei ómöguleg eba ofur torvelb verf,
rín bæi vill og þarf at vera heiðruð í fínu húfi,
enn það fyillir bæði vyrbíng og Fjærleifa þeim, er
hjú eiga þúfðbændum at fýna, ef þeir gæta ei at,
bvab tafaft má, áburenn þeir fEípa vertib.

S. 47.

innufonum géfur biffðmóbir ull og tómftunb
at vinna fjálfum fér fat til banda og fóta, og af
því at þver þeirra hefir þad bhjáverf, at þrífa.
fot tveggja Farlmanna og fundum einþverð úngl=
íngð at auti, þá géfur bún þeim tíma til þefð og
efni, þvert heldur þarf at þvo eður bæta fot þeirra
manna. Þar at auf fá þær fér til góða vifu
fyrir bverja af þeim þremur ftórhátíðum áré, at
vinna þá, þvab þær þurfa fyrir fig fjálfar.  ?br=
ar þúféfreyur géfa vinnufonum frí hverja laugar=
bagöfvglbvofuí vetri, íftabinn fyrir nefndar 3 vit=
ur2?, fann annan drétíma ffilur húfðmóbir fér
af vinnufonu byggva og buglega þjónuftu, meb

22) setta Falla eg ni betri teglu enn Hina. S.
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hógværri og ftiltri alvorugéfni vanbar hún um,
Þegar vinnufonur reynaft óprifnar og byrðulaufar,
enn noffud ffarplegar, ef hún finnur óblýbni þeirra,
Þrá eður ódygð, og vilji þær þá ei betur vibffip:

aft, vífar hún þeim frá þér at nærfta ftilbaga og
tefur abrar í þeirra flad.

$. ás.
Gób húföfrena breytir albrei þáttum, nema

Þar fé naubfyn til, ellegar henni reinift annad
betra, því biín er bverti nýúngagiorn, né þrálynd.
(S. 18). Gytir árfing tímum belbur hún þefðari
verfalfipun, frá nýdri framum fumarmál er ullar=
vinna á hondum fvenna, þá fémur þvínærft vall:
ar vinna, ræft „og þurfan clbóneytið, voftun ás
faubar með lombum, þá er litab þvab lita þarf.
Etrar með Rúníð fer jordin ad géfa af fér grænar
maturtir ófánar.  úlófreya nýtir það af úngum
bgrnum, at ploffa þær og leja, fíðan lætur hún
fara þær og matbúa annabhvert firar til matar,
ebr falta þær og fergja til geymflu og vetrarbyrgda.
Þefðu heldur bún fram fvo lengi, fem þver mat
urt er efti í blómftur fomin, enn lengur nýtir
hún þær efli til fæbið. - Moffrar af þefðum utt:
um géfa benni efni í fælgjætið rétti, jafnvel fyrir
heldri menn, og þó útlendffir væru. Moffru feiuna
er hjá henni fafnas fjallagrofum, fornfútu, geitae
ffóf; það alt geimift vel þurt foo lengi menn vilja
fram á vetur.  Qæfnínga oa Frybburtir lefaft þá
Þær eru í blómftri og geimaft fíban þurfabar, þær
fem þurf þola, hinar tilbúaft og brúfaft fvo fíban
eptir þorfum.  Qérnærfi foma heyannir, fem ftanba
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yfir 2 mánubi, og eru þar allir við, falar og
fonur. Mt þeim aflofnum lætur húföfreya fníba
og fáuma fot fyrir beimiliðfóltib, fvo þau fé al=
búin, fyrr enn vetrarfulbi Eémur; þá. fémur fláta
rðtími og lætur þúfémóbir vel þrífa og umbúa
til genmflu. Um þab leiti ern maturtir tefnat upp
út fáðgorðum, faltab og farab fúl, og föo um
hvert aldini. búið, fem bentaft þyfir til geymflu.
Súmeni er þá fafnad, et fræ þefð er brúnt og full:
orbið og ein8 sbrum garðfræum til útjáð fíbam.
Þá tefur ullarvinna til með vetri, og vatir árið út.

$. 49.
Botir utan nærfttalba verfaffipan eptir dró

inð tímum, belbur —þúfömóðir góðar hættur og
reglulega í fínu hrfi, nema náuðfyn banni um fínn.
Um miðjan morgun flæbaft Fonur ebur litlu feinna,
fer þá þver til verfö fín8, enn rábófona til mjólf=
ur búverfa belft á fumrum.  F það mund fá
fláttumenn fyrri {fatt. ll mjólfur verf eru unn=
in fyrir bagmdl, því atnarð þyfja aflægið hætt
ur, ef at flenbfi á ftroffur og mjaltir. Ú bags
málum er mjaltatími og ftrar þareptir morgun=
bænafalb 23) því þá gétur alt fól hentuglega ver=

23) Qífaft þvtir mér, að Það. albrei hafi verið tíbf:
arilegt hjá almeunúigi þé Í landi að falda þúföleftra
bæbi Evalð og morgna, Árið umBtingí því er ÞejðÍ
efi Elna Bjarmar viðgérid,- fem óvenjulegu á Þeim
tímum, að fann hafi haldið þefsum gudræfnisvana3

þó vifi eg, fyrir 40 árum-jíban í húfi Etta Bjarna
Arngrímsfonar á Melum, hújóleftva tíðfaða bæði
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ib tilfaman8 bæbi Farlar og Fonur. Þarnærft tefur
alt fól finn morgun ffatt, fem búföfreya lætur þá
til vera, {vo engin þurfi at tefjaft né bíða matar
fín8; þó géfifvæmb og frammiftoður fyrir rítið=
mónnum, gjóri ítundum háttabreytni, þá veit hún,
at erfiðiðmaðurinn má efti þejð gjalda, né mifða
foltinn matmálð fyrir. annara yfirlæti og vellyfi-

Íngar; hún géfur hverju hjúi finn mat íréttann
tíma, fíðan fer þver til finnar vinnu, og ftendur
eða fítur þarvið til nón6, þá lætur bújömóbir
Falla allt félf til bagverðar; þá er þareptir vinnu:
tími fram til náttmála, fem eru fold mjaltatími,
og eiga búverrf ein at vera unnin fytit náttmál
at fvolbi, fem fyrir bagmál at morgni.  Þatnærft
er foglbbænaþalbötími, og at því gjorðu tafa menn
fvolbífatt, fara. fíban ftrar þareptir allir í einu
hverr í teffju fína at bhvílaft og fofa; þad. líðut
efti ftjórnjóm bhúfömóbir visnufonum eður únglíng:
um, at flóra og tefja fram á nætur, fem gjorir ó-
reglu og ffundum bneirlan, fpillir lífa fvefnfælb
annara beimilismanna, því ffynfóm fona hatar
alla óreglu, hún er táðfvinn í allri húföftjórn.
Þetta er belft talað um fumarbaga hættur og
verfaftipan.

€valb og morgna, frá veturnóttum til heyanna, og td:

ffé fvo hafi víðar verið, Ívar góð teglufemi og fúfé:
fiiórn vóru vibhafðar. Eg vil bitja Guð að géfa, að
fá lofsverði vani þjóðar vottar, að leja húföleftur á
fvolbum, um vettar* og vors tímann, aldrei  leggjift
miður, þér í landi,
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S. 50.
Mú er Hagur miðjafn mjog hér á lanbi, þega

ar þann fer at ffémmalt, þá tefur —íjóðvafa þar
vid, fem bagðljóð þrýtur á haufti. Hííjöfrva

vafir við ljóð 1 fund far at libinni Milael6=
mefðu, og lætur þær ljóðvofur jafnóðum togna,
alt til þefð vofurnar verða 6 ftunbir: á jólafaftu
og viblífa lángar balbaft þær alt til þorra.  það=
anaf ftyttaft þær jafnt fem bagur lengift alt til
mibgói, þá era fvoldbænir haldnar vib bagð ljóð
upp frá því. Berda þá mjalta, máltíða, og bæna=
balbó tímar at meltu leiti í fama mund bægra
alt árum fríng3 gjotir þeiði háttaffipan mifid at
því, at allur bæarbragur fé góbur, famt at born
„og hjú venjift góðum fíðum með jafnri reglu, og
Halbi fíðan þeim barn8 vana, þegar verba húð=
tábendur,

S. ;—1.

verja vinnufonu læmt húfðmóbir læra at
vinna, fníbe, fauma, og fefja til almennileg fot
farla og fvenna, fvo þær géti, þegar þær giptaft,
Hæbt bæbi fig fjálfar, bónda finn og barn.  ún
lætur þær fjá alla fína matarmebferð og allann
bínabarhátt, fvo þær læra megi allar fínar fors
ftanb8= og fparnabar=reglur, þær fem þeim megi
fíban at gagni foma, ef at þær megi tábjvinnar
verða, og lifa ófómalauft 2%.
 

24) Segar fvo er breytt, verðífulðar þúfsfreyan,
með gífum vétti, það beiðurðsnafn, að heita þúfsz
móðir. S.
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$. 52.
Af því at mjólfin er befta og mefta búðílag

Tanbbúandané, þá vandar góð búftðta mjög meb-
ferð á því matfíngi. úa= og álaudar=mjólf
er bér helft meint, þvíat geitfé hafa fáir. Búr
fona lætur altíð fúamjólf vera óblanbaða vib
abra mjólf, því úr henni, fytir fíg, fær hún þab
befta Gmjor at falta til þonblunar. rín firoft-
ar naufa rjóma nýann, hrærir úr fmioti oll hár
meb tilgjorðum fnífi 25,faltar ftrar fmjorib ?6 og

25) Megi Enífur er gjarður fem fsg, og tonn hvor
Þverbnýpt, eða þó helður  innundir fig,  Þeimmeigin,
fem að {Faptinu veit. —Hreinlegar búftýrur renna nýs
míðlfinni á trogin, gégnum Þau ypparlegu þáríálð, fem
nú fáft í hondlunum, en famt fem áður þarf Eníf benna
við að hafa, egi fmjoríð að vera vandað; fjá $. 56.

26) fyfundurinn tegir. „fttap“" og er það efti ófyr“
iefonju, bví falið, fvo. fmámulið. fem verða má, á
ftrar vandlega að eltaft innanum fmjarið ftroffvolgt, áð

ut það er lagt niður í látið. — Mlmeiníngur faltar

fmjorið É tlárinu, Í Íagum, líft og falttjar, og firdir
á hvert lag, lítt“ eða Ósmoldu. falti, Leiðir af elds
ari Óvanduðu aðferð, að fumt af fmjovínn verður við

geyæfluna þvítt, þó fumarfmjor jé, og lítt eður Ófaltr
að, og Því Íálfjúrt og Þrátt, em fumt rauðleitara,

með órnnnut faltmolunum í. — Petta er heldra flfi

og framandi monnum viðbjóður. Pó ev eftért, fem
meir fpillir jaltjmjotð„verfun vorri, enn þvað dirnar
eru ílla noðaðar og þveignat úr fmjarínu ftroffvolgui

 

við það, fem eptir verður af dum í því, þvánar það *
og verður illa tyftandi, því oftefni (brbli) mjólfuvínn
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btepur því niður í hrein eyti — ba bei ílát,
" þvíat í greni eður furu ílátum fyillift það og fær
ófmeft, em verri famt af þeim ílátum, fem
brennivín befir áftabin, jafnvel þó vel hafi þvegið
verid. Birfi eður felju Íldt má til falffmjorð
brútaft, enn effi verdur felju Éagginn varanlegur,
fallegur og þoffalegur má hann verða álitð.
Gmjorið baunar meft af íllri eður góbri mebferð
matfeljunnar, enn hagi og fóður Fúanna aigra
þar og mifið at, og þefð gætir búfonan, at falta
Þareptir fmjórið meir eður minna, fem það er
feitt til. Það feitafta fmioríHúníó oa Túlíð fafn=
að og fattað, fem til hönblunar er brúað og fær=
ift fíðan úr Foldu loyti til Danmerfur í beitora
lopt, það lætur Fonan fá merfurílát af falti til
20 punda fmjorð, og Það af befta og ftefafta
Gpanöfalti, vel mulbu*)., Bæti af hveiti falti

at fúnar í því og jafnvel maðfar. — Epillir Bá óvond:
uð meðferð ífla góðu búfánai bóndand, því án efa et
hjá fáum þjóðum fritara og betra fumatímjor, enn þjá
vð, ef vel væri áhaldi, fjd ennfremur S 56, S.

*) Epangjalt er hið fterfafta falt énn ftótg€rt, fvo
á því liggur, ef fmjstið á að verða velfaltað, „að Það
Íé mulið fem beft, fvo Það verði einsog hveiti; með
Því móti gengur fattið jafnoft Í fmjorið, þar fem vo
opt Ber við að fmjr er Foflum faman títt ætilegt, Þege

at fiótir molar foma manni Í munn, og  tíðue
Þó á því Þegar faltað er, þó með findmulðu falti fé,
að um leið og. Því er fáð í fmjerið, fé Þetta notað
fem þefi, elt og flipið, að Íværgi verði þrannir af {sita

ínu eptir, Deiður gángi Það, fþrar fem Jafnaftútífanjors
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og því íölenbífa þarf meira, af því það er baufara
hvert um fig. Það faltað fmjor fem hér innan-
lanb8 evbift á vetri, þarf minna at faltaft, fíft
ef effi geymift frum á annað fumar.

Súrt fmjer hefir brúfað verid til feitmeti
hér í landi frá alba dbli, já, frá Sélandð bvgg:
"ing, og befir fú atferb mifið ftyrft búfældir lanbó-
manna, dméban efni voru meiri enn nú, því at

íð — vað méfíð Þurfi af faltínu mum téttilega til:

greint af þfundinum, þó með því móti að bonum fé
blýðt til þef að melja það fem beft áður. — SPað et
og férflagi atfugandi, fem þann hér á undan tilgreinir
um góð ílát, að hvgrfi jeu af gteni, furu, eður Þeim
er Srennnvín efir ffabið á. — Þegar Hrnbjarg á að
falta fmjar til falu, þá á þín að gángafvo vel og hreinlega
frá því fem hún gétur, með því móti verða bæði fleiri
fem eptir því fæfja, og lífa Betur borgað; En þá liggr
ur lífa á því, að Atti — bónbi hennar, hafi góð ílát
að fá henni, og verður bann í óvrjun búffapar að hafa
Ðugjað fyrir Þejðu, Því uppí fveitum er ei f9o hægt

að fá góð ílát, ef ei er í tíma hagjað fyrir því, og
á belft að brúfa fomu ílátin andi hvað eina, ár eptr
ít ár. — Arnbjörg varift bann fið, fem viða týðfafi,

að geyma falt í elðhúfi í pofa fyrir ofan elðftó, eður
sðruwifis af fótinn og teifnum, fem feftíft Í falfinu,
fémur óbtagð Í fmjarið. — Galt mum mega geyita,
fvo ei tenni, ef það er þar fem eingi ilur gétur að því

fomift, fvo fem útí ffénmu, en ei þar þem ilur og
fulbi mætifi ebur ffiptift til. "Th.
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Fab faltaba fmjor heldur {ér varla 2 ár, fvo ætt
fé á eptir, enn það fúra hefir óffómt halbið fór
vfir 20 ár, og því funnu forbum Biffupar og
aðrir ftórbænbur og aubmenn at eiga óffémbar
grdfíður til bjargarbóta morgu fólti, þegar felli
sefrar hefðu eydt meftöllum búfmala og búnvt.
Það fmjor, fem fýraft {fal er þá einð hreinlega
Þrifið, fem þitt. —Gelft lætur búfona faudafmjór
fúna, því þab er feitata. Gúrinn fémur af
fidlfum fér, þegar fmjgrib fémur faman, og er
því betra, jem meira er faman; þáb fmjor áeffi
í vatni at þvoft, helbur þnobaft vel, enn þab lítið,
fem þá er eptir af áum, batar þad, því gángur
og fúr Eémur því fyrri í það. Með því á Fólanbi er
optaft harður og Faldur matur brúfabur fyrir. erv=
ibið fólf, þá er því bið fúra fmjor, helft á vetti,
bollara enn þitt faltaba, og fvo ffamtar ffynjam
búftýra því“).

S. ,5d.

Vit og unbanrenníng flóar búfona vel, ábur
enn hún bleypir mjólfina , fallaft fú fona óbrefi
og. {ubba, fem fætur mjólt fúrna fvo ei verði
flóub, enn hún vinnur efti til betra nafng, fem
giotir fyr úr óflóabri mjólf, það fur verður

„Sbholt, ófmefflegt og óætilegt. Þó fyr fé gott,

*) Bið fijfi eg aðru harðæti, fem fvo mjög Þrúfaft
ér fsandi er fúrt fmjor að ætlun minni þollafta feits
metið, enn effi á það við, og mun ei heldur vera allöfoftr
ac holt, þar fem tíðfaft júr'brauð, ogaf þefðu fémur það að
Danir og þeir innlendir menn fem- afa vanift þeirra

"Mataræði, fella fig -ei við það. Th. .
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þarf góba rætt, at ei ffémmift né mabti til vétte
ar, hafa búfonur til þefð ýmfa útvegi, fem þeim
buga ollum, fem vel og opt abgæta. Bel þurr
leir, og fmátt Mulinn fíðan, er líflegt fé góður
Þar til, Yelft já raudi eba /bleifi eba græni;
bann ver ormum, því þeir fælaft bann *.
Gama mjólf, fem géfur {ft, géfur tífa brott
eba  mifu, fem verðnr at fóru, þegar gáng:
ut fémur þarí. Þefði lögur blanbaft hér með vatni,
eg er-þá hverððagð bryffur bjúa. að fém fagt
bar um firt fmjor, má um {fnr og fóru fegja,
at alt þetta verðr því betra, fem það er meira
faman íflærri ílátum. Gfyr og fýra geymift ó:

*) Eg veit efti hvatt fú aðferð fem hofundnrínn
gétur um er mí algeing Bér í landi. — var búfona
feldur því fem teynflan Íefur fénnt Benni að vera á
teiðanlegt. — Enn víða mun títfaft að leggja lag af
tólg eður floti ofaná. ffittunnur — enn víð Það er ati
Íiigandi, að áður fé all ólga úr ffyrinu. og. að fatðar

ffán fem. fetft á, meðan Ólgan varir, jé tifin ofanaf,
átu enn tólgíu er bræðd yfir, og Þó má eptirá hafa
jafnaðatlega gjætur á. hvort tólgin fpríngi frá borm
unum, fem Áliggur að. fé fem þurraftir þegar bræðt etj
en Íþríngi frá- og-loptið fomift að, er vijó von á orm
um. — Pefevegna hefur Arnbjörg mín fagt mér, að
Benni hefdi reynft Geft að tafa mjúfbnoðað og velfalfí
að fmjór, og Btepa fem þéttaft ofaná ffyr. því fmjorið
fprfngi fóður enn tólgin, og Þegar það fmjar fé þnoð
að uðp. aptur, fé litlum mun lafara en vart annað

fáltað fmjór, enn því Getur jé bæi. fyrir ffyríð og
fmjorið fjálft fem þvéfara fé lagið. "Th.
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fEémb noffur ár famfleitt, ef harbt froft fémft efti
at. -Gýran brúfaft í faup bæði fjots og fiffa; í
henni genmift beft fram á vetur, eba lengur allur
feigur og tormeltur matur, fem annarð et vatla
ætilegur, enn verður þá bollur og auðmeltur.

„SS. 58. 5
Oftar gjóraft af fama efni og ffyr, enn epte

ir því búlfaparlagi, fem nú er hér álamdi, þá fér
Það hver forfjál Eona, at ffyr þrottur lángtum
betur til búðrýginda, enn oftagjord, einum þar

nú er peníngur {vo fár eptir borð ár og beyleyfi.

Enn þá er búfmali er mifill, þé barf lángtum
meiri ílát fyrir {fyr enn ofta, og meiri vöftun þarf
Þab, þá gjorir búfona. ofta til fólu. Um atferð
Oftagjorbarinnar hefir þver bífona finn eginn hátt,
tnða eru þeirra oftar mjog misjafnir. Góð mate
imýir andar þetta vetf, fem gll onnur, at oftur
verði hollur og góbur fólfi hennar, og at þann vérbi
lífa útgengilegur til folu, enn faupandinn fái góða
matuoru. (ffi er minni vandi at:genma vel ofta
enn gjora þá, og et bhverttveggja búfonu vert.
Hún tómur féerfum birfilegi í pott, fóður ofta þar
niðri“í þægt litla flund, þá fæfja ei ormar at
Þeim. — Gomu verfun befir það, þegar hún lætur
€ina morf þefð lagar Foma í þverjar 20 merfur
mjólfur þeirrar, fem oftur {Eal afgisraft. þá er enn
ráð, at fjóða mobtrusi þeirri mjólf, fem til ofta
ér ætluð.  WMolfrar láta nýann oft liggja í faltlegi
bteinum eitt bæguri og þurfa bann fvo áptur.
Það fama batar þá ofta, fem ábur voru orbnir
barbit og fegir.
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S. 56.

Gób og forftgnbug húfgmóbir gætir þefð jafn-
an, at allur hennar matur fé breinn, þoffalegur
álitð, fmeffgóbur og allrahelft, at hann bollur fé.
Sér til vandar þííu meft breinláta meðferð allra
bluta, helft matvælanna og allra þeirra Efra og
íláta, fem þartil brúfaft, foo fem eru mjaltafotur,.
tjómatrog og Dallár, famt oll tétglb, fem til mate
ar eru hafð;- hún lætur það alt vera vel þvegið
áður brúfað fé í hvert finn. —Wlbrei líður hún, at
fúr Eomi í þau ílát, enn verdi þad, í móti vilja
hennar, nær hún aptur fúrnum úr þeim með
fjóbanbi vatni, einu eba fleirum; þartil lætur hún
fjóða einirlauf í greindu vatni, at fíður fúrni apt:
ur, einðog Ór. Strom fegir frá, og ráðleggur
Yormannum.  Áún fíar vel alla nýa mjólf og
aptur rjóman. Gmjorib bnobar hún og eltir vel,
at effért af dum verbi þarí eptir, og brærir þíð:
an, áburenn hún faltar það, (S. 52.) *). Úm
fmjorgjorð og ofta og það hreinlæti, fem þar til
blýbir, hefir Gefretéri Olavius {frifad greinilegann
og Þarfann bæflíng, fem bæbi er og má vera í
afbalbi hjá forftanbugum og góðum bhújöfrevum,
því þann fénnir þab fama, fem þær hafa áður
brúfabd og brúfa enn, famt noffur fleiri gób ráb
framandi þjóba í því efni, enn fá bæflíngur er

*) Góð búfona ftendur faft á Því við míg, að það
fé taung ímyndun að fmjar þýngíft að vigt þó áir féu
í því, fegir búún að Þegar fmjsr ffal falta fár þær til
einffið nema til að. fpilla því og Fomaí það:fúr, farða
og óbragti, en þýngi það þó ei:að heldur, Th,
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miblúngð vinfæll hjá óþifnum og óbreinldrum Fons
wm, enda felur þær engi mabr með góðum hújð=
mæbtum, heldur fyrir fortotnan í efnum og beins
um bónda fín8.

S. 57.

Gama þrifnað og hreinlæti hefir gób húfð=
freya í meðferð. allra annara matfánga og bújafng,
fvo effert óhreint Fomift þar ab, fem vera Fann
mygla, farbi, mabfar, flugur og fleira þeféháttar,
fem alt er bæbi viðbjóbéleat og óhollt hverjum
manni. Þegar góð Eona hefir þann mat, fem ei
vel gepmift án ffémba, þá brúfar þín Þann fama
fem fyrft fyrir fólf fitt, enn fái þab effi torgab
Þeim mat, ábur enn, þann fpilift, þá vill hún
famt, at oll Gubð gáfa, fem bn befir bond vfir,
verdi at notum, og finnur hún fér þá fátæfann
granna finn, fem hún géfi þau faung, ábut þau
ónvtift, fvo at ei fé ætileg. Þín hatar og forba
aft þeira bæmi, fem geyma mat til þefð bann er
óætur úfborinn í bæar hauga, Þegar fátæfir fmás
bændur líba húngur heima í nágrenni þeirra, meb'
fonum fínum og botnum,

S.. 58.

DA matvæli byrbir hún, fooat fem holluft
megi verba, þegar þau eru mönnum borin. —Geigt
Ejot fýbur hún í fúrð, þad, fem meyrara er, falte
ar hún. Það feitafta treytir hún eba vindþurfar,
bvert helbur það et af fugfum, land— ebur fjós
býtum, og lætur ibuglega um þyrba, 4 effort
meti féémbum. ,

6
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S. 59.

Um matar ffamt hefir hún þá reglu, at
hverfi ofmatift fólf bennar af befta mat baglega,
og effi heldur Íeibift því léttmeti, heldur tefur
hún fér vifða reglu, vað hvern bag ffuli fram:
teibaft. Þegar hún gétur fvo umftipt, leibift eng-
um, og enginn trénaft af því léttara, enn hitt
betra verbr því framar velfomib eptir á. Þegar
bjú og fólf hefir þýngfta erfibi, eba hefir vel af
lofib  áþlaupa verfi, þá hyglar hún því meb betri
máltíð og meira fælgæti enn annarð hvern bag.

S. 60.

Það er húfðfreyunni ófært, at gæta alB þefð
breinlætið, fem þér er áminnfi, nema bóndinn fái
benni þau bæar og genmflu búð, fem effi brjúpi,
og allra fíft getur hún vanbab fína matffapan,
ef innibúrid lefur; því et naubfyn, at: þab húð fé
vel þétt og jafnvel fúbþafib, þarfem efni eru til
þefð. Gamt hefir þún þétt og velfellt lof vfit
hverju íláti, at effort Óvenbilegt falli í þaus af
tvennu íllu er þad betra at briífa óbreint fat, fo
bægt er af fér at fafta þegar hverr vill, enn af
eta Óþreinann mat, fem. í magann fer.  Bái one
an þétt og gób húð, er effi obrum enn henni um
at féuna, ef óþtifnabar verður vatt.

S. 61.

Badng8 og Þó hellt fængur Eæbi hefir hrífðr
freya undir hondum í búi fínu, þurfa þau. lífa
hennar. umfjóns þefðum bhelbur hún ætíð hreinum,

fo þá fé jafnan til tað, er tilþarf at tala, famf  



83

at alt verjift meli og moffu, verba alöfynð Flæði
vibrub úti á þreinum ftab, ein8 þau túmfot, fem
altíð brúfaft, -einufinni í vifu, þegar veður gefft
bteint og gott til þeið, enn þá ffvar — etu þau
Þvegin, er þau verda óhrein"). Gama athuga hef
ir þín um allan borbbúnab, hún lætur albrei nein
borbfér grómtefin verbá, af hverjum helft málmi
fem þau etu, því þá er ómaf lángfum meira at
breinfa þan aptur, Wllrafíft lætur hún Farla eba
Eér af eyri grænfa, því hún veit, at fetil=grænfa
og Foparrið er eitur, ef -Fémur í mat manna, enn
hún vanbar alla matgjórb til þeilnæmið.

S. 62.
Slæbnab finn og þeirra, fem hún -annaft,

vandar hún tíl þægbar og þarfa helbur enn ffastð,
hún vill brúfa fjálf og láta fitt þeimilisfólf brúta
væn fot, fterf og fæmileg enn effi glæfileg. Hún
leitar hverfi fér né fínum vyrbíngar af týrum
Hæbnabi, þó vill hún effi at vondir toifar gjóri
fé óvyrbfng.  Albrei lætur hún fia: fjáí rifnum
eba óhreinum flífum, ei líður hún beðr, at neinn
mabr af heimiliðfólfinu. gángií rifnum og óbréin=
um fótum. Stlæbnað bónda finð og barna vand=
at hún fem fín fjálftar, og ver þar belft til fín
um egin handyrðum.
 

*) Svar góður efnaður bóndi leitar þefð að fona
ans egí væn ílát til að geyma þvað eina í, einfum fvart
föt og góð tiímfæt, fem ei brúfaft. Daglega, Þefsi- flát
tega ei vera lítil, fvo ei Þurfi að bögla fötunum far

ati niðrí Þau, og Eomi fvo Í Þan brygður, við þöað
"Þau bæti flitna og verða óájélegti. Th. €

*
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S. 63.
ot beimiliðfólfð og bjúa lætur hún tilfetja

eptir bvcrð ftandi, fvo. at því fæmilegar fé vanbað
fyrir hvern af fólfinu, fem bann á meira at fér,
og þó hreinlega fyrir alla unnið. Ei þyfir henni
hjú fín hafa nógann tlæbnad, nema hvert þeirra
egi allann fatnað fornann, tvenn ígángð Flæbi verð:
bagð til ffifta, einn belgiðaga Flæbnad og einn
hátíaflæbnad. Brefti hjúib eitthvad af þefðu,
Þegar það femur í hennar vift, vinnur þab fyrft
fytir því, fvo þab fé ffrar verffært og ófrofið alls
ftabar, hverninn fem viðrar.

S. 64.
Gvo at úngar meyar venjift ffrar til bugne

abar, lætur hún hverja ftúlfu uppfrá því hún er
14 vetra hafa þá tlun, at þrífa fot ein8 af
Farlmonnum, balba þeim breínum og bnrða um
Þau ab ollu; gengur hún ríft eptir því, at fúll |
unni líbift engin glenmífa eba hyrðuleyfi í þefðu.
Stábófona hefir þad vef, at þrífa og breinfa
géfta ftofu, fvefnhúð, borð, ftóla, ffápa og annab
þad, fem til prýbið ffal halda, lífa affa og oll
matar ílát, fem til baglegrar brúfunar eru þofb.
etta er atgætt tvifvarí vifu, mibvifubag og
laugardag, og albrei fjalbnar enn hvern laugardag *).

*) Sofundurinn talar hér um MMáðöfonu, og er fá
fiður Í þefðu landi, að einfum heldri Fonut tafa eine
vatn efnílegan fvennmann fér til táðsfonn, ar fet
fyri miflu bút er að (anda, og fjölmenni er mifið

" fyrir, og er þetta náttúrlegt ag veltilfallið, enn þá vilbí  
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X þeim fómu bogum er það elbafonu verf, at
fópa og breinja forp úr ollum gbrum bæarhúfum
og lífa af bæar ftéttum, þegar þerrar gánga og
noffur brobi fafnafi á þær.

S. 65.

Góð huféfreya elffar all fín hjú, og vil
enfið þeirra mein vita, þefða gjætir þó mefi, þege
at þau verða fjúf, eba þeim vill noffur forg til,

eg beiltæðum þofundaríng væri hlýtt, að húfmóðirín
lýti famt alltaf eptir fjálf, fvo sllum á befnitinu fé

ljóft, að Stábsfonan {é ei orðin húfsmótir. — Því það
fýnift borfa ffaftt við, ab húfémóðirin gjorift vinnur
fona og fitji æfinlega við vinnu uppá palli með oðrum

vinnufonum, en rábáfonan gángi um allt, bæði búr og

eldhús, og Ílýtft fundum af Þefðu lafari bæarbragur
enn ella, þar fólf gjrír fér fem optaft Bælla við rádór
fonuna. — féraðaufi bið eg athugað fé, þvert fonum,
einfum meðan þær féanda í barneign, fé hollt að fitja

allan baginn í Ereppu við toff eður aðra vinnu Í þnðs

unum; á allð efa et hreifingin Þeim hollari bæði fyrr
it fál og lífama, einfanlega Þegar fvo fíendur d.

Bifóulega víður mifið á að vinnu fé vel fram:
Íaldi, en það ftendur famt ftsbugt, að enn meir er
undirfomið góðri reglu, Þrifnabi, þagfýni og góðri hags
tætíngus að ræfja þetta vel á heimili, og vinna þó
alltaf í handunum frá morgni til foalbó, er varla noffs
urví fonu mögulegt, — Það veit eg að góðar Banffar
búfonur, þó Gændur þeirra fé þáir embættismenn, líta
Jafnaðarlega til með þernum fínum, bæði um matar
gjörð og annað. TL.
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því þá fýnir fig beft hennar vibfvæma og meb=
aumfunarfama bjártalag, og þá temnift, hvert hún
fvarar til nafng fínð, at hún fé búfsmóbir. Qín
lætur þið fjúfa hjú fá alla atbjúfvan, onnuftu og
bægb, fem hún hefir færi á, leitar því læfnínga
ef foftur er, buggar það og áminnir með orðum,
velur því þollafta mat, þegar það fær neytt hanð,
og leggur alíb við þefð apfurbata.

S. 66.
Ýver glb hefir morg át og hvert ár hefir

marga baga, þó foma fleyri mál enn bagar; át
gæbifa og bhallæri er bhverttveggja í hendi vorð
Gfapara. Gtint er þá at tafa til orprifð rába,
Þegar hallærid hefir eyðt ollum efnum, hafi menn
efti búift vib því fyrifram. Borfjál Eona fafnat
byrgðum í góbu áti, þeim fem vel má geyma og
yrðir vel um þær, enn þegar hún fér á árgdngi,
at býrtíd {fé fyrir hondum, hvert helbur breftut
fíffur ellegar graðnyt, þá fafnar hún og- nýtir
alt þab á fumri, fem foltinn magi má eira vibá
þeim lánga vetri vorum félenbínga, og þab jafn:
vel þó hún fjái faung fín tíflega brotfva húfi
bennar til framfæri, því eitt hennar fárafta bol
er það, at fjá húngtabann mann, og géta ei fabt
bann, enn í þórbu ári fjá menn marga flífa fyrit
byrum og frétta opt til ei færti, fem þola húnge
ut heima með Fonu og barnum, et naumlega hald:
aft vib húð.

S. 67.

ér má og nefna noffuð af því, fem óþrífnir
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menn, ónytjúngar og matháfar Falla barbinba
mat. Gýran er einhver gagnlegafti hlutur í búi
manná til margra matarbóta og brýginda. Þá
er bóndinn annabbhvert srfnaudur eba órábfamur,
ef hann befir ei framfvæmb fyrir því, at fá fonu
fínni nóg ílát at geyma fýruna í, enn þegar bónd=
inn ræður effért úr ílátaleyfinu, þá famt hellir
albrei góð bífona fýrunni niður, eind og fumt
óþrifa fólE gjorir, því hún reifnar það bæbi ó-
framfýni og fond. a) þín tefur fýru þá, fem bún fær
ei geymt og hyrðt og feybir hana níbur til fímtínga,
og fá fímtúngur, fem þá er eptir, er fabníngöfam=
afti matur af fleftum fem menn vita til og hollur
erfiðið monnum. b) bún bleytir allöfynð fmá-
fiffabein, lætur þau þvo vel og fjóða í fóru og
vatni, til þefð þaraf verður mjúft maut og æti
legt faman vib ffyr, Falla menn þab beina firjúg,
enn bitt bryffjar ftrjúg.  e) alt hvað er af inn=
íflum ætta fugla, land og fjóar býta bæbi færri
ög fmærri, þvarmeð reifnaft fiffa brogn, háfalla
egg. og bvalgarnir (fem lÍsgbóf Fallar fémætar
Sefab. 8). þab lætur hún breinfa foo vel, at eff
ét flor eður óbreinindi lodi þar vib, þá et þab
lagt í fýru og verður þá ætilegt. d) það fama
gjotir hún víð harbætt fiftifáng, fem í botvibrum
Derbi ei góymt óffémt ebur þurfað, og ei belðut
Verbur gott úr falti, fvo fem ffórt beilafiffi á
fumtum. e) öllum ffélfiffi lætur þún fafna, hvar
fem bún tilnær, fóður hann og leggur þann feiga
í fýr, enn binn megra og mjúfa lætur hún ferff=
ann eta, fúrfa eður falta lítib. f) Gveppa má
fobna í fýru geyma, og föo etu þeir betri og
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óbhættari ab eta, enn ef þeir eru fríffir efnir.
g) bín lætur því meira fafna af ófánum maturt
um, fem bún fér meiri þerf vera, (S. 48.) og
Þó hún ætti tunnum faman af þeim fórudum og
foltubum, þykir benni hvergi um of“).

S. 68.
efði gil matvæli og fleira þefð flagð géfur

hún fólfi fínu eina ebur 2 máltíðir á vifu hverri,
nema bheimafólfib ófti þefð optar, fem gjarnan við:
ber, þegar þetta.er alt þreinlega og þoffalega tile
búið og framreiðt. Me því móti fær hún efni,
at febja margann húngraðann géft og forumann,
og fenda almufu barna manns byffinu, fem Eúrir
inni við híngur, výl og vefold, og þá slmufu
tefur hún þá lífa af því, fem fparaft vib hennar
þrifnab og nýtni.

S. 69.
ér af fjeft, ab hún þolir vel fátæft, því

Þau Ejor hefir vor Frelfari helgab bæbi með fínu
bæmi og fvo fínníngum, og þó gvtnift hún
aubæfi, því méð þeim fær þín efni at gjora gott

*) Það er mjag Ívo athugaverðt fem Íafund. fegir

um Gýruna, og mér hefur slaungum ofboðið Þegar eg
vifði henni helt út í fveitinni, af því bóndinn hafði ei
Daft hugfum eður dáð í fér tíl að eignaft nóg ílát, og
hefi eg vitað marga óreglu Í fleiru leiða af því, et
bóndi vat þér eiÍ, tíma útum fér eður lagattunnur, eð:

ur ef hann fetti þær í fvo flæman fíað að þær ni

fúnuðu. og urðu ónýtar. 11  
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Þeim fem þurfandi eru, enn það er hennar vellyft-
íng og ánægja, enfum þar er vor Frelfari fegir:
fællra er ab géfa enn þvggja, og bún vill lángt:
um eldur funna at géfa og gjora það lifa, enn
Þurfa at þiggja. Þín hyggur og fvo. til orba
Péls Poftula: af því, fem hverr hefir, verður
bann þaffnæmur, enn effi af því, fem hann hefir efti.

S.. 70.
(Gób fona er géftrifin, og stfat enn ólbrei

afletur bónba finn at býfa ferbamanninn eptir efn=
um þeirra, einfanlega er hún híbýla prúð og hæ
verff, þégar vinir þeirra hjónanna fæfja þau þeim,
og fparar effért til ánægju þeim; þó fer hún
Íþarlega bæbi með efni og tíma, fvo hverugt enbift
óhóflega uppá jafnadarlegar vinaveitflur ($ 11);
þín veifnar þær fyrir frybb lfffin8, enn effi þverð=
bagð vibvæti, og fáir eru fvo ftoðuglyndir, at
Hugurinn fé í fyrðum heima hjá fér, þegar menn
fítja at veitflum, menn huxa þá meft til annata,
enn gleima fér fjálfum.

2

Evo at bæt hennar fé þoffalegur inngaungu,
og effi bauníllur né óþefftarlegur, þá fyndir hún
Eini opt í hújum, og fé bann elti at fá, brífi, eb<
ut og feitum furufpónum, fvo at altíð fé þar holl
og þæg lyft, enn það, fem óbaun af fér géfur,

Þab líður hún efti innanbæar, allra. fíft nálægt
umgaungu manna. ll bæur faurindi bæbi vof
og þut lætur þún færa ábaf búum, enn aldrei

framundan bæar byrum. I geymílu ílát leggur
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hún mlímanbi Íyftargroð. þurfub, fvo fem reyrgrað
og þeföháttar, þab eybir maur og moffulyft, og
alt þetta jaman breinfar loptid, ver fúlum bomp:
um, belft þegar lanbfarfóttir gánga, þad ftyrfir
befub og alla beilbrigdi bæar fólffins *).

SnntaE fromanfErifaðra blaða.

1. Guðræfni belgar, fEynfemi prýðir alla Eofti Evenna.

2. Góð Eona óttaft Guð, því hrím er variíðarföm.

8. gn trúir Gudi, þof er bin srngg og úrræðagóð.
4, grín elítar Guð, því et þú dygdug.

5. rún heldur vel fít trúarbragð.
6. dún forðaft bjátrú.
7. gún þentir tét um fína féyldu.
8. dún heiðrar og elftar Bóng finn og yfirvald.

9. út rætir almennings gagn.
40. gyllir að fér geamna og grannFonur.

11, dún rætir rís firt heima, ferðaft fjalban.
12, Zeitar bónda fínum fóma.
13. Batar þann í ollu, fen bún ortar.

14. gún er bans befti trúnaðarmaður og ráðaneyti.
15, Sún er elti fpntul né forvitin.
16. rín breytir ei þáttum, nema til batnaðar fé.

 

*) eim heilræðum fem þér og víðar eru gefin
*gétur fúfémóðuríun ei fullnægt, nema því aðeing að
hún ybuglega gángi fjálf um bæ finn og tafi eptir þvers
ju einu, og er þá Því betta ef bóndi hennar *ftyrfit
til, en þó ev Í tmotgum Ílutum Fonunnar auga nætr

gjætnata enn bóndand, og þarf að vera það Th,  
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17. grín ræftar og mentar born fín í æfðu Þeirra.
18, Géfur barnum at fjúga fig.
19. geldur barnum ei lengi í veifum,

20. áefir engin olbogabern,

21. Venur born við allsEyns fæði og atbínab.
22. gún forðaft eðru bæði fína og barnamia.

23. Dariess reglur um meðferð á bornum.

24. Góð móbir vinnur elftu barnanna.
25. grín Pénnir Þeim at beiðra foreldra.

26. Venur af Þeim alla barnatæti.

27. Rénnir þeim at vera fEynjandi fBépnut.
28. dún Fómir Þeim fíban Drottins bæn.
29. drn velur Þeim og leyfir leiffána.

30. geimtar efti af Þeim at veraftrarfulloronitmer.

3. Gjorir Þeim bótleftur og bandyrðir at leið.

32. Æfir Þeirra minni og {Vilníng í Eriftinndómi,

38. Stæðir þau Í Biblíu og foðurlands tilfellum.-

34. Segir þeim bygðabæmi úr oðrum góðum fogum.

35, Denur Þau á meðaumtan og manngjæðfin.

36. Bénnir meyunt Bær bandyrðir, fem gagns vomet Af,
7. Svað hér meinaft fyrir bandyrðir.

38. Ofmifil vanfýfni við bætur ei góð.
39. Yóvirin velur fér góða barnfóftru,
40, Hillarvinna eitt Þarfafta vert bútonunnat,

4. dún fEilur ull eptir líti og gjæðunt.

42. Brútar bonft vertfæri til ullarvinnu.
43. Gafnar Litunavgrefum.

44, Lætur þá rýa fé, er því er fylbt.
45. Skiptir vettartíma til tóverða.

46. Stípar aldrei ómoguleg vert.

47. Gefur vinnufonum noftra tómftund.
48. Getur verta ftipan eptir ársins tímum.
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49. Getur bættur og reglur baglega:

50. $efir vífsa reglu á Fvoldvofum.
51. Bennir vinnuðonum ar Íníba og fauma.

52. dún býr til fmjar og faltar það.

53. Byr til fúrt fmjor.
54. Býr til fEyr.

55. Byr til ofta og geymir þá vel.

56. gún fer breinlátlega at mjólturmati ollum.

57. Ær hreinlát í allri meðferð matar.

58. Sér um, at matvæli megi fem bolluft verða.

59. Sefir reglu í mataríbamti.

60. Bóndinn hlýtur at fá henni Þétt innibúr.

61. rín beldur breinum túmfotum og borðbínaði

62. Brítar væn fot, brein, óátifin, efti glisleg.

- 63. Zætur bjú eiga mógann Elæbnað.

64. Lætur breinja á bverri vitu þúfsbúnab, fópa bús.

65. Býr vel at bjúum fínum.
66. Ær forfjál at fafna byrgbum. á

67. Safnar únóti ballæri þarðinda mati.

68. Géfur olmufu af ollum fínum byrgðum.
69. þolir vel fátækt, vill þó audug vera.
70. gún er gótrifin og híbýla prúð.
71. áún heldur baungóðum bæ fínum,

 


