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allernaabigfle tage!

^t bæberligt, men for mig tidige vanfteligt ^alb fmr jeg i henne ©tunb 
at røgte. $eg ftal tale for min ^onge, og min ©iæl fplbeS af ben 
b^be -^rbobigbeb, ber fytt Unbfeeligbeb i Sølge. 3^9 ftal tillige børes 
af tagebufetS Syrfler, flere af ©tatenS opbøiebe SØlænb, og af æibenfta* 
ternes ©prtere og ^nbere, fom alle vibe at ftiælne Janter og vete Orb. 
Cgfaa bem ftplber jeg Cpmærffombeb paa bvab jeg figen ©elv flaaer 
jeg frem en Olbtng nær 80 5lar, bette vibtfremrpfte SØlaal paa SØlennefte# 
livets S3ane, b»or SØlanbbomS ^Iben er for ftørfle ©elen ubbluSfet, bvot 
Janten, fom 93lobet, gaaer langfomt, b»ov ©temmen finter til SØlatbeb. 
Sølen (JmbebSftilling og UmbebSpligt falbe mig. ©tenflanben, hvorom 
ftal taleS, er tiær for mit $ierte. $eg vil ba ftræbe at famle be gun« 
fer, fom enbnu maatte være tilbage i ^»oveb og i 93arm, for, om nnu 
ligt, at give noget Siv til min Jale, viftnot ben fibfie, fom jeg faaet 
Cvne og Seiligbeb til at fremføre om offentlig ©ag veb offentlig £øitibe* 
ligbeb.

SOlaatte jeg tun itte altfor ubælbtgen flutte bette Jalerbverv, fom 
ingen finbe var mit beflemte ^alb, men unbertiben, itte ftælbent, blev til# 
fdbigvitS min Sob!

3eg vil hæfte mig nær til ©tiftelfen, fyté gefl vi bolte bøttibe* 
lig; og ba førft fafte nogle 35lit tilbage til l^ab ben i fremfarne Jiber 
bar været; bernceft vttre forventninger om b»«b ben rimeligviiS (@ub 
give S^fte!) fan vorbe. Jil bisfe 2(nftuelfer tør jeg formobe, at ben 
bøiefte og hø’« Øpmærffombeb, fom værbigeS mig, vil, i en ©tunb fom 
benne, belfi være benvenbt.
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TCUernaabigfle ^ontje!
©et er nu benimob to tyunbrebe og balvtrebfinbétpve ?lar ftben en 

af be b^tltgfte ©ereS DJlajefttetS ■ Stamfybre paa. ©anmarU Jrone, 
£ong ^reberil ben Slnben, lagbe fyrfte Ørunb til en Stiftelfe for 
vibenffabclig Suftur i bet fftønhe Sorøe. Otemmeb for faaban €ultur 
bavbe Stebet btbtil ille vteret. ©e ffyggenbe 93øge, ben fpeilllare Soe, 
be græsrige SSange øavbe inbbubet nogle ©atibenS ^(oftermtvnb til ber 
at fæfte 93o; rige og ^øibyrbige ©annemamb bpggebe beni æaaninger og 
Jempel og æltere; og »eb Siben af filterne, til b^i^ Jienefte be egent# 
ligen offrebe fig, opbevatebe £loftermænbene Sevntnger af ben fgalalbte 
verbéltge æiiSbom, font forben bavbe glimret blanbt (Oralere og Dtomere. 
9Jlen ligefom (Sbriftlwen felv , faalebeS var ogfaa bitn verbSlige 3S tisbom 
Sleven ombpHet af søltbbelalberenS Jaager, inbtil ^raftmanben SutberS 
llarfeenbe fyrige 5(anb giennembrøb Jaagerne, fatte ben l;immelfEe £ære t 
fit flinnenbe £p$z cg fremlalbte ben funbe fornuft til ogfaa at granbfle 
frit t anbre æibenflaber, for at opHare og forteble bem.

£ort fyr Jreberil ben QlnbenS Diegiertngétib var benne vigtige for Dieli# 
gion og QJibenflaber belbige JibSpunlt inbtruffet. ©et npe £ify, fom var an# 
tænbt, b<wbe banet fig 93ei ogfaa inb i 9lorbenz og Dlorbem? ^ollefcerb fom 
Dlorbené konger bttvbe aabnet Øte og Sanbé for beté velgiørenbe Straaler.

2(t b<we Spfet, var fyr en ^onge fom greberil ben %tben 
ille nol: ©et maatte efter b«né -Kloning og 2(ttraae bolbeé i varigt £tv, 
i varig ^raft, og til ben ^nbe tibligen flimteS ifcer af ben til vibenfta# 
belig Jcrnlning fig egnenbe Statené Ungbom, fyr nteb ben at fremvojre, 
og veb ben i fin Jib at fprebe fig ub til be bøi<re ^rebfe, fra bville 
menige Statsborgerne opfyfeS, veilebeS, ffyreé.

Som b<m$ uforglemmelige Saber og Jormanb paa Jronen, Sbriftian ben 
Jrebie, faalebeS var berfyr ogfaa Dan betamlt paa at grunbltrgge og fremelffe
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Sfoler for ben yngre, Sleabemie for ben mobnere Sliber. 3 benne fin floge 
Slaabflutning ^envenbte han fin Opmcerffomheb ogfaa til bet roeligé Soroe. 
”$er” fagbe han, ”her paa bette beqvemme og behagelige Steb »il jeg grunbe 
min Stiftelfe, b»or altib herefter ftal unbetholbeS, opbrageS, og oplæres et 
Slntal af SanbetS Ungbom, lige mange af Sibel og 3fle?Slbel, fom til at bruges 
i ben cht^elige Dieligion og politifte 35efti(linger funne vorbe tienlige.”

Som talt faa ubført. 3ffun i tvenbe Siar, efter faalebeS at 
have givet fit ^ongebub, levebe kongen, men allerebe t ben forte tib 
faae han fin Stiftelfe t @ang meb bet Slntal, ban bavbe beftemt, og 
faalebeS begpnbt overlob han ben til fin ham værbige Son og tronfølger 
^ong ^hriftian ben gierbe.

til »cerbigere ^jænber funbe ben iffe overgaae. (Jhriffian ben gierbe, 
benne felvtænfenbe, felvarbeibenbe SJlonarf, var bet iffe nof at opretholbe Stif? 
telfen; ban ubvibebe og forbebrebe ben, forbanbt meb Sfolen en ^fnbretning for 
acabemiffe Stubier, lagbe tvenbe flore ^erregobfer til betS Snbtægtsfilber; og 
i be mange Siar, mebenS Scepteret rørte fig t banS fraftfulbe Jpaanb, ftob 
Slcabemiet og Sfolen, meb hinanben forbunbne, i fremgang og glor.

„Filiola mea" »ar bet ^nblingSnavn, gav Stiftelfen, og Stavnet 
fom fra banS Jpierte. 3 banS SiegieringS tibligere Siar bavbe han, efter 
Unberføgninger og gorflage fra be flogefte og meeft »ibenftabelige SOTcenb af 
hanS 9iaab, formet StiftelfenS acabemiffe ^nbretning: i be filbigere, 5 Siar 
nemlig før hané ©øb, lagbe han veb nye Statuter nye gorbebringer til.

Slf fin fongelige Omhue faae han ogfaa rige grugter. — 3 hanS 9ie? 
gieringétib nøbe flere hunbrebe beelS af abelige beelS af borgerlige Stam? 
mer »ibenflabelig ©annelfe i Stiftelfen; faa at ber neppe var nogen af 
SanbetS ypperfte og meeft anfeete Slægter, fom jo tceUebe Sønner og 
Sønnefønner, ber i Sorøe vare opbragne og oplærte. SDlange af bem 
glimrebe i Statens vigtigfle og vigtige Umbeber, mange i et værbigt og 
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virffomt privatliv, tøm i fin ^rebé.. ©elv af fin fongeltge fjaber be* 
troet, i tiblig Sliber, til ©foleunbervitsning i ©orøe, betroebe ban iglen 
fine ©ønner, og blanbt bUfe felv fin $reberif, ber fiben blev bané vw 
bige tronfølger, til famme ©tiftelfe, for ber at anvenbe 3 2lar af ^an5 
Ungbom til SSibenflaber og bannenbe ^onfter. Øg bvab Unber ba, at 
cgfaa fremmebe SQabofprfter fenbte ©ønner til ©orøe for at oplæreé og 
bannew veb en ^»øiftole, fwilfen en £onge fom Gfniftian ben Jierbe, b»i^ 
Jlavn Europa arebe, bavbe taget unber vebvarenbe Ømbu og eget umibs 
belbare tilfyn!

^a! jeg fan vel nævne umibbelbart tilfpn; tbi naar kongen iffe 
fanbt fig opforbret til at være fravarenbe fra fin ^ovebftab for, nu at 
værge for fianbeté 3reb, enbog veb eget ©værb, nu at tilfee meb 2lnlæg 
af ©rænbfei93efæftninger, til ban felv bavbe ubEaftet flaner, nu 
felv nærværenbe at piete Sletten i be fierne ©tatené Crgne, nu paa eget 
S)nblingé#©ftb at befare fraliggenbe ©tatenS Spiler og befpeibe (yarvans 
bene omfring famme, b^ cfte faae man bam ba iffe tage $vi(e paa 
bet bam ftære, ©orøe narliggenbe, Qlntvorffov.

©og bvab figer jeg ”$vile?”— SQaar bvilebe ben ^terbe ObrifHan? 
jpané bele £tv var jo tbel æirffombeb t meer etter minbre anftrængenbe 
$lrbeiben S bivfe fibfle var banS $vile paa ^Intvorftov; b»otfra ban ibes 
ligen faflebe fine forffenbe 93liffe, unbertiben felv begav ftg b^n til fit 
©orøe, for paa ©tebet felv etter fra Slærbeben at beffue og bebømme 
bvab bet foregtf, og b»^b ber frembeleé funbe være at orbne til 05avn 
og ®obe. fi°^ t>€rfor ban$ lange Slegieringétib igiennem ©tif# 
telfen, uagtet krigene, fom nu og ba trpffebe Sanbet; og veb fine £a* 
geé Onbe faae ban ben enbnu fo.m et frobigt £ræe, bsil^t ban$ arværs 
bige Jaber bavbe plantet, og ban felv pleiet til æapt og £rone.
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Sølen! — foranberligt er $Ilt unber Solen t Slaturen felv bar fine 
cmveplenbe Scener, flunbom bitte og oplivenbe, ftunbom mørfe og ben« 
baanenbe. Stiger, ^orge, Stæber, be (tørre og be minbre, ligelebeå. 
©egrunbe fig, »ope, blomftre, men ere iffe fiffre for at falbe tilbage, 
fegne, forgaae. Qlnbre tiber, anbre tilfælbe; anbre SOlénnefter, og boS 
bem anbre @runbfatninger, Slnffuelfer, tilbøieligbeber, ber »irfe inb i 
Staben af gorbinbelfer og Samflittinger, til gremvæpt eller Segnen, til 
glor etter Unbergang efterfom Strømmene føre.

Sorøe Stiftelfen bar belet famme Stiabne. æeb Sbriftian ben 
gierbe flob ben i frobig æa;t. SØlanglebe Sloget i SØiibler til ben 
»ebvarenbe Unberbolbning, bun »tbfle at ubftnbe bet. 93ar Slogen for# 
fømmelig i at betale til rette tib, bun lob bem minbe og mane.

93tb(le bun, — og bet vibfte bun ofte — at bunS fongelige S5lo# 
ber S o p b i o buvbe »eb fin Sparfombeb og forftanbige Jpuuébolbning fam# 
let nogen betøbelig Sum o»er egen gornøbenbeb, ba »ar bun bo$ benbe 
(tt Sorøeé talémanb.

£n faaban Sønå Ørb tunbe bcå en faaban SØlober iffe favne 
SBagt. S famlet Sum (fianfebe bun engang bertil fulbe tolv tufinbe 
Siigébaler, ben tib en meget betpbelig Sum, ber veb fin aarlige Stente 
gav Stiftelfen en mærfelig Unberfløtning.

Sbr'fttuné bebagebe graae ^oveb fegnebe til (kraven, og nu be# 
gpnbte ogfaa Sorøe Stiftelfen at fegne, ©e noffom befienbte baarbe gei# 
betiber unber buné Søn og tronfølger greberifben trebie brøbe inb.

©em tunbe ben nu minbre paaagtebe, minbre unber(løttebe Stiftelfe 
iffe ubbolbe; og ba (lob ben i fort tib, ravenbe, inbtil ben acabemiffe 
Snbretning faa Slat efter krigen rpftebeé i fin ©runbvolb og ophørte. 
Sfolen attene blev tilbage, men iffe fom ben ubmærfebe Sfole, bøffen 
greberif ben 2lnben buvbe buvt i tanfe og for Øie.
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Sit ber iffe ffutte blive Spot tilbage af bet Slcabemie, ber fjaabe 
virfet faa meget til Savn, og ^olbt mange £anbets unge SDlænb tilbage 
fra at tilfætte (penge og Sæber i Ublanbet: bette fpnteS bog iffe at 
være ganffe forfvarligt; og bet manglebe ba iffe paa (planmagere til at 
fatte bet frem igien, bog faalebeS, at bet ftulte forlægges fom et færfilt 
Øtibber#Slcabemie fra bet roelige Sortfe til ben uroelige ^povebftab.

SDten betS Srunbvolb unbergravebeS, i bet at noget betS abfprebte 
SobS folgteS for at afbetale paabragen @ielb, og be tvenbe ftore famlebe 
Sobfer SOiarieboe Sloffer og 93tfrglum Sloffer brogeS bort berfra.

^povebftabenS Slbfprebelfer begunfitgebe iffe beller Slnlæggelfen ber. 
& flapt og forftielligt Overopfpn af flere i fort Sib afvcylenbe Overbofs 
mejere funbe iffe bolbe bet i £tv og ^raft.

©et ftob ba iffun i fort Xib, men tvinenbe, mere fom Sfpgge enb 
fom æafen, og maatte tilfibft falbe fammen.

93ebre gif bet iffe jetter ben i Sortfe tilbageblevne Sfole. 53el 
bavbe ben bebolbt bet gamle fortfiffe ^loftergobS tilbage, men-om bet var 
minbre benfigtfvarenbe 93effyrelfe af famme eller minbre bdtigt QSafg af 
£ærere for Sfolen eller Slnbet, font bertil virfebe, bette er nu iffe flårt. 
Slof er bet, at Sfolen forfalbt, og bet faa ganfle og albeleS, at faa Slat 
efter gr eb er if ben gierbeS $ib tfinebeS ben neppe mere fom Sfole.

g'eg flal iffe bvæle veb i bet ^nfelte at ubmale ben båarbe Sfiæbne, 
ber faalebeS rammebe kongernes gr eb er i f ben SlnbenS og -^bd« 
ft i an ben gierbeS fortfifte Stiftelfe.

hellere iler jeg frem til be Ipfere ©age, fom vel ttfvebe, men bog 
iffe ubebleve.

©isfe ©age fremfalbte kongerne (Sbt ift i an ben Slette og gre; 
bedt ben gemte.
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©et er befienbt — be fenere tiberé ?larbøger vibne herom — meb 
bvormegen Ombu ^ong Cbriftian ben ©iette antog fig Sanbeté vi? 
benftabelige ©foler og anbre 3»bretninger, og bvormeget biéfe, mebené 
ban regierebe, i mere enb een ^enfeenbe forbebrebeS. $ntet Unber ba, at 
bané bete Øpmarffombeb ogfaa broget til ©orøe, og at ban meb ®ité? 
nøie faae til be førgelige (Ruiner, fom ber fremvifte fig af et herligt Jer? 
tibené (Bart ©aabant et ©fyggebillebe, meente ban, burbe iffe ftaae til 
©fite. ^pan opbævebe ba plubfeligen ben falbefærbige ©fole, og bob 
OJfamb, fom bavbe ban$> tillib, at unberføge bvilfe bibler enbnu vare 
tilbage, og ubarbetbe ’pian til en nye ^‘nbretning, ber værbigen funbc 
reifeé paa bine (Ruiner; flanen blev ogfaa ubfaftet, og en nye ubvibet 
(Bygning herefter begynbt.

9Jien b<™ naaebe iffe ben ©kebe at fee fit (Bærf fulbført.
(yulbførelfen gif over til b^né tronfølger, ben abelbiertebe grebe? 

rif ben 5 em te, unber bvem, fom unber en anben Sluguft, (Bibenftaber 
og ^enfter vanbt bæbrenbe Spe og (Beffyttelfe.

Spån, bvem banS tib^ bøie ©igter ligefaa fanbt fom i bigteriff 
(Barme falbte:

”æiié, tuiAbig og retfærbig, 
(gig fetv, fin frotte værbig.”

formebe bet veb fine ^ongebub, inbvicbe bet veb fin b^’e, bulbrige til* 
flæbevccrelfe, og ©orøe?©tiftelfen fremftob nu paa nye; men ba geere af 
9Jliblerne til Opretbolbelfen vare i Ubelbébagcne bievne fraffaarne og an? 
berlebeé anvenbte, faa vare be tilbageblevne iffe tilffræffelige til at give 
©tiftelfen ben Omfang, fom begge be fremfarne konger $r.eberif ben 
?(nben og Qbriftian ben ^ierbe l^vbe aftegnet og ubfylbt.

2



10

Un minbre SKaakftof mantte antaget SJtan gif berfor Sfole#3’nb# 
retningen forbie og valgte atlene et $lcabemie. Slien enbba maatte Util# 
ftraffeligbeb nf ©runbformue befrpgteé.

55er var bet ba, at Subvtg .^olbergé (Sobbabigbeb fom til ^pielp 
»eb at henlægge til Stiftelfen i Sorøe iffe atlene bet bele af barn fam# 
lebe ^^begobé, iffe minbre i Omfang enb et SSaronie, men ogfaa beéu# 
ben banS øvrige Sormue, en æarbie af 12,000 IXbblr.; og b«n§ vig
tige SSogfamling.

Sielbne Holberg! b^o tpflebeé bet paa Siteraturené iffe altib (on# 
nenbe 93ane at ffrtve ftg riig fom bu? men ogfaa b»o vibfte faa gavn# 
ligen at anvenbe famlet Sitgbom?

23eb btne mange og ypperlige 2lrbeiber til at ubbrebe vibenftabelig 
kultur vibt omfring i J^brelanbet, ogfaa ubenfor be (arbe ^rebfe, var 
ben erhvervet: til faaban kulturens vibere fremme vilbe bu, at ben ffulbe 
bære frugter i Soroe, iffe aKene for be Unge af abelige Slagter, men 
ogfaa for ben Slitbbelffanb, i bøffen bu felv var ubfprungen, og i hvil# 
fen bu felv veb Ipfenbe ^^vtienefter bavbe ubmarfct big 1

9lu begpnbte-ben anben marfclige ^periobe for Soree Stif# 
telfen: benne vel iffe faa ritg paa unge Stuberenbe fom biin ben førfte, 
men befto mere glimrenbe veb be ubmarfebe Slianb, fom betraabte Såre# 
ftolene, og veb be for SSibenffaberne og Sproget, vort Sæbrencfprog, vig
tige Saler fom berfra børteé, og anbre meget mærfelige æibffabéarbeiber, 
fom berfra gif ub.

Ogfaa bavbe Sorøe Stiftelfen forben bavt ppperltge Særere: man 
navner blanbt biéfe ifar en <£rnft, ubmarfet fom Sovfpnbtg inbtil at 
vare givet ©eel i Sovarbeibet til vore§ nugialbenbe banjfe Sov; en Wieur# 
fiué, en ^rag, begge befienbte veb bereS Slrbeibcr t ben banfte ${# 
(forte og ben gamle ^p^ilologie, ben fibfte tillige veb fine vel ubførte
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Staté#S^rinber C Sfotlanb, i &tgelanb, i ^olen, bsor ban oseralt er* 
^verioebe fig ^ceber beelé »eb fin flcge ?(bfærb, beelé »eb fine jtirlige Sa# 
ler. 9)len be filbigere nu »eb Slcabemiet anfatte Særere gase bent intet 
efter i sibenffabeltge ^unbffaber, og gif bent langt oser i gortienefter af 
g-æbrenelanbeté (Sprog.

S3el manglebe sort norbiffe (Sprog, enb iffe t Olbtiben, ^raft, — 
Sfrifter fra ben 2tb sibne beront — Søten bet sar font fuselen, førenb 
ben flibeé, ge^altigt men raat. ^giennem SJlibbelalberen sebligel;olbt bet 
tilbeelt, fin $pnb. — Q5ore Sose fra ben 2ib sife bette. — SJfen iffun 
(angfomt naaebe bet noget af ben Sugbont og 93øieligbeb, fom et (Sprog 
belyser for at ubtrpffe be meb golfeculturen ftigenbe og mangfolbiggiorte 
^beer og be lisligere gølelfer.

Saa gobt’fom al SSibenffabeligbeb og al Sprogfpnbigbeb sar inb* 
ffrænfet tnben 5?(oftermurcne, og bvab ber flreseé, sar alminbeligen i et 
mere eller minbre forbærset 9iomer*®prog: J<tbrene#Sproget brugteé iffe, 
bprfebeé iffe.

fBeb QJlibbelalberené Slutning, ba et flarere Spé frembrøb, og Sian# 
ben gaseé mere til at tænfe, granbfte og ubftnbe, forøgebeé ^bee# 
maéfen, ligefom og be høiere og finere ^ølelfer, men 5cebrene#Sprogeté 
(Sultur fulgte iffe (trap seb Siben; man sebbles at tænfe og tale t Slo# 
merfproget, og i be npere fremmebe Sprog, fom tibligere såre begpnbte at 
flibeé, at frembanneé. ^æbtene^tSpro^et bles tilbage inbtil Holberg, isrig 
for at ubbrebe sibenflabelig Øplpéning til be Sænfenbe i Slationen, ogfaa 
ubenfor ben Icerbe ^laéfe, salgte bette Sprog for be flefte af fine for# 
flietlige og sibtomgribenbe Ubarbeibninger; men Sligbommen sar faa ftor 
i bdné ^beer, Sisligbeben faa fpillenbe i bané 2anfegang, at ^an i bet 
ban nebftres fine SSærfer, iffe altib fanbt Jorraab nof af banfle Ørb, 
eller biéfe barn nær nof seb jpaanben for at funne følge bané Xanfer i 

2*
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bereé ^art; føgte ba, banffe Orb iffe ftrap ftobe fjant titrebe, 
til Orb i fremmebe Sprog, og gav bem banft Jilfhit, altib mere for* 
nøiet veb at vife fig rug i Janfer, enb omhyggelig i at granbfte efter 
©rb.

Unyttige for grcbrenefproget vare imiblertib iffe hané Sfrifter. ©et 
vanbt unber hané ^en, be fremmebe Orb uagtebe, baabe $ylbe og £iv# 
ligljeb. SJien altfor megen Jilblanbing af fremmeb Jale rafte fig alle# 
vegne faavel Ijoé ham fom i h<mS $obfpor hoé h«né famtibige Jalere og 
Sfribentcre, hvorveb Sproget tabte i Uienbommeligheb.

97u og ba fremftob een og anben felmnbbilbt Sprogrenfer, ber vilbe 
ftnbe eHer flabe banffe Orb til at trabe iftebetfor be fremmebe, men be 
bleve alminbeligen ftaaenbe veb be enfelte Orb, fom be omformebe unber# 
tiben inbtil Satterligheb.

5(t renfe Sproget og paa famme Jtb veb $ynb, SSelflang og ^nbe 
at h«ve bet frem veb Siben af anbre ©atibenS meeft byrfebe fremmebe 
Sprog, bertil ubforbrebeo mere enb blot Orbfpil: bette maatte vatre for# 
beholbt til famftemmige 9$eftrabe(fer af QJttenb, fom ®ulbberg, Sne# 
borff, ^raft, Sctjythc, Urichfen, ^ongélem o. fl.

Un velgivrenbe ®eniu5 lebte biéfe 9J?atnb til Slcabemiet i Sorye.
2lUe fortrolige meb ©ratfenlanbé og fXomg gamle Ulaéfifere, font 

meb QJiænbene fra Subvig ben Jiortenbeé og Samtibigeé Jibéalber, vare 
be W tillige ftarpe og fine Jamfere enhver i fit gag, ivrige for og 
fynbtge i $atbrene#Sproget og fammeé SSehanbling.

91u h^rteé fra ^>pitibé#Uathebret i Sorøe 5(cabemie Jaler, be fiatr# 
nefulbefte og ftiønnefte, ber enbnu vare hørte i banft Sprog; nu mobtog 
man fra famme æluferneé æaaning enbog ftore 23atrfer, hvié Oienftanbe 
vare valgte, veiebe, værbige; h^ort Sproget var renfet, fraftigt, grun# 
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bigt, abelt, frit, flint, efterfom ^ienftanbcn, ber ømbanblebcS, forbrebe, 
eller QJiænbeneS forftiellige talenter og Sprog^Stubier tilfagbe benn

©ulbberg lagbe ^aanb paa iffe minbre enb en alminbclig æcrbené# 
biftorie, men meb ^vilfen ban bog iffe formebelft Joranbring i ^mbebéx 
ftilling fom tilenbe. ”©erfom vi fange b«»e ønffet en afminbclig giftes 
”rie” fagbe ©atibenS farbefte og fmagfulbefte ^unftbommer, ”ba ^ave vi 
”2larfag til at vare giabe, at ben omfiber er fatben i en 9?ianbS £aanb, 
”af b»& Sarbom, Sfarpfinbigbeb og SSeltalenbeb vi ^ave Sfarfag til at 
”vente et clasfift 33arf.” ”^anS Sprog” — bet er ©anner*Sproget, lier 
tafeé om — ”banS Sprog er abelt, flarft, ^an6 æeltalenbeb er altib 
”unberbolbenbe, iffe fielben ^enrivenbe” og fiben; om S'^ebraget i ^ifto* 
rien om ben pcloponncfifle £rig fagbe famme ^unftbommer: ”33erctningcn 
”cm benne ^rig er, I;vab enten man agter paa Salget af Stlbragelfer, 
”cller Orbenen i bercS Sammenfatning, eller SpS og Siv i be enfelte 
”©eleS Stilling, be beeltagenbe ^ptrfonerS Character, Ubtrpf og Sprog, 
”fort b^b man feer paa til en ^ortallingé S)pperligbeb, faa mefter* 
”lig, at forfatteren veb at efterligne Sfmcibib fmr fat fig veb ^an^ 
”Sibe, og vi tpr opbpbe be vittigfte Stationer at vife oS en bebre ftreven 
"pcloponnefift 5\rigsl;iftorie enb benne.”

©ulbberg giorbe enbvibere et S’orfog i ©annersSproget veb at labe’ 
fplinii Sovtale lybe i bette Sprog; og fjvilfct {^orføgl

^un ben ivrige 35en af fjabrenelanbct og betS Sprog turbe vove 
bet, fim SOlefteren i Sproget frembringe bet. ”©et fortiener vor gor* 
”unbring” fagbe Ijan, i bet ban foretog 2lrbeibet, ”at et Sprog, ber i 
”faa lang £ib er flet begegnet, bar enbnu faa megen fXigbom, ^oi&eb, 
”Sfiénbeb. ©et er enbnu et af Europas be bebfte, ftiønbt be Store 
”bave valgt fig et anbet, be Sarbe ogfaa et anbet. ^eg vilbe for at 
”vife bette, foretage mig at overfatte en 2a(e, b^ori bet £oie, Sevenbe
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”og fine sat forenet meb bet Starte og ^orte; fligt fBalg falbt paa 
”«pitnii Sostale foni et ftort Slleftervarf.” æiftnof sar bet et QSoveftpffe, 
at vide paa ben Sib flabe et faabant 53arf i banft ©ragt. SDten til 
Sprogets og 9Jlanbené s2d're IpffebeS bet oser forventning.

Sneborff ftrev fin borgerlige fXegiering: ogfaa et æarf af 
Omfang og æarb. ”^jan sar”, faalebeé løb offentlig ©om om barn, 
”l;an var en af be førfte og ivrigfte 53eforbrere af ben gobe Smag i 
”©anmarf og gav Sproget iffe veb Dtegler, men seb ®ipnftre, Setbeb 
”eg fintyeb i Stiil. SBeb Dtigtigbeb i Sanfer, Orbentligbeb og Spbelig* 
”l;eb i forebrag, fimpel og ufunftlet æittigbeb vanbt bané Sfrivemaabe 
”en Saffeligbeb og Q)nbe, fom ffaffebe ben uformarft $nbgang $oS 2lde, 
”og safte formelig SIffmag for bet Stive og ’pebantifle, bvormeb 9log(e, 
”og ben Uorbentligbeb og SfiøbeéløSbeb, bvormeb 2lnbre, bebanblebe 
”Sproget. Som førfte offentlige Sarer i ©anmart i be politiffe QSiben^ 
”ffaber larte banS SRationené Sfribentere at ubtrpffe fig om biéfe Oien* 
”ftanbe meb f infieb og 2lnftanbigl)eb.”

Sil bette banS ^ovebvarf fom enbnu bané patriotiffe Silftuer og flere 
minbre 2(rbeiber, alle velubtanfte, varbige, flelme i Sprog fom t Sanfer.

£raft ftrev fit ftore fiernefulbe æarf ogfaa om en vigtig ©ienftanb, 
men af anbet Slags, fin SJiefanif, og imiblertib fin p^ilofop^ifle 2(f* 
fjanbling om be vilbe folfefarb, fine aitiffe Slnffuelfer i forøetfle 93reve 
til SSibenftaberneé fremvapt og Smagené forbebring. foruben be fulb# 
mobne ^ibrag, fom btéfe og flere fiané vigtige 2lrbeiber gave til be ma« 
t^ématifle og pdilofopfnfte 95ibenffaber i og ubenfor Sanbet, Ijavbe be og* 
faa fjerlige fortienefter af bet banfle Sprog. Sogift og fiarnefulb Or* 
ben, ^løgt, iBalg af Ubtrpffe, fpnb og .Rlarljeb fanbt man ^oé ^am 
overalt. $an maalebe font 2lrcf)imeb, Ifan talebe fom ^piato.
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gorfdellig fra tyam, men original i og for fig felv, var ben livltgtffilbren# 
be Sctyytte, for tyvent ©raderne felv fynteS at tyave blanbet farverne.

Jpané vibtomfattenbe æarf om S tater neS inb vortes og ub# 
vortes? 91 eg tering taler enbnu* til tyanS SUiinbe.

Saalænge lian ftrev i fin SØlanbbomS ^raft, var bette tyanS æarf 
grunbigt og riigt i Sanfe font fliønt i (Sprog. SOlen tyaarb Sygbom 
fvceffebe tyanS ©vner, og ba blev SSærfetS Slutning minbre inbtyolbSrigt i 
Sanfer, men altib livligt og pyntet i Sprog.

øver bele SSærfet tyvilebe et SSlomftertappe. Settebe man bet, fanbt 
man altib fugtet, i tyanS SOianbbomS Sliber vel rigere, men felv i ben 
fvceffebe Qllber altib fienbelige. ©rid;fen og ^ongSlem glimrebe iffe 
alfene fom banfte Sovfynbige, men og fom banffe Sprogfynbige, tyver paa 
fin ØJiaabe; begge følgeveerbige.

Saa tyerltge vare frugterne af bet forøqlte 2(cabemieS anben ^eriobe. 
SOian fan fige, at fra benne ^eriobe begynbte bet banfte Sprogs gylbne 
2(lber, og at bet var fra Sorøe, at benne egentligft gif ub.

æiftnof ftobe ogfaa t ben Sib forfattere frem ubenfor ben forøifte 
forfamling, tyviS 93ecrfer Sproget ffylber meget.

Som faabanne fan man ifar navne: af røbre, Syge 91 o tty e cg 
Sullin, af Senere, (Srvalb, Jacobs, Sporen; men tyine fibres 
SSærfer font bog iffe for £yfet, førenb Sprogforbebringen fra Sorøe alle# 
rebe tyavbe faftet 9iob, 9iottyeS iffe, førenb tyan veb Sorøe Slcabemie 
tyavbe øft af ^ilben felv, øg biéfe be ^ngreS iffe, førenb 9ioben allerebe 
tyavbe flubt Spirer, og Spirerne vaft alminbelig Øpntærffomtyeb.

3^^ meget grant ertnbrer jeg, tyvorlebeS trinbt omfring i Sanbet, 
enbog i be fternere ©gne fra ^ovebftaben, iffe allene be albre SJtamb af 
kultur, men ogfaa be 9)ngre, ber byrfebe æibenftaberne og Sproget meb 
£yft og meb Smag, lyttebe til Sålerne, og greb efter 9Sarferne fra Sorøe, 
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be røbre for at erftatte ftg £abet af ^olbergé Wiufe, be ^ngre for 
at banne fig efter bom font efter daéftffe 55ærfer.

Sanbelig! bavbe Sorøe 2lcabemie i fin anben mcerfeltge ^eriobe 
iffe ubrettet anbet enb at bolbe faabanne SOtccnb fom be nævnte Sttrere 
cg forfattere i 55irffombeb, ba vilbe bet bog ^a»e virfet nof for at er/ 
bverve fig ubmærfet Slang iblanbt vibenffabelige Stiftelfcr; men bet vir/ 
febe mere, og bette til fit Jpoveb/^ienteb.

^ffun meb faa unge Stuberenbe begpnbte vel ben npe funberebe 
(Stiftelfe; men i be fremløbenbe ©age vopcbe Antallet for en rum !©ib, 
og for faavibt fordbre eller 53«rger $avbe førgct for, at bereé 93øm 
eller 9)?t;nblinge Ijavbe betimeligcn erhvervet be forfunbffaber, fom nøbven/ 
bigen ubforbrebreé for at funne mobtage ben friere Unberviiéning, fem 
Slcabemiet veb fine herlige Settere frembøb, bannebe fig ogfaa ber SDlamb, 
fom fiben i vigtige (Zmbeber viffe fig bereé ©annelfe i Sorøe vetrbige.

£nb flere ubbrebte 55irfningcr vilbe (Stiftelfen i ben ^enfeenbe l;ave 
bavt, naar foreclbre og 53cvrger i $l(mmbeligbeb bavbe, fom nogle i 
(Særbeleébeb, vaaget for tibligere og bebre ©annelfe fra ^iemmet, men 
beéværre for Stiftelfen og for be Unge, fom føgte ben, var bette iffe al/ 
tib Silfetlbet. Ugierne nævner jeg bet, men jeg fan iffe bølge bet, fem 
$tevibner fave bemetrfet og antegnett Siaabeb i forfunbffaber eller 9)lanz 
gel af biéfe forfpilbte for Sorøe mangen bannelig Yngling, for Staten 
mangen buelig (Jmbebémanb, mangen ubmærfet ’})rivatmanb.

©enne Omftccnbigbeb, b^ortil vel ogfaa fom unbertiben en minbre 
fpnbig ©obébcftprelfe, iffe altib ben 3ver for SSibenflaberne, font bavbe 
befiælet be forrige — jeg tør vel ftge — vanfleligen efterlignelige Særere, 
inbvirfebe og famvirfebe b«n i Siben faalebeé paa 2fcabemiet, at bet iffe 
funbe beftaae.
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Øprpffet blev bet bog iffe fom ben forøge Sletning, men bet 
fløvebeS og falbt »eb fig felv t ©vale, tilfibfl i Slummet.

”$vo” fpurgte man fig ”væffer nu ben Slumrenbe? ©fal konger# 
”neS ^reberif ben ?(nbenS og S^riftian ben gierbeS grunblagte, 
’^briftian ben ©ietteS og greberif ben gemtes fornpebe Stif# 
”telfe, 2(bfalonS og £ o Ib er g S Univerfal#5lrving — ftal ben fegne 
”over fra ©lummer til Søvn, fra ©øvn til ©øb, eller vil nogen fraf# 
”tig velgiørenbe ^paanb paa npe opvæffe, oplive ben?”

©pørgémaalet funbe iffe i ©terningen Icenge blive ubefvaret i en 
£ib, ba greb er i f ben ©iette, tibligen fom ^ronprtnbS, fiben i ben 
fremgaaenbe Sib fom ^onge, antog fig meb ©ranftning og meb ^raft en# 
bver gob gæbrenelanbetS Sag.

53eb at overftue be inbvorteS indretninger i ben Stat, font gorfp# 
net bavbe lagt unber banS bø’Ø ftprenbe Ømbue, funbe banS Øte iffe 
bvtle roeligt veb Stutnerne i Sorøe; be rnaatte, be ftulbe gienopreifeS. 
Slien for at reife forfigteligen, og faa meget muligt til fiffer æarigbeb, 
fanbteS gorberebelfer nøbvenbige. % tle til SSærfet felv var iffe faa vig# 
tigt font at forbebre ©runbvolben, og flabigen berpaa bpgge frem, 
©enne ©runbvolb var ber bet fra ælbre Siber tilbageblevne, og meb ben 
bolbergfte ©ave formerebe iorbegobS. gra benne ^ilbe ftulbe ^oveb# 
mibierne til en tilfommenbe Øpretbolbelfe bringes tilveie.

Slien bvor ufiffer var iffe benne ^ilbe, mebenS ben banfte gæfte# 
bonbeS ^aar vare faabanne fom forben unber iorbfællebSftab, StavnS# 
baanb, vilfaarligt ^ovarbeibe. ©isfe baarbe 23aanb, ber b»ilebe tungt 
over ben banfte gæftebonbe, bolbt barn inb unber perfonlige S3ilfaarligbe# 
ber mere enb unber SovetteS ©fiærm, og trpfte barn berveb neb, iffe juft 
til ben SivegneS Sficebne felv, men bog til en Stilling, fom iffe bavbe 
libet tilfælles meb famme.

3
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fortie feør jeg bog. iffe, at fevor SØlcenb af abel £ue vare ©ob£# 
eiere eller for bet Offentlige ©obéfeeftyrere, og felvnarvarenbe virfebe meb 
Sagfunbflafe — og af faabanne fienbte jeg i min tiblige Sliber mange — 
ber var gaftefeonbené Silftanb altib felibere, men bette felibere felev ba at 
tilftrive et lyffeligt Silfalbe mere enb Sovenet æirfning. Oif Eienbom# 
men eller 2$eftyrelfen over fra ben æble felvfeanblenbe SDlanb til en feaarb# 
feiertet egennyttig Efterfølger — ogfaa faabanne fienbte jeg i ben Xib — 
ba funbe flere 2(ar5 fremelftet æelftanb i langt Sortere Sib fvatfeS cg 
gaae tilgrunbe.

^jaarb 23efeanbling veeb man egentligen iffe at feave truffet Sorøe 
@obé i be ©ecennier, fem fulgte 2lcabemieté ©ienoprettelfe unber ^ong 
S reber tf ben [femte: imiblertib fporer man bog, at meb ben viben# 
flafeelige gremgang feolbt iffe ©obéfeeftyrelfen lige ©fribt. ”©ette @ob$” 
fagbc en af vore agtebe ftatéoeconomiffe Sfribentere fra ben Sib ”feefin# 
”ber fig i en flettere Silftanb enb be flefte af beté 9lafeoe#®obfer ifar 
”formebelft bet befmenbe ^overie”, og en Soranbring i Ceconomien — 
^orbegobéoeconomien nemlig — meente fean berfor at ville vare feøit nøb# 
venbig*'

Sil faaban Soranbrtng i 5orbegobé#Oeconomien over feele Sanbet 
var paa ben Sib, ba Sorøe Stiftelfen, fom melbt, tilbrog fig nye ^øi# 
fongelig Opmarffomfeeb, atterebe mærfeligen inblebet veb be feøift velgiø# 
renbe ^ongebub om Ubfliftninger af JæHebflab, om Ubflptmnger paa 
egne Sobber, om beftemte ©rænbfer og Diegler for ^ligt^rfeeibe af gæ# 
ftegaarbe, om Srifeeb for Stavnétvangen; og æirfningen af biéfe ^on# 
gefeub vare ogfaa fomne Sorøe @obé tilgobe.

sølen meb bette @obé, fom meb felv bet fongelige, fanbt $ané 
ØJlajeftat kongen at ber funbe og feurbe til Snbtagterneé Sorøgelfe og 
23etryggelfe gaaeé et Sfribt vibere faalebeé, at Ubfliftninger, Ubpytninger
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og ^nbfrebninger paabreveé, og at be ubftyttebe, inbfrebebe Sebber, meb 
berpaa opførte vetorfcnebe fBpgninger overbrogeé nuværenbe etter tilfommenbe 
2$efibbere, naar be ønffebe bet, til 2lrv tmob eengang for alle beftemt 
aarlig Slfgivt til Slcabemtet. Uben overorbentlige Ubgifter til en fan vibt 
omfattenbe ^lan^ Ubførelfe funbe ben iffe fætteé ivetrf, men ogfaa bw 
vifte fig ben fongelige Ombue for Sobfet i Ijøiefte OJiaabe. 23etpbelige 
^orftub til biéfe Ubgifter bleve af ben fongelige ^aéfe forefhibte, fem 
fiben puneteligen ere betalte tilbage.

Oaalebev blev ba ben ^oranbring i Oeconomten paa bet forøifte 
^orbegobé, fom biin ftatéoeconomiffe forfatter t fin Sib anfaae beift 
fornøben., nu bragt tilveie, førenb ber flrebeé til Oienoprettelfen i og for 
fig fetv.

Saftigere vilbe bené mobnere frugter være bievne fienbte, naar iffe 
baarbe Siber for £anbet, førft veb ^rigé^Ubelbene, fom enbnu ere oé i 
øJiinbe, bermrft veb be umibbelbare følger af famme, og enbeligen veb 
ben plubfelige §alben i ^robuets^riferne, fom ©anmarf b<tt belet meb 
flere Europaé ^ornlanbe, buvbe virfet berimob; men 9Jiobvirfningen felv 
uagtet, ere frugter bog iffe ubeblevne.

QJion vel krigens SBprber vilbe af ben forøifte eller ben øvrige 
Sanbeté 93onbejorb været faa belbigen baarne? ®ion be glippebe £anb* 
manbenS forventninger, efter at freben var fommen tilbage, ftulbe af 
SDtange meb faamegen Saal funne buve været anftuebe, naar iffe biue 
velgiørenbe Sovbub i forveien vare fra dronen ubgangne og buvbe forbe# 
rebet til at gaae Ubelbene tmob?

fortibené Erfaringer vibne øm, b»»rlibet fæftebonben i ben bavas 
tenbe forfatning funbe bitre faabanne Ubelb. 3 -^rigétib blev ©orøe 
@obå engang ganfte øbefagt, og fun en lang 9Ub af følgenbe ftebéaar 
funbe herefter paa nogen SJlaabe reife bet igien.

3*
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^ernteb rære bet bog iffe fagt, at enbrer S3onbegaarb fjer eller 
anbenftebS er reb be nve fiorbub, be nye unberfløttenbe ^nbretninger, 
bleren 5Selftanbem5 eller æelmagtené Sæbe.

Ufpnbigbeb, Uforfigtigbeb, Urirffombeb, ja enbog Uorbentligbeb i 
een eller anben £enfeenbe — (og hvorfor (tulle iffe faabanne fom anbre 
menneftelige Sragbeber, fom feir i be køtere Slaéfer iffe ere ufienbte, ogs 
faa funne finbe Steb i iSonbeffanben ?) — faabanne og anbre Omftæn# 
bigbeber figer jeg, funne rel luft og b« rirfe imob Sorene og ^nbrets 
ningerneé Øiemeeb, ja fræffe eller tilintetgøre ben Velmagt eller $3elftanb, 
fom elleré rar muelig; men bette er imiblertib rift, at fra £anbboe;£or# 
girningené Sibe er nu intet [til $inber, men enbog meget til fremme for 
at entrer forftanbig, ftræbfom, orbentlig og fparfom 93onbe fan (uafrær# 
gelige U^elb fraregnebe) arbeibe fig frem til ben Stilling, at Ijan, iffe i 
Uforftanbené trobfige, men i ben rærbtge Selrfølelfeé fmbige Sprog, fan 
fom gribonben M ©anmarfé Uwalb ftge:

$eg pber min &at, 
^)ar cnbba nof for mig 
Og noget tit min Staftc.

og at om ^ribonbené flittige, nøifomme, fæbelige $uflrue fan figeé meb 
en anben ogfaa ubmærfet ©igter:

Srpg i fin fnævre ^tebé 1jun mættet fig meb libt
Og mober trætte 9)ianb meb tarvelige Ovctter 
Og trivelige ©on veb ©ibe fætter 
Og ftger: ”2)ianb og ©on og £iuté og Gaarb er mit.”

£pffeligt 2leabemiet! £pffeligt bele Sanbet! om Jleerbeben af 3°tb* 
bprferne, ben ftørfte ben bebfte, funbe tale, ^anble faalebeé. 9laar 
barren trireS, faaer Segemet ^raft: naar ben tæreé følger Afmagt og 
galb.
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$eg bar faatebeé føgt at flilbre, bvab Sorøe Stiftelfen var. ©et 
ftaaer mig nu tilbage meb nogle Orb at pttre mig om bet, ben (@ub 
give fin SSelfignelfe’) fan og bør vorbe.

Set er bet for SJiennefteté $ie at fee tilbage til bet forbigangne 
og flue 33i(lebet, fom bet bar viift fig i bet virfeltge; vanffeligere 
berimob at fee ub i fremtiben.

^er tafter fig for ^iet et Slør, fom Siben altene fan efterbaan; 
ben brage tilfibe, og brr fan man allene bvæle veb Sanbfpnltgbeber, og 
grunbe biéfe fom mulige følger paa be æirfeltgbeber, man bar for $i; 
nene; og b»i^e 53irfeligbeber bave vt ba nu, — fra brilfe at 
gaae ub? —

Som ben førfte af biéfe fan jeg meb @læbe nævne Stiftelfen^ 
nuvarenbe formue. Ulllerebe bar jeg berørt be forberebenbe forbebringer, 
fom ere ivcerffatte for at fornpe og fiftre ben ^nbta’gter af bené gamle 
Øobfer.

$eg fan tilføie, at i ben ^viletib, fom forfigtigbeb bøb at forlænge, 
og font berfor og fra Sronen tillobeé forlænget, ere Summer opfparebe 
faalebeé, at iffe allene tvenbe npe famlebe ^orbegobfer bave funnet erbver; 
veé og tillægges StiftelfenS forrige ©runbformue af famnie Slagé, men 
enbog ben vibtomfattenbe Sugning, font nu ftaaer i Stebet for ben for; 
rige, bvilfen en ulpffeltg æaabe/^lb lagbe t OruuS, bar funnet opføret; 
og bet er faa langt fra, at veb bisfe foftbare npe ^rbvervelfer nogen 
®ielb er paabragen, at Stiftelfen enbog fan eie en npe betpbelig faft 
Sapital;fonb, fom veb fine Stenter fan fontme til Jpjelp naar og faavibt 
ubforbres.

fra ben oeconomifle Sibe — og benne er ben meget vigtige — 
er altfaa Stiftelfen, faavibt timeligt @obS fan være bet, fiffret Velmagt 
og SSarigbeb.
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©en SCRctnb fee vi iblanbt oé, veb bvi3 utrattebe æirffombeb 
nen for Sorbgobfeté $orbebring, efter be fra Sronen antagne og befalebe 
9iegler, puneteligen er fremmet, bvi» .Ombue for, t Stiftelfené ^viletib 
at opfpare og flogeligen at omfatte bet Opfparebe til be ftørfle og meeft 
fiffre frugter et faabant ^engevafen ftplbe3. Stiftelfen ftal altib vibe 
barn Jaf for biéfe ban3 virffomme fSeffrabelfer, og altib navne bum og 
bem meb ^jøtagtelfe.

©en anben 55irf eligbeb, faorpaa at grunbe forventninger for 
fremtiben, er flanen for Stiftelfené fornpebe SSirffombeb, bené tilfigtebe 
©rift ©enne ^pian -ligger flart i be npe Statuter, fom ©ere3 sUia; 
fe ft at allernaabigft bat givet, ©et bar behaget ?(Uerbøiftfamme at bu 
falbe, at biéfe Statuter ftulle veb benne ©ag3 ^oitibeligbeb for forfte 
@ang offentligen Icefeé og forfpnbeé: benne SSefaling ftal nu allerunber# 
banigft efterfommeé:

(^>er oplæflcé Statuterne. ©crpnn vebblcv Salcren faalebeS:)

©iéfe vare kongens ^ub om Stiftelfen, faaban fom ben .ftal vorbe 
og virfe.

%i mobtage bem meb bpbefte £<£rbøbigbeb, meb glab ^ørfommelig# 
beb, alle vi, til hvem bet blev betroet at vaage for og virfe til bereé 
-Ubførelfe.

©e ftulle og vare vitterlige for alle bem, ber bave Opmarffombeb 
for Stiftelfen; bem ifar fom bibtil have ønftet, eller derefter funne ønfle 
bereé 23ørn eller SKpnblinge ben offentlige Opbragelfe og Unberviiéntng, 
fom Stiftelfen fan give. —

Samle vi til fam mentrængt Spnépunft famtlige Statuterneé 
^iarne, ba ligger ben oé flår for $inet

kongen vil — (og bette vilbe ligelebeé bané fai« Svrfabre) — 
at Sorøe Stiftelfen ftal vorbe en ^pianteftole, bvor en ©eel af fianbeté 
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ynglinge funne banneS til i fin Sib veb fortfatte Stubier r være fig veb 
Untverpteterneé $aculteter, eller i bet private SivS ogfaa frembannenbe 
Sfole for ben veloplærte, tanfevante Ungbom, at vorbe buelige, agtbare, 
Staten gavnlige SJtænb.

Sil ben <5nbe ftal UnbervitSning og øpbragelfe i tiblig Sliber her 
funne begpnbeS; til ben £nbe ffal ØlbtibenS ben claSfifle Siteratur Der 
lægges til ®runb, og be nweft bprfebe af (ZuropaS levenbe Sprog ftilleS 
(amme veb Siben t til ben £nbe (Religionens og SRoralenS fjettige 
@r«nblcerbomme forflareS og inbffærpeS, JpiftorienS lærerige Slmipger ligge 
aabnebe, Staturens herlige $xorfer paavifeS, SRatDematifenS og spinlofo« 
phienS grunbfæftebe Sanb^eber vccffe til funb, felvtamfenbe fornuft, benn« 
ben fiffrefie Seberinbe i Sivet, ber albrig fan noffom anprifeS, albrig 
noffom frembprfeS: til ben £nbe ffal veb velorbnebe SegenWvelfer forges 
for, at funbe Siæle boe t funbe Segenier: til ben <Jnbe flulle ogfaa frie 
^unfter ræffe be alvorligere (Bibenftaber ^aanb, og give ^vile eller ret? 
tere $orfrtffning efter be flarpere 2lnftramgelfer: 2llt faalebeS famorbnet, at 
bet vigtige Øiemeeb, UngbonnnenS forberebenbe ©annelfe, fan 
opnaaeS. —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Saa være bu ba nu paa npe inbviet, i helbig fom i hoitibelig 
Stunb inbviet, til kongens æelbehag, til Statens Sarv inbviet, bu 
pnbige forøiffe ^nbfrebning for SSibenffab og kultur!

3nben for bit $egn blomftre flebfe ^enigbeb, funb Jorftanb, 
ægte SanbS for h^ub ber er Sanbt og $Sbelt, Ørben og gob Sfif!

Ub fra bit egn vanbre velbannebe Ynglinge, ber veb Sfinnet 
af ben gaffel, fom lier antænbteS, lebe fig frem til at vorbe buelige, 
retflafne SUiænb, trofafte og ivrige for ^onge og J^brenelanb!
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Srinbt ont bit $egn vorbe M bine Sanbboer tarvelig SSinbftu 
belig^eb bem til Velmagt, og berveb ogfaa big til (Savn og (Sobe!

Seg faae ben SØlorgenrøbe, forø paa npe fremfalbteé over big; orø 
jeg ftal fee vibere enb til ØJiorgenrøben er uvift: SØtine ©age Mbe ab 
2lftcn^ SDien bvab enten btéfe røine ©age vorbe flere eller færre: inbtil 
røin fibfte (Stunb ftal jeg frpbe mig veb, unber min konges $ine at 
have været betroet til at tage ©eel i Slrbeibet til ben fornpebe (Stiftelfe, 
frpbe mig veb at bave feet $r eb er il ben (Siette, ligeforø forburø E)iin 
ben b^lige ^onge;OIbing S b riftt an ben Jietbe at heftige ^ongeftolen 
i Slcabemieté ^øitibéfal for at forherlige beté Snbvielfe; og meb benne 
min grpb ftal fiebfe forene fig bet mit ^jierteé inberligfte $nfte,' fom nu 
opliver mig, og twillet jeg er forviéfet om at QtKe iftemme: @ub vel; 
figne kongen, veb kongen Sanbet! veb kongen og Sanbet 
(Sorøe ?(cabemie!


