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i
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^nM^Mfeø/hrift til fcen flffrntli|je bramen
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S^^fjpbinß ©at^ebraljfple 

1839

seb 

€. p. Høfcnhaijl.

Srpft i Will?. Ænubfi Officin.

Statens pædagogiske Studiesamling 

København



@fter|taaenbe albeles populaire og forbringsløfe »forebrag, ot» et JolFebibliotbeFs Setyb* 

ning, om ben tjifcorifFe og ben for bet boglige Sivs Sysler unbervifenbe S.<vsnings Vig* 
tigljeb, fom bet ’ Sogfamlingens il«rbeb og for bem, bvein bisfe Slabe n<mne|t 
ere beftemte, mutigen turbe ,baw nogen ^nteresfe, ligefom ben og unberretter 

længere ^rav«renbe otn, b^otiebes et længe ubenyttet S.ocale, i bmlt'et flere af Sanbets 
€mbebsm«nb mobtoge beres tibiigfte Sannelfe, nu efter bøiere Tillabelfe afbenyttes, — 
tnaa for benneftnbe lebfage tnin ærbøbtg|te $nbbybelfe til ©Folens Jorefatte, mine 

fciples Jorælbre og alle ben vibenfFabelige llnberviisnings Venner: at be, faa ofte muligt 
pille fTjenFe ogfaa bette 2lars offentlige pr^ve, beres gunftige, b^brenbe ©pman'Ffombeb.

Slpfjebing Satfieiralftole ten 12 Kuguft 1839.

^lofcn&abl.



'Xi lljørere!

^’t er paa et firrcget ©teb og i en fcrrcgcn $lnlebniitg, nt jeg ibag tyar ttHabt mig, 
at inbbpbc 'Dem. Senne gamle Sjal, font faae Slartyunbrebcr tyenrinbe oöer (it Sag, 
lem i Slartynnbrebcr tymtibelig tycmbe (Tg blanbt ©ravene af tyenflumrebe SBrøbre, feer, 
efter lang Sibé Sorløb, førftegang ibag en feftlig gorfamling inben fine oerværbige SWure. 
Dg bog »ar bet iffc aitib tyer faa tpft. 3 fæ af bet jperrenö Sempel, font reifte fig 
»eb benö ©ibe, og rimeligniié famtibig meb bette, ble» ben opført. $»or mange ©læg* 
ter cre oprunbne og gangne til jpvile i ben »crclrige Sib, og biéfe bøbe ©tene flaae 
cnbnit og tale ont forbigangne Slartyunbreber. De flobe fammenføiebe til en mcrgtig 23pg* 
ning, inben nogen anben af be nuvcrrenbe æoliger i benne opførteé, og be ville
maaffee cnbnit flaae, fom ætbner om gæbreneé .Straft og fromme 5itbfjcertyeb, naar be 
flefle pugere ere nebfjunfne i Sntuö. Dg bet er iffe itben æetpbning at bet er faa. Styt 
Sianben, og tyvab ben tiltyører er enigt, mebenö ty»ab ber nbfprang af blot legemlig 9?øb* 
tørft, til blot jorbiffc Øicmeb, tiltyobe cftertyaanben ncrften fpoerloft forf»inber i Sibenö 
og be timelige goranbringerö bølgenbe ©trom.

jpar ba benne Spgning i fin førfte Dprinbclfe, fom i fin fenere SBeflemmelfc 
et aanbciigt Diemceb?

æi fvare, efter ^iflorienö æibneébprb,ja!
@t Slartnfenbe er forløbet, fiben ^tyrifbenbommené ©ol opranbt over bet folbe, 

mørfe Jlorben, over ben Äampené og en til Dlov og blobig æifingéfærb aeggenbe Sroeé 
i*
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Sib, fem vor ppperfte Sißter i faa æiHeber, laantc af ben barffe norbiffe Statur, faa 
traeffenbe [jar (filtret:

©e Støtter be ruge faa lange og forte, 
©VBfiiernen pimter faa mat.

Ub frotmer 23inben fra £immelen3 fporte, 
grelt Enager ©renen i folbe Stat.

S Sffcrlunben ætøften tuber
Cm moeégroebe (Støtter af SSalfjalé Suber.

2>a fvanbt groflnatten for et milbere Sfa’r, fom oprinbenbe fra ^flen og 
gpbeit, fpaaebe cn Ipfere og (Tjønnere Sag. Stig guglened Qvibber i ben bæmrenbe 
Sporgen, løbe fremme Sange til ^orfeté ^riid, ælootilcnen forfvanbt for bet djriilcfige 
Slltcr, fra be morfe ?unbe traabte Tienneffene inb i be Ipfe Äirfeljvcrlviiigcr, Slagtoffrcne 
fortremgted af Sroen paa gorfoneren og ben evige SBarmbiertigljeb, fromme 5D?uiife ferm« 
pebe freibigt for ben nye Seere, og til at (Taffe bem beffpttenbe (Bolig til bered aanbelige 
©pdfel reifted bidfe SD?ure. Saa yppige, fanbfclige og forba’rvebe fom faamange af 
ben ælbre Äirfeö Særere fenere bleve, vare be albeled iffe fra SSegynbelfen. æi maae 
cere bered gubfrpgttge 5»cr i alle bered goretagenber; og fun bered utrættelige, felvop* 
offrenbe æirffomljeb (Tpiber vort gabreuelaiib fin Overgang fra fBilbljeb og Staa^eb til 
lovma'dffg og borgerlig Drben.

Snben bidfe Tiåre, i Älo|tre og Tiunfeboliger fanbt mangen Ulyffeltg Sieb» 
ning og greb, i Äloflre latrted før(l 55mg af pergament cg ^)eu, lerrted før|T Savning 
og Sfrivning, i jfloflre opbevarebed be Ijerlige levninger af gorverbenend vibenffabelige 
Stræben og Äunbffaben om en forfvitnben Olbtib. Jngen 23og forftob man enbnn at 
tryffe, Tiunfene maatte i bered (title geller afffrive bem, og faavel æanffeligljeben veb et 
omfattenbe Slrbeibe af benne Tatur, fom ben od nu ubegribelige Sjclbenljcb og Äoflbar# 
I)cb af fEebffaber til at (Trive meb og Sing til at (Trive paa, funbe paa ben Sib fertte 
et betpbeligt æærf i ^riid mob et Ijeclt 3orbgobd.

3 Älo(terbpgitingerne lærte Torbboen at fjenbe be forfte beqvemme ©teenffufe, 
Iflebetfor be tibligere brugte Sræbptter; om itloftrene befaaebed be forjte Slgre meb Äorn; 
veb Äloflrene anlagbed be før(le £aver; og ben berømte Slbbeb æillfelm til g|TilbdØ, fom 
©rfebtffop Slbfalon inbfalbte i Stiget Siar 1165, bragte for(l Urtebprfning og ^obefonft 
til Oanmarf.



3 ÄloRrcne enbelig Riftebed, foruben faameget anbei (Sobt, be aUerf^rfle Sog*  
famlinger.

* Sliørupé fratiftifte ©tilbring af ©anmart og SRorge.
** UniverfitetébirectionenS Siltabelfe er mebbeelt unber tåbe ©eptbr. 1838.

Sigefom ?unb i Sfaane, faavibt vtbed, Ijavbe belt førRe banffe ©fole, faa 
havbe ben og bet førRe tarvelige Sibliotljef. Dm røbe latfed, at Siffop ©mer ffjenfebe 
Domfirfen for 600 ©ff., Cen Ror ^engcfum paa be giber!) og SiRop Dlaud
ffjenfebe ben en ©oRil. Siffop Sngerbfen ffjenfebe Slarljuud Domcapitel alle fine Søger. 
Slbfalon ffjenfebe ogfaa jlloReret i Sorø en Deel ©frifter og enbnu gjcmmed paa 
Sibliot^efet i ^jøbenljavn en ^ergamentbog af benne Samting, ©fen intet af alle SloRcr» 
bibliotljefer omtaled bog faameget, fom Sern^arbiiterncd i DmfloRer i SpKanb*.

^lofterne ere altfaa be djriRelige SibliotHferd egentlige SSngße, og ben Syg» 
ning, i ^vilfen »i i benne gime befcnbe od, (førte bertil.

©fterlfaauben fom SljriRenbommen par Heben golfetd (Religion, fom ©ciRlig« 
bebend (Rigbom og ©fagt, i forbtrrebe giber, unber fvage (Regenter, tiltog; efter^aanben 
fom Sabljeb, Uvibenbcb og SellyR inbtrængte Rg imellem be før faa tarvelige, fromme 
og arbcibfomme ©tiinfe; ba be i Sære og Sevnet faa albeled vanRægtcbe, at be maatte 
fortramgeg fra bered gamle £jem, — bleve enbnu, anbenRebd faavelfom ^crz bered So» 
liger anvenbte til at unbervife og opbrage en nt) Slægt, fom baabe ffulbe ubfplbe bered 
^Mabö og pleie cg omfrebe aUe aanbclige ©ober.

Dg i 3 Slarbunbreber løb atter Særbommend (RøR inbcn bidfe æagge og 
mange ©fænb ere (jer bannebe, Ijerfra ubgangne, fom Ijave tjent og enbnu tjene §«bre» 
lanbet, i forffjellige ©mbeber og SivdRillinger.

gørR ba bette (Rum fpnted for trangt for bet ubvibebe Unberviidningdvcrfen, 
meb betä flere Sa?regjenRanbe og talrigere Satrere; førR ba rummeligere og lyfere Scvfe» 
Ruer mobtoge be Satljebre, fom før fanbt nøifom ©labd i benne inbffrirnfebe Äirfebolig, 
førR ba blev (fer tauR og eenfomt, og ben gamle ©al fpntcd i fin ffumle gomljeb at førge 
over ©amtibiged (Ringeagt og Sigegplbiglfeb.

©fen bette er fra ibag af forbi. **
Sjentone l)er iffe længere Ifellige Sovfauge, lyber (jer iffe längere ben levenbe 

Unberviidnfng, faa ffal l)er bog alligevel i gremtiben ene forged for Slanbend ©øbtørft, 
for bend Rebfe vorenbe SnbRgt i be forffjelltgRe (Retninger, og bet ©teb fom forbnm var 



bcfrcmt til bens? Spløftclfe og Kåring, ffal vare beihmf bertil frembelcé, fFal i cn flebfe 
vorenbc æetjolbm'iig opbevare benö SirffomljebS iOiinber, og fom fra et rigt Salb ub* 
gpbe fin befrugtenbe Strøm over bet baglige £iv.

<yn for Sllle tilgængelig Sogfamliug fFal [jer giemmeß.
Som vore SBogfamlingcr i ^Imiiibcligbcb, [jvilfet vi for bemarfebe, faa at ffge 

ere ftiftebe paa en firfelig Orinib, og bet er en Sanbljeb: at (Julturenß bcbfte frugter 
maae inbpobeß i ben religteufe £rocö fafre, marvfulbe Stamme, [jviß be ret ffulle [jave 
æarig^eb unber alle 3orbeiiß Storme og beljolbe qvageube Karingßfaft for aUe tuber; 
faa er bet og finuft, meget fmuft at biöfe Sarelfer paa Kp funue anvenbcS til et faa« 
baut aanbetigt £5iemeb og iffe blot benptteé paa en til bereß tibligfle SBejlemmelfe fva« 
renbe Klaabe; men veb bereß ljiftoriffe Oprinbcifc [tebfe ligefom minbe ^Betragteren om 
Ijvab ber bør vare Koben og Stammen for golfcbannclfenö og Oplpßningenß mangfol« 
bige, vibtfprebte Srenc, fom fra førjle garb fpirenbe af Svigbebené grø, nu i vore Sage, 
til ben famme evige Subé gorfjerligelfe, ber plantebe bet, [javer fine ffjøune @rene mob 
Rimten og ffpggcr vibt over Sorben.

gor at tale om Sogfamlingeu felv, fom golfebibliottjcf betragtet, ba ligger bet 
t Sagend Katar, at famme iffe juft iubcljolber Sfrifter af be egentlig larbe eder gacul« 
tetsfag: jeg mener ^(jilofopljie, Sljeologie, ?ovfpnbig(jcb, ^agefouR o. f. v. Sfjønbt ber 
egfaa i famme pnbeé cubed faabanne, fom enten i IjiftorijT ^enfeenbe funne [jave 3«ter« 
esfe, eller i Sivets baglige, farlige gorljolb befibbe Slnvenbdigljeb og funne forjtaaeé, up« 
bcé og gavne uben egentlig SBoglarbom.

$Jien en SBogfamling maa, fom golfebibliottjef, inbeljclbe faabanne, enbog flørre 
•Barfer af vor egen og gremmebcß Literatur, fom iffe forubfatte og frave [trang viben« 
(tåbelige gorfunbffaber, faabanne fom enljver bannet ®?anb, meb ben fornøbne Sprogfar« 
bigljeb, meb diptte og gornøielfe fan bruge, faabanne fom i Sliminbefigfjeb funne vare for 
Tteiuieffet, borgeren, Slgerbyrferen og gabrifanten forablcube, unberljolbenbe, veilebenbe 
og belarcnbe, alt efter bet æalg [jan af famme maatte giøre.

Serfor beffaaer cg narvarenbe Samling, ifølge (It gSiemeb, fornemmelig af 
matfjemat^ifte Sfrifter, af ptj^fifFe, tedjnologiffe, botaniffe, naturljiftoriffe, agronomiffe, 
ftati|lifFe, geograpljiffe, topograptjiffe, cg ifar (jifloriffe.
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Cg ffjønbt jeg ^erom fint Ijar befienbte Ding at bringe i (Srinbring, maatte 
bet bog tillabeS into otter famine at ubtale mig noget nærmere.

De mat()emat()ifTe fremfTiUe lettene for al (træng ^ørgcflittinngz for alle beregn 
nclige gorljolb og Størrelfer faavel i Dljeorien, fom i ^nvenbclfcn. De afgive, fom bv 
ffcnbt, 9J?aalejtoffcn for JorbenS giabe, for SjcrgeneS $oibe og SlfgruubencS Dybbe, 
for gorbeliitgen af Dryf og Äraft, for SacgtffangenS ©geniTakr, for Synets Siiiflcr og 
bonernes (Svingninger, be lebe til Seffemmelfen af be vibefle Slfftanbe, fclv for ^immeP 
legemernes æcvægclfc.

De pljyftffc og c^emiffe giere oS befienbte meb SnftenS og fjørbcttS Scffaffcn» 
l;eb, meb Stoffernes Seftanbbelc og Sereloirfninger, meb ©lectricitct, ©nlvaniSme cg be» 
reS forffjellige Snbflybclfe unber forffjellige gorljolb, meb Saitbct og Olben, meb bo natur» 
lige Sprer og Salte, brænbbare og ubratnbbare Tiineraliev, IjvorlcbeS be bæve, mobar» 
bcibe eller forftaerfe l)inanbcn.

De tedjnologiffe fremfttHc Slnveubclfcit af be matljematiffe og pljyflffe ©ranbjT» 
ningcr paa be baglige .^aanbteringcr, be forflare cg beffueliggjøre t nøiagttge Slfbilbtiin» 
ger be vigtigfle Dpftnbelfer og Tiaffiner, fom iffe alene af be egentlige Äonflncre i bereS 
Særfjlcbcr benyttes, men fom fclv i Sivets fæbvanligc Syfler af SIgerbyrfcren, $aanb* 
»ærferen og ^anbelémanben føgcS og bruget f. @r. be IjcnfigtSmirSfigfle Sabretninger og 
SygningSmaaber af $itfe og Sfibe, be anvenbcligile Tiibler og Dtcbffaber til OorbcnS Sc» 
fjanbling, Srybning og 9?enSniitg, til overfløbigt SanbS Ubpompning eller gorbeling, til 
UlbenS, ^ørrenS og ^ampcnS Searbcibelfe, til SæbenS Dcrrffning og DJeengjørelfe, til 
ÄornetS cg grugterneS forbeelagtigfle Slfbenyttclfe fer at tilvirfe CG €0?c|l, 2®bife, æiin 
eller ftærfe Driffe.

De botaniffe og naturl)ifloriffe føre oS førft ret inb i ®ubS fffønne Serben, 
gjøre oS ret befienbte meb l)ttab ber voter og bevtrgcr jig paa Sanbeté Dverflabe eller 
paa Ravets Snub, meb be forffjellige Slrter af Siv ber yttrer ftg i planten og Dyret, 
øg i al bereS gorffjeHigljeb fra ben 3$tb be leve paa, bog bereS inberlige Slxgtffab meb 
ben, i bet l)ele ben byriffe Serben flutter ftg til Äalfraffen paa ben ene Sibe, og Ijde 
^lanteverbenen til jtifelrceffen paa ben anben. De giøre oS befienbte meb be for oS ffa» 
belige, fom meb be for oS faa uenbeltg vigtige Slrter af begge SlagS; faavcl meb hornet 
fom meb be onbe Urter — og lære oS faavel CvtrgetS Diøgt og SiertteS ^Jleie, fom 
Dpmaerffomljeb paa ffabelige Snfecter og bibler til UbyrS gorbrivelfe.
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£il bidfe (Tutte fig, fon: llnberafbeliiig, be øgronomiffe ©frifter, ber unbervife 
od cm vore ^averd og vore Slgred bcbfle £prfuing, om 3orbdmonetd Searbeibelfe, Slau* 
bing og grugtbargjørelfe, om Slgcrlanbetö rigtigfie Snbbeling og ©æbarterned Salg, om 
bidfed tøenftgtdmædflgfte ©fifte, om Sorbfrugter og Sræfrugter, om bered goræbting, be* 
red gormering, bered Surring og Opbevaring.

©ligt angaaer ^vermanb, font eier nøgen ^Jlet 3orb, fom iffe tanfelød gaacr 
igjennem Sivet, fom felv iffe vil arbeibe forgjeved og fom øuffer (ute arbeibcttbe Srøbre 
ben rigefl nutelige Son for bered glib og ©veb, fom veeb at vort gæbrenclanb er et 
itornlanb og at Ovoegavl og Slgerbprfning ere vore naturlige Sclflanbdfilber, og fom 
liar feet: at jo mere Snbftgt og Overlæg ber lebebe Sanbmanbend goretagenber, befto 
mangfolbigerc forøgebed tøand grembringelfer og bcfaeRcbcd tøand tøele jorbiffe Selværen.

Silt bette veeb ©tatifliferen nøle at beregne og berfor betøolbe tøand Slrbeiber, 
tøvor tørre og ufritgtbare be ettb maatte føned mangen @en at være, flebfe Særb og 
Snteredfe for ben fom ønffer at fjenbe tøver enfelt Sanbd eller @gud golfemængbe, Sil* 
faar, fevemaabe, grembringelfer og Siæringdvete i be omffiftenbe £iber; før (Sntøver, 
føm bet ligger fDJagt paa at efterfpore be mange forffjellige Slarfager, fom fnart mere 
fnart minbre, tøave virfet beførbrenbe eller forfførrenbe inb paa Scvealberen, ©unbtøebd* 
tilflanben, ©aebeligtøeben, Sinbffibeligtøeben og SelRanben, i famme eller vibtabffilte @gne, 
unber famme eller mobfatte Slimatførtøolb. £tøi ingen Sirfning er uben Slarfag, faavel i 
bet tnbre fom t bet pbre Siv; men før bet ternfenbe SWenneffe er bet en £rang og en 
®krbe, at efterfpore og finbe Srunben til 3llt tøvab ber foregaaer omfring tøam, og ber* 
efter tage fine gortøolbdregler, iffe alene før fig felv, men før ben fnaevrere eller vtbere 
Jirebd, fom tøan føler (Tg falbet og forpligtet til at virfe for.

O erfør tøøre ogfaa mob al [Ret be (latifliffe ©frifter tøjemme i et golfe» 
bibliottøef; men iffe minbre be geograptøiffe og topograptøiffe, fom give od en ©tilbring 
af ben tøele Serben meb bend naturlige og politiffe gortøolb, eUer af bend enfelte Oele, 
^rovinbfer og ©tæber.

j;vor er nemlig ©rambfen for SRenneffctd Sibeføft naar bet førfl tøar be* 
gpnbt at faae Äunbffaben »iær, tøar begpnbt at ubflræffe fine janter over be førfle jor* 
biffe 9Jøbvenbigtøeberd inbffrcrnfebe Ärebs? 2JJen fan ber verre nogen betøageligere Äunb» 
ffab enb ben: at vibe noget om be talrige Tfebmennefferd Äaar og gaerb, føm tilligemeb 
od ere Subbpggere af famme Älobe? at vibe noget om bered Sanbe og gorfatning, om 
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Ijvervibt bereö Xilitfiitb, i legemlig efter øanbelig $enf«itbc, er betinget nf bereg StaterS 
S?eliggcnl)cb, af be bjerge eller ©ale fem frpbfe bem, af be glober fom gjennemftrømme 
bem, af be $ave ber ombølge bem, af ben Vuft bc inbaanbe, af bc Sove, fEegjeriitgcr, 
Sieligionömcningcr, fom be ijplbe og unberfafle (Tg.

Äinine vi vel falbe ben en bannet SNaitb, fom flet intet veeb ^erom? jjvor 
fna-ver maa iffe l;ané Spnöfrebö veere, Ijvor ufiffer IjanS ©om felv om alle Verbölige 
Slnliggenber!

£)g overljovebet, ville vi enb iffe tale om ^unbftabenö Sßcvrb og æcljagcligbcb 
i og for fig felv, ffulbe bet ba iffe, blot i timelig og materiel Ipenfeenbe, være ben, fom 
vil ubvibe fin borgerlige æirffomljeb i ncgcnfomljelil Retning, af ftørfte, af uitnbvcerlig 
æigtigljeb at vibe: Ijvor be bebfle grugtarter og Comforter vore; Ijvor be fraftigite 
Ovæg^ammer trivcé; livor be cvblcfte og rencfle Metaller vinbeö; Ijvor be wperfte 
itonftfærbigljebcr øveé; Ijvor be fortriiiligfte og til billig)! ^riiö fjøbelige ^anbelévare 
erljolbcö; — famt l;vor tyanö egne grembringclfer, af l)vi(fetfom()el(t Slagö, finbe ben 
naturligfle, [jurtigfte og forbeelagtigfte Slffætning??

©et fan vel neppe omtvivleö, enb minbre benegteö?
5ølen bet er Sftcifcr, ber forfpne Sanbeneö æeftrivere meb Stof, bet er egen 

æeffnclfe eller Slnbreö nøiagttge ©ptegnelfcr paa famme.
©erfor Ijøre ogfaa 3leifeberetninger fortrinligen til et fulbftænbigt golfebiblio« 

tbcf, faameget mere, fom biöfe funne albeleö gaae i bet ©nfelte meb bereö Sfilbringer, 
og fom ben (Ueifenbe, naar Ijan er ubruflet meb en levenbe ©pfatnütgöevne og meb 
©ave til at fortælle Ijvab Ijait l)ar oplevet og erfaret, ba ligefom gjør Ijan vore fZrer til 
f?ine* og laber oö, meb flebfe (ligenbe ©ecltagelfe, flue og føle Ijvab ber rpflebe eUer (jen? 
rpfte Ijam felv. æi fvcerme meb Ijam blanbt Ruinerne af eit forfvunben ^erligbeb, vi 
bole Ijanö garer naar (jan feiler mellem UJorbljavetö Siöbjerge, naar ^an flavrer paa Snee» 
fjelbeneö brabte Siber, vi følge Ijam meb veHpflbfanbet Sru mellem girfenenö D!ovbpr og 
veb æitlfanené Svælg, vi falbe i Støvet meb Ijam for Sllffaberenö UJiajeftaet veb Sar« 
pené eller SQiagaraé jorbrpflenbe galb og unber ben tropiffe SJiatljimmelö blenbenbe 
spragt. 3ntet er mere (fiffet til at fængék oö, enb be afverlenbe Spner, Ijan fra ©ib 
til anben fører frem for vort ælif. 9J?en 3ntet er mere belærenbe tillige, mere iflanb til 
at fpibe oö meb ©afnemmelig^eb, meb erfjenbtlig ^aaffjønnelfe af be ©ober, vi baglig

* eonginuø om ^erobot. 
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uybe, cub naar Ijan omftæiibcfta og fanbbrtt forcßiller oö 9llt bet, bo Slemteffcr ofte 
maae favne og libe og fæmpe meb, font vi, ibet vi elterö fint betragte bem i et fjernt, 
bæmrenbe ?ys, troe i æeftbbelfe af alle mtémtbclfcévaTbigc gorbele. gorfatteren falte 
fig Ql^anbter, Saillant, Stofö, Sjumbolt eller Ijvab Ijan vil, Ijait Virre Ijvilfen?
fomljelfl Sanbömaub, tale tneb ^vilfenfomljclfl Smige, Ung og ©ammel lebfagcr [jam bog 
gierne, meb gormtielfe og SKytte» Cg vor ttærværeitbe Samling beftbber en betybelig 
©eel af faabatine.

W?ert af alfe gag, beftbber ben bog iffe faameget, font af bet (jifloriffe. Cg 
at, af af nnber^olbeitbe Savning, ingen er mere iffe blot bekmnbe, men opmuntrenbc, 
twflenbe, veberqvirgenbe, ja opbyggelig — bette vil jeg enbnu libt ubærligere tillabc 
mig at ttbvifle, i bet jeg ogfaa fjer futt gjcnfalber, Ijvab ber er mine Ijoiflærebe SiHjercrc 
for længe (Iben bcfjcitbt.

SJJibt i beit flore Slatur, i bené tallofe Skiffer af livk’fe og levenbe Sfiffck 
fer og Sæéncr, om og for en ©eel frie i bereé Sevægeffer, faa bog buttbtte til uforait*  
herlige ©rifter, ftaaer STJenueffet fom enefte og lifter tænfenbe fit $oveb og Cit over 
alle Sfabniitger, fom Sorbettö yppcrfle, fom ^imlettg beflægtebe, og ffjoubt i fin forftc 
Samborn lebet af jlærfe ©rifter, liig ©yret, faa bog begavet meb gornuft, ett ©nifl af 
bet Svige felv, til at forffe over bet Synlige og Ufyttlige, meb griljeb til at vælge mel? 
fem Ijvab ber fyneö fjant ©obt elfer Sitbt, og meb en gefelfe ber umibbelbar faber ^am 
fornemme ©(erbe elfer Smerte, faavcl over Ijvab ban gjorbe, font over Ijvab ber mobte 
Fjant i bet inbre eller pbre ?tv. Som faabatt, font Sfabntngettö frie, felvbevibfle Son, 
raaber Fjan tilbeelé over fin Sfjæbne, ubrujlct meb Sviter af alle Slagé, ber itæjlen 
funne ffærpeé og ubvifleö i bet Uenbclige, barnier SjlennefTct blanbt alle jorbiffe Sæéner, 
fvrfl fin ^tjlorie. *

* ©teffené.

St)i felv be fonfltgfi organiferebe ©yr ere Ijvab be fra SiberneS Segynbelfe 
vare; bet ene 5nbivibö Ubviffing er en beftanbig ©jentagelfe af bet aitbeté; og efter 
?lartitftnberé Silværelfe, blive be bcflanbig bet famme, ttbeit gremvart. Seb SJlemtcffet 
berimob er 2lft anbcrlebcö. ©er er en fynlig fremffribenbe ^Jlan, lagt af Sfabcrcn 
felv, ber Ijatver fig ben ene Slægt paa ben anbenö Sfulbre, ben ene beriger fig meb 
ben anbené Srfaringer, ben ene bliver flogere og bebre felv veb ben atibeitö Sibelfer.
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gr altfaa Jptflortcn iffe cit $ob af ufammenljængetibe gnfcltIjebcr, fvcr fer 
ftg uben betpbniiig fer bet Jjtcle, er ben Dlefultatct nf alle gorljenværcnbcé, alte 
Samlevenbeö gjeufibige Sirfen og Seven, er bet fanbt Ijvab en aanbrig tpbff gorfatter 
figer: * »Sutct fornuftigt ©rb, fom nogen Sité ubtafebe, intet gobt grempel, ingen 
Straale felv i ben morfefte Slat var nogenfinbe tabt. Ubcmærfet virfebe bet fort og 
gjorbe ®obt. Stigen UffylbigS SBIob er frugteélvfl ubgpbt; ctljvert guf af ben Unber*  
trpfte (leeg til jpimlen og fanbt i (Tn £ib en jjjælper. Selv ©aarer ere i ©ibenS ®æb 
groforn for ben Ipffeligfte $ø(l. fDlenncffeflægten er eet jpcelt. æi arbeibe og fibe, vi 
faae og (jøfle for Ijinanbcn.’'

* Berber.

gr bette fanbt, figer jeg, [jvilfcu SBetpbning faacr ba iffe ©ilværdfen for en*  
Ijvcr gnfclt, ^anö Sirfefrcbö være ftor etter fiben, glimrcube etter ffjult! jjvilfen 2&r*  
bobigljeb for fig felv, Ijvilfen æarfomljeb i atte fine åttringer og goretageuber niaa bette 
iffe inbgive ^am! ©t)i Stigen er bog fig felv faa fjenbff, at Ijan, iflcbetfor at velfigueS 
i fin ®rav, ffitlbe ntcb ©ilfrebßljcb tænfe paa: Veb fin Slet^eb at Ijave forfort Slubre, 
biéfe igjen at ffutte forfore giere, biéfe atter giere og faalebeö i bet Uenbelige.

fDlcn ligefom en faaban ^Betragtning maa virfe Ijelbbringcnbe for gnljver; 
ligefom ben vifer beit til Slette, ber forargeligen ubfpreber flet grempel, i ©rb etter 
Sjerning, i bet offentlige etter private Siv: faalcbeö vifer ben oö ogfaa, ttaar vi letfltv 
bigen fpoge tneb vor ©ilværelfe, at ingen ©agé SInvenbelfe er ligegplbig; ba Stigen er 
eller ffal være for fig felv alene, men alle ffutte firæbe at ubfplbe en jplabé i Samfun- 
bet, og virfe Ijvab be funne til ©puaaclfen af Tlenncffeflægtené fættebé flore ©iemcb: 
ahniiibelig gulbfommenljeb og Spffaltgljeb.

©en famine betragtning feber oé ogfaa til rigtigen at vurbere Slnbre. ©en 
bevarer oé baabe for eenfibig SBeunbring og eenftbig ©abel, faavel af bet Samle og gor*  
bigangne, font af bet 5Qpe og Stærværcnbc. begge ubrettebe og ubrette bet be fnnbe og 
funne til fin ©ib: oö tilfomnier bet fun at paaffjanne og gribe bet ®obc, famt at afvifc 
og mobarbeibe bet Slette, faavibt vi formaae. fOlen iugenitinbe fuintc vi, meb Äunbffab 
til difterien troe: at enten en ©ibßalber Ijar været albeleö forbærvet, etter eit anbett faa 
fulbfommen, at vi uben vibere for Silver funne øuffe bom tilbage, eller mene bet ncf at 
ftanbfe paa bet ©rin, ben |Tob.

O ♦
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gremab, beflaubig fremab ruder Dibenö ni og ade Retfiiibige maae ccubræg* 
tigen og frafttgen flutte fig fammen, for at bibrage bereS til om muligt at lebe bcté iltets 
ning. Sngené (Stræben er forgjcvcö for bet £ele. Dette er ^iflorienö vigtige Serre 
og berveb forfoner ben tidige ben Snfefte meb fin ©tiding og fit ^vcerv i Sivet; tlji iffe 
Ijvab, men bvorlebeö vi virfe femmer bet an paa.

jjvab en Stemme fra ®ub figer inberfl t vor Sjel. §vab Religionen bpber 
i fine Redige Sccrbomme, bet oplpfer og befræfter nceflen etijvert Slab i jpiflorien, cg 
herfor flaae be begge i ben inbcrligfle forening.

Religionen taler i betybningßfulbe Drb, J^iftorien i anffuelige Stempler, fiiart 
venlige og veberqvægenbe, fnart frygtelige og fjeleryftenbe, efter beret? ferffjedige Ratur, 
men altib forflaaelige, tlji bc fjanblenbe ^Jerfoner vare Äjob af vort ^job og Seen af 
vore Seen.

Dg ba Jpiflorien i fin Ijele Ubjlræfning berører ade meuneffelige Stidiitger cg 
gortjolbe, faa fan ben og verre faa faare meget for Side.

Raar faalebcö tunge Siber Ijvile over Sanbene, ba tyer ben Unbertryfte til 
difterien om lytfeligere Dage, for ber at finbe Dro|l og Opmuntring, for ber at foge 
Unberviiéning om Setingelferne for en bebre Dib.

Raar gæbrenelanbévenuen ruger over flore og briflige flaner, men favner 
gafl^eb i fin Seflutning, ba opflammer $i|loriené Seretning om lignenbe Saab Ijam til 
afgjerenbe ©fribt, og en Winfelriebe, en ^vibtfelbte ©jerninger beflemme Ijam til ijanb# 
ling.

Raar Digteren meb fin globenbe golelfe og Segeiflring for en (Storljeb, fom 
fjelben møber i Sivet, bog foler Draug til at fynge om Ijvab Rienneffet fan være, om 
SRenneffeaanbenö straft i enljver Sirt af Äamp, ba venber Ijan længfcUfuIb gitt mob en 
fjern gortib cg (jenter fra difterien Stoffet til fine evige Sbealcr.

Raar gorretningömanben, træt af Dagenö ©jerning, feger æeberqvcrgelfe, fe# 
ger en finbéforfriffeube Slbfprebeife efter lange Sinflratttgelfer cg ofte fpilbt SWcie, ba pber 
difterien, iferr bené biograpijiffe Deel, ijam Ijvab (jan foger, bevarer Ijam fra at tabe 
Rlobet, bevarer (jam fra, at give fig felv ©fylb for bet Rliölpffebe og Riiélouuebe i 
Ijanö Seflræbelfer, opliver Ijam vcb Sidebet af bcfhrgtebe Slanber, opmanber Ijam veb 
flraaknbe Stempler til iffe at forfage, om (jan eubog af fine ælebleveube iffe forflaaeö 
eder ffatteö.
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Sfgefom $i(lorieit, efter bet goranførte, leerer ©itljver at vurbere fit færegiie 
Äalb, faalebeö lærer ben $anbelömanbcn, (jvorvibt fjait veb Äuitbffab, Slarvaagenljcb, 
Eriftigljcb og Dtebeligljeb fan bringe bet, og ^Vor SWangeö hjælper og SBcIgj^rcr (jan ber« 
veb fan vorbe; faa tærer ben felv Slgerbprfereu og jjaanbværfcrcn, 3»bfigtö og glibö 
og Crbenö og 9?ctffaffcn(jebö og gob ^uuötjolbningö uberegnelige æirfninger; faa vifer 
ben golfelæreren og ©folemanben Ijvab be funne og ffulle virfe for Sivet og ©amfunbet, 
Ijvab ber af bereö Äalbö famvittigljeböfulbe 9løgt er afhængigt, tjvitfe ©pirer be funne 
fremelffe til gavnlig grugtbartjeb, Ijmtfe Sniffer be funne tænbe til Ipfenbe glammer.

Ilt ben tærer ben talcntfulbe Unge, at flole paa ben i (jam boenbe straft og 
hjælpen fra oven og iffe labe fig fue af Tlobgang og ^inbringer, bet vifer ©filbringen 
af be (lørfle europeviffe æibenffabémænb,*  ber fun opretfjolbte af et tjøiere Spö og (jen*  
revne af ben æblefle ©træben, fæmpebe fig frem igfennem alffeué 9løb og gummer.

* Steifte, $eine, gr. 2fug. æolff, SSori§, Sean o< m g.

©fulbe jeg anføre et $5ar ©rempier, ba vilbe jeg af vor egen fjiflorie nævne 
llongomontan, ber flpgtebe fra fit æonbe^jem og gav fig t æiborg ©fole, Ijvor (jan 
ubenfor ©foletibeu veb ©agkierarbeibe erljvervebe fig fit Spljolb; inbtil tjan fenere veb 
Univerfitetet bkv Tyt^o 25ra(jes fjærefie Difcipcl og, fom ^rofcöfor i SIftronomien, fore« 
ftob Hnlæget af vort enbnu værenbe £)bfervatorium.

£a vilbe jeg enbnu nævne (Ove ^g, en fattig SBebemanbö ©øn i ^orfenö, 
ber, forbi (janö Urmob i tjanö tibligfte ©tubenteraar nøbte (jam til at føge et Segnefalb, 
ba famme negtebeö (jam, maatte flribe fig vibere frem, for at vorbe ^rofeöfor i ©orø 
og fiben, unber Havnet ®ulbberg, ©tatöminijler i ©anmarf.

3a ben unge SØlanb, tjan være af uof faa ringe ^erfomft, naar (jan fun be« 
fjekö af levenbe Sfanb, ba er 3ntet fom Jpifiorien ffiffet til at væffe be flumrenbe ®v« 
ner og reife Wittib og (Blob. £(ji 3«tet figer Ijam fom ben: ogfaa bu fan vorbe en 
®anb. 3ntet figer (jam fom ben: himlen velfigiicr ben ©træbenbe, — Spgtigfjeb føn« 
ner fig felv, — £tjben abler ben Äjeffe og een enefte fan vorbe mere enb mange £h« 
finbe: en fattig ubefjenbt ÜJhtnf, iTTovten Äutljer, roffer ben mægtige ^Javeö ^(jrone og 
ombauner bet (jalve ©itropa; — en fra ^øiffolcn i Hittorf forviift 2)”ßling, bliver fom 
hertug af Wallenftein bet tpbffc ^ciferbømmeé ©tøtte; — ©n Arants af Savoyen, fom 
forgieveö tr^gfebe om Unfættelfe, blanbt faa mange ^intbrebe i ben frauffe ^jær, bliver 
i gsflerrigff gjenefte, fom ^Jriiibö «Sugen, ben Ijcle @ljri(tcn(jebö æærn imob Sprfietö 
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freiuftyrtenbe ^orbcr, Ijvcni fanttltgc gonger og gyrfter fappcbce cm at [jæbre, forbi be 
betragtebe Ijam fom beret? fæBebb grelfer i Globen.

Sog sißorieit lerrer iffe blot ben Unge, ci at labe (Tg ffrcvffe af Ubßgtcrne, 
ci at vige for Sanffclig()cber. Sen lærer ogfaa ben mobne VDfanb iffe at forfage, iffe at 
tvivle paa gorfyneté æiffaitb, iffe at opgive fatfebe flaner, naar l;an er fa(t overtybet 
cm bereö Sfigtigbeb: men at arbeibe og Ijolbe nb, liig en (Columbus, ber iffe lob (tg ßattbfe 
fpr et nyt gafilaitb var funbet, liig en iZewton, ber iffe Ijorte op for Revene for 
Stferneljæreneé 53evægelfe vare opbagebe; lüg en Vrrant’lin eßet Wafftington, ber iffe 
Ijvilebe, for en fjalv æcrbcitébcel [javbe tilfæmpet (Tg Uafljæiigigljcb.

SDien ligefom ^iftorfen opmuntrer ben gorfagte og begeißrer ben mob et albeit 
SJaal gremfæmpeitbe til Sißib og Ubl)olbnt(;eb, faalebeé lærer ben og Sanbljebené og 
Sybcnt? uforfærbebe Salömanb, iffe at fortvivle om og ßanö Sjerning (Tulbe blive uben 
ffrugt for ^iebliffet, om (jan og ffulbe Ijoffe ©pot og gorfelgelfe felv for (Tne uegcitnyh 
tigfle Sfnffræitgelfer. @tt Jenelon bagvabffeö og forvifeé for (Tue erbfefte SBcftræbelfer; en 
©aüilei [jaaneö og miéljanbleé for (Tue ffarpfinbigfie Spbagelfer. fDfett difterien ^ar for 
længft over begge affagt fin retfærbige Som og en uubfluffelig ^æbcréglaitb^ (Iraaler 
over bereé Srave.

@n Socrates maa tomme Siftbægeret, en 25of>. ^ufs heftige IBaalet forbi be 
forfynbfe Sanb^eb og iffe lobe (Tg forlebe, true eßer tvinge til at fornegte ben. £Wen 
Sfjænbfcl og goragt Ijviler nu over bereö rtværbige Sommere. Sanbljeben bræbeé fyver# 
fen veb Sift eller ®ranb; men nbjøbclig fom be, ber opoffrebe (Tg for ben, vil ben, faa# 
længe SKenneffer leve paa Sorben, forevige beret? Jfavne og opflamme anbre til beret? 
Sfterliguclfe.

©gfaa bette er ba ^iftorieiié alvorlige Sære, iffe at ffole paa Syffenö Smiil; 
men at være berebt paa aße Sffæbiteité Smverlinger og berfor ene Ijolbe fa(l veb bet, 
fom Snebigljeb iffe fan fralijle o3 eller barbariff SSoIb fratage oé. @n tHarie Stuart, 
en Æubvtg XVJ, aljnebe i beret? æclinagt vift intet minbre, enb at be ffulbe ajfvreö bereö 
purpur og enbe beret? Viv for SBobeknö ^re. Wien Vivet er iffe bet l)öieße Sobe. Ser 
giveé en y)ienneffeværbtgl)cb, Ijoiere enb en forgængelig kongemagt, gorbryberenö Sobt?# 
maabe er iffe beffæmmenbe, naar jeg iffe Ijar gorbrybereng Sinb. Som ber, Sub være 
levet! er en bebre Serben, Ijvorljen intet Qk’belfværb naacr, faa ere ber ogfaa talrige 
Xilfælbe, (jvor bet er onffeligere at tabe eub at feire, at bommeö enb at affige Sommen.
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Slltfaa er (jeder intet bebre ettb giftörten ffiffet tilz at inbffivrpe DfeligiottcnS 
SBub om SJbmygljeb, til at bevare mob ^evmob, bevare fra at fvimle paa £D?agten3 
Spibfe og ben ubtalcr fin truenbe Slbvarfel igjennem ben nyere IBerbciié 2 mergtigfle 
’Dumb: $Jave Oregot ben fyvenbe, ubflyttgebe fin æanftraale over ben fiorjle Sect af 
ben rfjrificltgc æerben og (jerffebe veb Svertroené frygtelige Saabeti over be arngdebe ©jcle; 
men maatte frebloö enbe fit verelrige ?iv i en af Jtalienö gkrffer.

tlapoleon faae na'jlcn alle Suropaé gyrfter beile til fin @uii(t eller iTjælve for 
fit Sinf; men maatte tilfcbft taffe fin bitterfte gjenbc for en Älippc til at bøe paa, i bet 
(fore Dceatt.

Ogfaa SiKigljeb er ^i|loricné Satter, ibet ben nurglenbe Sober paa libenffa« 
Selige Samtibigeö overbrevne Strcriigljeb. TJenncfMig Sfrobeligljcb lærer ben at betragte 
i et milbere £y$ og opflarer abvarcnbe be Ørttnbe, fom beftaf overilebe Sommere, til at 
ferlbe bem, fom bavbe fortjent en ffaanfommere 53eljanSlingr Cgfaa l;cr vifer ben fig 
fom ben fanbe jRemefté, ber fjolber SJetfxrbigljebenö æa’gtffaal i fin fiffre jpaanb, og iffe 
blot forcljolbcr Covcné tjenere bereö ufravigelige ^ligt; men tillige labe bend uforffylbte 
Sffere, om og feent, veberfareö 9?etfærbigIjcb. Sßi ville iffe [jer tale om SuRitdmorb eller 
en umenneffeltg Sttqvifitiotiö tallofe, Ijimmelraabcttbe j^enrettelfer. (Dien Ijvo vilbe vel nu, 
vcb at la’fe gæbrenelanbetd Slarboger, bomme en Äay ÆyPFe til at bløbe paa Sfafottet? 
^vo vilbe vel nu bomme en af SanmarfS kvrbefte, flogcfle, virffomjle DDiittijlre, en Pe« 
ber ®riffenfelb, til evigt gerngfel? ©fjøitt er bet berfor og, Ijvab ber ffal fortælle^ Uf? 
terflægten, at en 2@tling af ben famme Äonge, fom uuberffrev ©riffenfelbs baarbe Som, 
Ijunbrcbe Siar fettere, reifte ben Somfaelbte et jQaeberdmiiibe blanbt fanbeté fiorjte SWamb, 
i ?itnben veb Saegerépriié.

©ttbvibere fremfalber og nærer Jpiftorien ben fanbe rørltgljeb, OJebeligfjeb og 
I8c(uibigl)eb i Srb og Saab, i bet ben (filler ^pflcrcn og fognerett frem i fin l;clc egens 
nyttige Sammerligljeb og blotter Sfurfen i fin Slogcnljcb, om bet enb lyffebeö ijam, at Ses 
brage fine W?eblcvenbe og bære W?affcn til fin Orav. 3bet beti røber enhver blot tilfyncs 
labenbe ®torbaab<5 virfelige @rnnb, abvarcr ben tillige ftrcctigt tmob Sllt, [jvorom vi iffe 
cre fulbcltg forviöfebe, at bet er ret og gobt. (Tlji Ijavbe f. @r. ett S,<xs Cafas, fom førft 
raabebe til at fore SIfricanffe Slaver til Slmcrifa, Ijavbe innocents III, fem forft fattebe 
5becn om Snqvtfitionen, og fignenbe blot fjernt funnet foreflille fig be Stæbéler og 2lfs 
(Tycligljeber, for Ijvilfe enljver ^eitfel mangler garver, fom be faalebcö uben at ville bet, 
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lleve Sliilebning til — ba maae vi være billige nof til af troe: at be for vilbe Ijave on* 
fet, albrig at være fobte.

9??ch afffræffer ^ifloricn faalebcS fra ?Ut, om ^viö faitbe æcffaffcnljcb og mit* 
lige galger, vi iforveicit ingen flår goreflilling fnniie gjore cé; ba affrerffer ben cnbnn 
mere fra bet virfelig erfjenbte Dnbe, fra Stit fjvab ber iffe fan beflaae for ^ligtenö og 
SamvittigljcbcnS evige Somftol, fra at Inane (tg fom villicloé ^aanbtlanger for Slnbreé 5J?iö* 
gjerningcr, fra at labe fig fjenrive af Sibcnffabcr, fem naar be forft fane Joilen, ci fjenbe 
Sæmntng eller ®rænbfc, men giøre SWcnitefct langt frygteligere enb bet tnecfi gln&enbe 
Syr. æi felv l;ave tilbedt oplevet, Ijvab gremtiben vil ræbbeé veb at læfe cg neppe anfee 
for muligt, vi [jave oplevet: at et Ijcelt golf i blinbt, fanatiff 9taferi affaflcbe etljvert 
æaanb, fom Dleligton og Sæbeligl)cbéfølelfe cllcré paalcrgger fUicnncffct, at Saft og Ugube* 
ligbeb feirebe fin gyfeligfte Srittmpl) cg talrige 23ycr forvanblebeö til ligefaamange Ttorber* 
gruber. T?en naar vi børe eller læfe cm fligt, naar vi fee rafenbe Sansculotter fole fig 
i SWenneffeblob og al tættfelig Utcerligljcb, ba lære vi at grue for fDJenncffet, naar bet 
er uben ®ub og enhver liiere ®ni|t er fluft i betv æarm, ba lære vi at ittbfce, Ijvor* 
meget Schiller l)ar 9Jet naar Ijan fynger:

Sefd'ljrti^ ift’é ben Sen jit meden 5
SSerberbM) iff bcC Stigers Satin;

Sebodj ber fdjrectiidnfte ber Scbreden 
©aé ift ber Wnfdj in feinem Sßat;n.

cg i bet vi bæve fer Slitarrffeté og SovløSbcbcnS Syfeltgljeber og DfæbSler, lære vi tillige 
at erfjenbe og prife 9MigionenS, SæbcIigljcbenS og borgerlig ErbenS uforfrænfelige 3Jøb* 
venbigfjeb og $elltgl)eb. £>g for StatSmanben fom SSorgercn er beitne ©rfjenbelfe lige 
vigtig.

Sroflenbe og opløftenbe er ifær ^iflorienö Hære for gorfferen, fom i famme 
ffitcr fivetö Ubvifling, TJeuneffeflægtené gremgang og fjcnbeltge Spor af gorfynetö (5ty* 
reife. Siben tiffaber ingen omftænbelig Ubvifling af bentte (Saubljeb; men bet vil til nær* 
værenbe Øtemeb være tilflrocffeligt, blot at paapege be vigttgfle Ifib^creubc SKomentw.

Hærer ^ifloriett ba tybelig: at fan bet Scbe fan i Stbenö Saengbe beflaae cg 
bringe varig greb og SSelftgnelfe; lærer ben Slanbenß afgjorte Overvægt og Seier over 
9)?aöfen; lærer ben, at ben fnitefle Unberfunbigljeb tilfibfl graver fut egen ®rav; lærer 
ben, at ber er en bimmelvib gorffje! paa Wtenneffeflægten^ forfatning i bet §ele forbum 
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cg nu, at gebe ©riitibfætninger gjorc fig mere cg mere gjælbenbe; at lovgivningen fra 
be ferfte raae Stemen ter efterljaanbeii fif riber frem, bygget paa faflere ®runbe, for at 
lyffaliggjore Samfunbene; lærer ben, at Oplysningen, ber tibligere fun »ar enfclte Ub*  
mærfebeS Sienbom, libt efter libt baner fig 3Sct til be ringefle be fjerneflc golfen 
farb og unbervifer ben flore SOlængbc om, at fjenbe og agte Sivctö SBeflcmmelfe, Ijvorfra 
SDlcnneffet er fommen, t)»ab bet er, og l)vorl)en bet flunbcr; lærer i^iflorien, [jvorkbeö 
Sifferijeb for sperfon og Sienbom og fKettigt)eber, i gorbinbelfe meb gob lovgivning, nn« 
ber bcflanbige Äampe, bog overalt tager til og værner om ben ^oiejle fom ben Savefle; 
lærer ben, ijvorlebeé Äonfl eftcrijaanben mere og mere forff jonner, æibenffab foræbler, 
Religion gjennemtrænger, renfer, lofter vor Slægt over bet blot Sanbfelige, ©yriffe og 
timelige og giver Sæbeligljcben fin Starring og ?yffaligl)eben fin ®runb»olb; overtyber 
jpiflorien oS om alt bette, l)Vilfen opmærffom Sagttager fan ba tvivle om, at bet er en 
tjoiere ufynlig o^aanb, ber leber be gjæreiibe SOlaéfer til evige ^enflgteré Spnaaclfe.

* peeren.

Oclv Ärigen, bette obelæggenbe illere, fom i faa Sage tilintetgjor æirfningen 
af 2IarI)i:nbreberö glib, lærer J^iflorien oé at fjenbe, fom et iffe alene uunbgaaeligt Cube, 
faalænge Sorben bcbocS af frie og enbelige SSæéner; men fom et Snbe, ber i Sllminbelig« 
l)cb efter be fortie blobige, ijæftige Dtyflelfer, bringer be gavnligfle golger. tbi naar en 
lang SUoIigljeb ljår flappet golfene og byéfet bem i en forbærvelig ?abl)ebé, SetfinbigbebS, 
9)ppigl;ebé og SeUpiB Slummer — ba femmer Ärigen, Hig Srfanen fra S^fm eller fy« 
net fra Sfyen, og renfer ben peflfvangre fuft: ben torbner be Sorffe op af Sovne; ben 
væffer be Ijviknbe kræfter; ben lærer Savn af Sverbaabig^ebenö tryllerier; ben brin« 
ger Sllvor i bet forfængelige Sinb; ben forener felv Uvenner til eenbrægtig Äamp mob 
fevflcbö garer; ben enten renfer og forbebrer Slægten, eHer bringer en fraftfulbere og 
fimbcre Stamme iflebetfor ben f»æffebe og ublevebe *;  ben laber forboblet glib og 23inb« 
ffibeligljeb efter fort tib træbe i Øbelæggelfené Spor, og blomflrenbe Syer reife fig af be 
rygenbe tomter, faa at felv bet frygteligfle jorbiffe Snbe, jeg mener Ärigenö $i|lorie, 
ogfaa overtyber oé om et alviitl gorfynö Styrelfe.

SOien lærer difterien alt bette, fan ben være faameget for 2lHe, fom fole at 
be leve for noget anbet og l)Oiere enb at fobeé, nybe og boe; $vo erfjenber ben ba iffe 
for ben funbejle og gavnligfle golfclæéning, og ^»o glæber fig iffe, at »or nærværenbe

3
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gamling af ben forljolbévii^ beflbber faameget, hvortil, fem til alle øvrige gag, vcb 23c* 
flprelfené ©avmilbbeb, aarligcit vil vorbe føict mere.

©runben er ba lagt (jer til en ffjøn Sugning, til et vorbcnbe Sæbe for natio* 
nal Oplpöning og goræbling, og bertil være ben fra nu af inbvict, meb bet §aab og 
ben 23øn, at ©ub ogfaa fjer naabigen vil ffjenfc Sært til Ijvab SKenneffene plante og 
vaitbe.

So mere forflanbig og nyttig fceéning tiltager, jo mere Äunbffab, Overlæg, 
æeftnbigljeb, Sirnffomfjeb bcfæfleé i Samfunbet, beflo faflere vorber ben ©runbvolb, paa 
fjvilfen golfetö Selflanb, £ilfrebéljeb, Sæbeligbcb, Spffaligljeb Ijvilcr, befTo ecnbrægtigcre 
og fraftigere vil bet til enljver Slib værne om fit erfjenbte ©obe, beflo minbre vil bet 
labe fig blænbe, forføre eller vilblebe. (tlji

Jlfmægtig er SSoIbSmanbeng Sænfe
Sg ©BærmerenS gaffel og ©olf, 

(Kfniægtig er SprørSaanbS Siænfe 
2£t reife et tænfenbe golf.

"Derfor $clb og .Slæber enljver golfeté rebelige Særer, Seber og Sen, fom i 
(tn fnævrere eller vibere Ärebö arbeiber til bette SOlaal!

Derfor $elb og tøceber be SfJlænb, bviä fæbrenelanbéfjærlige Stræben vi Ijave 
ogfaa bette Slnlæg at taffe for!

Berber og £af ben ÜKanb, ^viö SBittebe vi fjift ffue, fom ffjenfebe SOliblerite 
til faabanne fæbrenelanbffe goretagenber! jøait er forlængft gaaet over til et bebre 
$jem, men favneö enbnu flcbfe ber. Smellcm Olorgeö Clipper flob Ijanö Sugge, paa 
DanmarfS Sletter aabnebe fig ban$ ©rav. 3 Danmarf vanbt ban fin flore gormue, 
berfor vilbe ba« »9 at Danmarf ffulbe npbe varigt ©obt af ben.

Som ban i Sivet fatte mange bnnbrebe ^ænber i Sirffcmljeb, faa vilbe Ijan 
enbnu efter fin Søb virfe til $elb for ^unbreber.

Og bvor miéunbelfeéværbigt at funne bette! bvor nebelt og ffjønt at ville bet!
Derfor faalænge greberiféværf gjenlpber af ^amrenö tunge Slag, faalaenge 

ploven (Tærer galflerö febe gurer, (Tal Ijanö Tlinbe iffe bøe iblanbt og.
SDlcn ben ffjønnefle, værbtgfle SOlaabe at minbeö en fæbrenelanbéfjærlig SOlanb 

paa: er at arbeibe til banS opljøiebe ^enfigterö Ubførelfe.
Oerfor ønffe vi og be iDlænb, fom ere falbebe til at ubføre banö fibfle æillie, 

af ganffe fjerte Spffe og §imlenö SBiflanb til bered vigtige $vcerv, ønffe at be albrig 
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inane trertteé »eb at iibftnbe npe Seie til at virfe ®3vn, at bercß nibfjærc SJcflrabclfir 
alrib niere og mere maae itaae bet tilfigtebe Øtcmeb og fronet meb fownffet $elb!

Ogfaa over benne begtjnbte SBogfamliitg ønffe vi alt Oobt: at ben ftebfe fam? 
vittigljebbfulbt maa vorbe beft^ret, at ben ftebfe Ijenfigtémæéfig maa vorbe nbvibet, at 
ben ftebfe flittig maa vorbe benyttet, 

at ÜJiange fjer maae tjente Selærelfe, 9?aab og oplivenbe Unberljolbning, 
at gorfynetö Varetægt maa (jvile beffcrrmenbe over ben og frie ben fra al 

Slagé 23aabc, 
at gæbrenelanbet til be filbigfle Slcrgter ogfaa af ben maa tjofte grngter til 

2Mf(grtelfe!



so /

^gamtnaftonen bcßVitbcr fecu 8&e Ofl fpHfcettcd nafbrn&t tit 
fccti 19&C i >©r&cn:

nren fluttes meb faebvanlig ^oitibeligljeb.

^ørfte Vterelfe.
^Äattbag.

2lnbet Vatre Ife.
-

J. bp 11. gla^fe, Satin ...... (9-12.) I. II. ©laéfe, $iflctte .... (9-12.)
©raff. . . . . . . . . . . . . (21-5.) ©eegrap^ie . . . (21-5.)

ijiröbag.
I. ty II. ©laSfe, Sicligion .... (9—12.) 9tatuvbi|lotie . . (9-12.)

Xanff. . . . . . . . . . . . (2|-5.) . w...... (21-5.)
©nébag.

HI. ßlaSfc, Satin ...... '(9-5.) Ssbff cg fyranff. . (9-5.)
Sørébag.

©raff ..... (9-12.) ^iftcric ..... (9—12.)
Sfaturbijlorie . . (2j-5.) ©ecgrapfne . . . (2J-5.)

^•rebag.
Sleligicn ....
^el'raif! ....

(9-12.)
Gi-5.)

2lritf)m.| 
©vom. f (9-5.)

Sovcrbag.
IV. (flaSfe, Satin ...... (9-4.) frranff cg 9?aturl;. (9-4.)

SOlanbag.
©raff ..... (9-12.)
©ecmetrie ... (21-5.)

* i^irébag.
Religion .... (9-12.)
£cbraiff .... (21-5.)

Sb träbag.
£iflorie eg ©eogr. (9-5.)

ijprébag.
Söbft ...... (9-12.) ?lritt)tn etif . . . (9-12.)

5ben 23be Septbr., om ^ormibbagen ÄI. 11, foretages Omflytningen, og Eya*

iHanbagen ben 30te, oin ^ormibbagen ÄI. 9, begynber Examinationen af bem, 
fom ere anmelbte til Optagelfe i Hatbebralfl’olen, fra naefte SFoleaars Segynbelfe.


