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vhlniimU'it af bf« Clajsfentttf

. i

ben ferrite £af inf fried gafcfal,

ubgíúet fom

^nfcbvfcclfe^JkriCt til fren offentlige ©ramen
i

í^n^í^úta ®at^e&valfl!oíe

1839

veb 

€. p. RofrnSoljl.

SvöH i Wilf?. 4.aube Officin*



©fterfiaaenbe albelcs populaire og forbringsløfe »foredrag, om ct «foíFebibliotíjcFs 23etyb* 
nin^f om ben IjiflorifFe og ben for bet baglige 5,ivs Sysler unbervifenbc Å»Tsnings Vig* 
tigljeb, fom fjer i Äogfamlingene tlærljed og for bem, fjvem bisfe 25(abe nærmefe 

ere beftemte, mutigen turbe b<we nogen ©nteresfe, ligefom ben eg underretter 
længere »fravafrende om, hvorledes et længe ubenyttet locale, i bmíFet flere af bandets 
Æmbedsmamb mobtoge deres tibligfte iDannelfe, nu efter Tatere lEillabelfe afbenyttes, — 
maa for dennefinde lebfage min arb^digfte Onbbybclfe til ©Folens »forefatte, mine iT'i# 
fciples »fora?lbre og äße ben vibenff abelige Unberxriisnings Venner: at be, faa ofte muligt 
vide fTjenFe ogfaa bette 2Xars offentlige prøve, beres gunfHge, Ijccbrenbe OpmævFfom[;eb.

9lp?iøbin9 ŒâtyebralfMr ben J2 Ku^uft 1839,

SRpfcnbalji.



Satine errege Xti^øretc!

S*ct cr pací ct (erreget ©teb og i en [erregen Slnlebning, at jeg ibag tjar tíílabt mig, 
at inbbybe Cem. Senne gamle $aï, fom faae Slarljmtbreber Ijenrinbe over fît £qq, 
fom i 2larl)iinbreber Ijøitibelig Ijœvcbe fïg blanbt ©ravene af yenflumrebe S robre, feer, 
efter lang £ibé forløb, førftegang ibag en fcRlig gorfamling inben fíne crrvcrrbige SOîurc. 
Cg bog var bet iffe altib l)er faa tyft. 3 Sæ af bet ^errené £cmpel, fom reifte fíg 
veb benö Oibct og rimeïigviiê famtibig mob bette, blev ben opført. $vor mange ©læg* 
ter ere opntnbne og gangne til tøvile i ben verclrigc SSib, og btéfe bøbe ©tene flane 
enbnn og tale om forbigangne Slarijunbrcbcr. Se ftobe fammenføiebe til en mægtig Syg* 
ning, inben nogen anben af bc nnværcnbe Soliger i benne Sy opførte^, og be ville 
maaffee enbnn ftaae, fom Sibner om ^itbreneé å^raft og fromme 5iibfjcrri)eb, naar bc 
flcfte yngcre cre nebfimifne i ©ruué. Cg bet er iffe uben Sctybning at bet er faa. £t)i 
Slanben, og (jvab ben tilljørcr er evigt, mebené ^vab ber iibfprang af blot legemlig 9?øb^ 
tørft, til blot jorbiffe giiemeb, tilhobe efter^aanben nerften fpoerloft forfvinber i Xibenô 
og be timelige goranbringcré bølgenbe ©trøm.

$ar ba benne Sygning i fin førfte Cprinbclfe, fom i fin fenere Scftcmmelfe 
et aanbeligt £iiemeeb?

Si fvare, efter ^iftorienê Sibneëbyrb, fa!
@t Slartnfenbe er forløbet, fiben Sbriftenbommené ©ol opranbt over bet folbe, 

mørfe forben, over ben Âampcnê og en til 9îov og blobig Sifingôfœrb erggenbe Xrccé
i*
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Tib, fern «or yppcrjïe Tigter i faa ¿BiíTeber, laanfc af ben barffe norbiffe Sîatur, faa 
tra-ffenbe bar ffilbret:

Oe Støtter be ruge faa lange og forte, 
SyrPjernen (Timter faa mat.

Ub ftormer Sinben fra ^immelenê ÿorte, 
galt fnager ©renen i folbe Stat.

S Sffcrlunben Stejlen tuber
£)m moeögroebe ©totter af Salfjalé Súber.

Ta fvanbt groflnatten for et milbere ©fær, fom oprinbenbe fra ^Rcn og 
Sybcn, fpaaebe en Infere og ffjønnere Tag. Çiig ^ugïencô Ovibber i ben bæmrcnbe 
Sporgen, løbe fromme Sange til ^orfetè ^riié, SMootftaicn forfvanbt for bet djrijlelige 
Sifter, fra be mørfe Sunbc traabte røenneffene inb i be íyfe 5tirfel)vælvingcr, ©íagtoffrcne 
fortrængtcé af Troen paa gorfoneren og ben evige S5armbjertigljeb, fremme Wîimfe tæm* 
pebe freibißt for ben nye £a?re, og til at ftaffe bem beffyttenbe 53olig til bereé aanbelige 
Syôfel reiftcé biôfe SDîure. Saa yppige, fanbfelige og forbærvebe fom faamangc af 
ben œlbre Âirfeé Værere fenere bleve, vare be albeleé iffe fra íBcgynbeífcn. æi maae 
ære bercé gubfrygtige 5»er i alle bereé goretagenber; og fim bercé utrættelige, felvop? 
offrenbe 23irffoml)eb ffylber vort gæbrendanb fin Overgang fra SSilbljeb og Sîaabeb til 
lovmatéfig og borgerlig Drben.

5nben biéfe SWure, i Älofire og SDZunfeboligcr fanbt mangen Ulyffelig 9îcb* 
ning og greb, i ^lofire lærteé førfi ¿Brug af pergament og ^)en, hrrteé førft Vanning 
og Sfrivning, i Äloflre opbevarebeé bc Ijcrlige levninger af gorverbenené vibcnffabclige 
Stræben og ^unbffabcn om en forfvunben Dlbtib. 5ngen 23og forflob man cnbnu at 
tryffe, SDîunfene maatte i bereé ftille deller afffrive bem, og faavcl JBanffeligijeben veb et 
ømfattenbe Slrbeibe af benne 9îatnr, fom ben oé nu ubegribelige Sjelbenljcb og Äofibar* 
beb af Dîebffabcr til at ffrive meb og Ting til at jTrive paa, funbe paa ben Tib feette 
et betybeligt iBærf i ^)riíé meb et bcelt 3orbgobô.

3 Äloiterbygningcrne lærte Sîorbboen at fjenbe be forRe beqvcmmc Steeutjufe, 
iflebetfor be tibligere brugte Træhytter ; om Älcflrenc befaacbeé be forfïc Slgre meb Äorn; 
veb Äloflrene anlagbcé be forfte Jpaver; og ben berømte SIbbcb SSilbelnt til ^ffilbéø, fom 
Œrfebiffop Slbfalon inbfalbte i Sîiget Sfar 1165, bragte førft Urtebyrfning og ^Jobefonfl 
til Tanmarf.
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3 Äloftrcne enbelig fliftebeS, foruben faameget anbet ©obf, be aHerfirfle Sog? 

famlinger.
Sigefom Snnb i Sfaane, faavibt vibeé, Ijavbe ben firfle banffe ©foie, fea 

fyavbe ben og bet tarvelige Sibliotljef. Om Sîibe læfeS, at Siffop Omer gjenfebe 
Somfirfen Siger for 600 SØlf., (en flor ^engefum paa bc liberi) og SifTop OlauS 
ffjentebe ben en ^»ßil*  SSiffop Sngerbfen fTienfebe SlarbnuS Somcapitel alle fine Siger. 
Slbfalon ffjenfebe ogfaa Älofleret i Soro en £cd Sfrifter og enbnu gjemmeS paa 
Sibliotbefet i ^jobeníjaon en ^ergamentbog af benne Samling. Sølen intet af äße Älofler? 
bibliotbefer omtalet bog faameget, fom SernbarbinerneS i Ømflofler i SpHanb*.

* SlçrupS ftatifiifTe ©tilbring af ©anmart og Storge.
** Uniwrfåetfbirectionené Sillabelfe er mebbeelt unber labe Septbr. 183S.

Äloflerne ere altfaa be djríflclíge SíblíotbelerS egentlige Sngge, og ben Syg? 
ning/ i brillen vi i benne £íme beftnbe oS, íjirte bertil.

©fterbaanben fom @[)r¿ilenbommen var bíeven goífetS Religion, fom ©eífllig*  
bebcnS Síigbom og Sølagt, i forvírrebe £íber, unber fvage Regenter, tiltog; efterbaanben 
fom Sabíjeb, Uvibenbeb og SeCtyfl inbtrængte fíg imellem be fir faa tarvelige, fromme 
og arbeibfomme SWunfe; ba be i Çœre og Sevnet faa albeleS vanflægtebe, at be maatte 
fortrænges fra bereS gamle ^Jem, — bleve cnbnn, anbenflebS faavelfom ^er, bereS So? 
liger anvenbte til at unbervife og opbragc en np Slægt, fom baabe fïulbe ubfylbe bereS 
SJlabS og pleie og omfrebe alle aanbelige ©ober.

Dg i 3 Slarljunbreber lob atter ÇærbommenS Sîofl inben biSfe Sægge og 
mange SØlænb ere fjer bannebe, derfra ubgangne, fom ^ave tjent og enbnn tjene gæbre? 
lanbet, i forffjellige ©mbeber og SivSfrillingcr.

^irfl ba bette 0îum fpnteS for trangt for bet ubvibebe Unbcrviiéningévæfen, 
mcb beté flere ^æregjenflanbe og talrigere Særere; forfl ba rummeligere og Infere Sæfe*  
finer mobtoge be ©atbebre, fom fir fanbt niifom «piabS i benne inbfTrænfebe Äirfebolig, 
forfï ba blev ber tanfl og eenfomt, og ben gamle Sal fønteS i fin fhimle Xombeb at forge 
over SamtibigeS Ringeagt og Sigegplbigtjeb.

Sølen bette er fra ibag af forbi. **
©jentone fjer iffe længere Ijelligc Sovfange, Ipber (jer iffe længere ben levenbc 

UnberviiSning, faa ffal bog alligevel i gremtiben ene førgeS for SlanbenS Øløbtørft, 
for benS flebfe vorenbe Snbfigt i be forfffelligfle Sletninger, og bet Steb fom forbnm var 
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befremt til bené Dpløftdfe og String, ffal være beílcmt bcrtíí frcmbcké, {Tal ’ fn ft^f® 
vorenbc Sdjolbníng opbevare bené Sirffombebé hinter, 09 fom fra et rißt Sælb ub* 
gybe fin befrugtenbc Strøm over bet baglige Viv.

@n for Stile tilgængelig Sogfamling (Tal Ijcr gjemmeé.
(Som vore Sogfamliiigcr i 9llminbclig()cb, Ijvilfet vi før bemærfebe, faa at fige 

ere jhftcbe paa en firfdig ©runb, og bet er en Sanbljeb: at ßnlturcnö bebfic grugter 
maae inbpobcé i ben rdigieufe £roc3 fafte, marvfulbe Stamme, Ijvíé be ret ffutte (jave 
Sarigljeb unber alle Sorbené Storme og bdjolbc qvægenbc 9îa?ringéfaft for atte £ibcr; 
faa er bet og fmuft, meget fmuft at biôfe Særdfcr paa 5iy fnitnc auvenbeé til et faa* 
bant aanbdigt giiemcb og iffe blot benyttet paa en til bercé tibligfie Seilemmdfc fva* 
renbe Waabc; men vcb bercé íjiporífFc Spríiibdfc ftebfe lígcfom minbe Setrag feren om 
I)vab ber bør være Nobelt og Stammen for golfcbannclfené og Dplyéningené mangfol* 
bige, vibtfprebte (Srcnc, fom fra førfte gærb fpircube af (^vigljebcné §rø, nu i vore Dage, 
til ben famme evige ©iibé gorljcrligclfe, ber plantcbe bet, Ijæver fine ffjønue ©rene mob 
pinden og {Tygger vibt over forben.

fter at tale om Sogfamlingcn fdv, fom golfebibliotljef betragtet, ba ligger bet. t 
i Sagené 3îatur, at famme iffe juft inbdjolber Sfrifter af be egentlig lærbe etter gacul* 
tctéfag: jeg mener .^(jilofopljie, ideologic, Vovfpnbig()cb, Vccgcfoiitt 0. f. v. Sfjønbt ber 
ogfaa i famine {ínbeé cubed faabanne, fom cuten i l)í¡toríff ^cnfcenbe funne Ijave 5ntcr* 
eéfe, etter i Viveté bagíige, færlige g-orljoíb befíbbe Jlnvcnbdígljcb og funne forftaaeé, ny* 
bcé og gavne liben egentlig ©oghrrbom.

£D?en en Sogfamling maa, fom golfebibliotljcf, inbdjolbe faabanne, enbog ftørre 
Særfer af vor egen og §rcmmcbcé Vitcratiir, fom iffe forubfætte og fræve (træng viben* 
{Tåbelige ^orfnnbffabcr, faabanne fom enljver bannet SDîanb, meb ben fornøbne Sprogfær* 
bigljcb, meb Skytte og goniøidfe fan bruge, faabanne fom i Vllminbeligljeb funne være for 
ÜJîennefTet, Sorgercn, Slgerbyrfcrcn og gabrifanten foræblenbe, unberOolbenbe, veilcbenbe 
og bdærcnbc, alt efter bet Salg l)an af famme maatte giøre.

Derfor beftaaer cg nærværenbe Samling, ifølge fit £ííemeb, fornemmelig af 
matfyematljiffe Sfrifter, af pl)y{iffe, ted)iiologiffe, botaniffe, natitrl)i{loriffe, agronomiffe, 
{Tatiftiffe, gcograpljiffe, topograpljiffe, og ifær l)i|iøriffe.



Dg giøubt icg íjevom fuit bar bcfienbte Xútg at bringe i Grrínbríng, maatte
I

bet bog tillabcS mig euer famme at ubtale mig noget nærmere.
2c matbematbige fremgitte Vovene for al græng gølgegutning, for alle bereg? 

nelige gorljolb og Stor reifer faavcl i Xljeorien, fom i SinVenbelfen. 2e afgive, fom be? 
fjenbt, (Oîaalegoffen for 5orbcnS giabe, for SjcrgcneS $øibc og îifgrunbeneS 2ybbe, 
for gorbeliugett af Xrnf og straft, for SægtgangenS Sgcngaber, for Synets Siuflcr og 
2onerneS Svingninger, be lebe til Segemmeífcn af be vibege 2¡fganbe, fdo for Rimmel# 
legemcrneê Scvægclfe.

2c pbygge og djemige giøre oS bcfienbte meb VuftcnS og forbens Segaffcn? 
beb, mob Stoffernes Scganbbcle og Screlvirfningcr, meb Slcctricitet, (SJalvaniSmc og be? 
reS forgiclligc Subgybelfc unber forgieUige gorljolb, meb Sanbct og 3(bcn, meb be natur? 
lige Syrer og Salte, brænbbare og ubrænbbare Sftincralicr, ijvorlebcS bc bæve, mobar? 
beibe eller forgærfe binanben.

2e tedjiiologigc fremgige Slnveubclfcn af be watbematige og pljygge ©ranbg? 
ninger paa bc baglige ftaanbteringcr, be forfiarc og begnefiggiøre i nøiagtige Slfbiibnin? 
ger bc vigtigge Dpgnbeífer og Tîaginer, fom iffe alene af be egentlige Äongncre i bcreS 
Særfgeber benyttes, men fom felo i VivetS fæbvaniigc Syger af Slgerbyrferen, ^jaanb? 
værferen og JpanbelSmanbcn føgcS og bruges f. @r. be l)enggtSm¿rSggge 3"brctningcr og 
SygningSmaabcr af $ufc og Sfibe, bc anvenbeligge bibler og Díébgaber til forbens Se? 
baubling, Srybning og 9îcnSniug, til ooergøbigt SanbS Ubpompning eller gorbeling, ti( 
UlbenS, ^ørrenS og ^ampcnS Searbeibeife, til SæbenS færgning og iWeengjørelfe, til 
ÄornetS og grugterncS forbeelagtigge Slfbenyttclfe for at tíívírfc ^1, €D?og, 2@bife, Siin 
eller g.vrfe 2 rif fe.

2e botauige og naturbigorige fore oS førg ret inb i @ubS gjønne Serben, 
gjøre oS ret beffeubte meb b^ab ber oorer og bevæger gg paa ÇanbetS Dvergabe eller 
paa Ravets Snub, meb bc forgiellige îïrter af Viv ber yttrer gg i planten cg 2yret, 
og i al bcreS gorgielligbeb fra ben 3orb be leve paa, bog bereS inbcrlige Slægtgab meb 
ben, t bet ijcle ben byrige Serben gutter gg til Äa if raff en paa ben ene Sibe, og brie 
•plantcverbcnen til Âifelrœffen paa ben anben. 2e giøre oS befjenbte meb be for oS ga? 
belige, fom meb be for oS faa uenbeïig vigtige Slrtcr af begge SlagS; faavcl meb Cornet 
fom meb be onbe Urter — og ïœre oS faavel DvœgetS Dîogt og SicrneS $leie, fom 
Dpmœrffomi)eb paa gabelige infecter og Cibler til UbyrS gorbrivcïfe.
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^^amtnaftoiten ben 8$c s# fortfæiicd wafbrn^f til
ben 19^e ^cpfbr* i fví$enbe Arbeit:

Sørfte Vætelfe. Zinket Greife.
SVîanbag.

1. fy 11. (Síaéfe, Catín. . . . . . . . . . . . . . . (9-12.) I. fy TI. Síavfe, gloríe .... (9-12.)
@ræff. . . . . . . . . . . . . . . . (2j-5.) Gkogtapíne , . . Gl-5.)

SirSbag.
I. 11. O'íaéfc, -Religion .... (9—12.) 9Íatuví;í|loríc . . (9-12.)

®ang. . . . . . . . . . . . . . . . (2j-5.) S^bf? ...... Gl-5.)
£m$bag.

f IT. ^íaáfe, Satín ...... (9—5.) ^ranfE . (9-5.)
Soréibag.

' QW. . . . . . . . . . . . (9-12.) &í|lorie. . . . . . . . . . . . (9-12.)
9!atingíjloríc . . (21—5.) ®eograpí)íe . . . (21-5.)

^rebag.
Religion .... (9 — 12.)
^eh-aql .... Gl—5.)

$ír ít^m. i 
Gkcm. j (9-5.)

Vocrbag.
IV. Q’íaSfe, Satín ...... (9—4.) ^rranff og 9íaturí> (9-4.)

9Jîan bag.
©rœi?. . . . . . . . . . . . . . . . (9-12.)
©eometvíe . . . (2¿—5.)

£ir$bag.
SMígíoit .... (9—12.) 
^ebvaift .... (2|—5.)

©nébag.
spillene og Qh'ogr. (9—5.)

Íorébag.
-:W. . . . . . . . . . . . . . . (9—12.) ?Irítí;inctif . . . (9-12.)

5?en 23be Geptbr., om formibbagen IV. 11, foretages Omflytningen, og L^ 
men fluttes met» foebvanííg ^oitíbelígbeb.

ïlïanbagen ben 30te, om iormibbagen 2x(. 9, begynber Laminationen af bem, 
fom ere anmelbte tii Optagelfe i Xat^ebralfEoIen, fra næfte GFoleaars 25egynbelfe.



Dg ffjvnbt jeg feront tun l)ar befjenbte Xiitg at bringe i Srinbring, waattc 
bet bog tillabeé mig over famme at ubtaíe mig noget nærmere.

De mat()ematl)ifTe frcmíliííe Covene for ai flrang gcígcflutjting, for alle beregn 
nelige gorljolb cg Størrelfer faavcl i Dljeorien, fom i Slnvenbclfcn. De afgive, fom be* 
fjcnbt, 5WaaIeftoffen for Sorten^ globe, for Sjergcneé $oíbc og Slfgrunbeneö Dybbe, 
for gorbelingen af Xryf og ¿Traft, for Sagtflangené ^genftaber, for Synctê Siiifler og 
Xonerneé Svingninger, be lebe til Seflemmelfcn af be vibeile Sifflante, fclv for Rimmel* 
legemerneê Sevírgclfe.

De pbyftffc og djemiffe gjore oê befjenbte meb Cuftenö og Sorbcnê Seffaffcns 
fjeb, mob Stoffcrucô 53c|lanbbcle og Serelvirfningcr, meb @icciriciter, ©alvani^mc og bes 
rcö fcrffjcHige Snbflybelfe unber forffjcllige gorljolb, meb Sanbct og 3íbcn, meb be naturs 
lige Syrer og Salte, brœnbbare og ubrænbbare SDlincralier, íjvorlcbeé be Ijœve, mobars 
bribe eller forflærfe íjínanben.

De tedjnologíffe frcmíliííe Slnvcubclfcn af be matljematíffc og píjyjlffe ©ranbffs 
nínger paa be bagíigc ftaaiibtcríngcr, be forfíare og bcffiicliggjore i noíagtige SífbílbníHs 
ger be vígtigíte Dpftnbcífer og Raffiner, fom iffc aleñe af be egentlige ¿Tonílncrc i bereö 
Særfilcber bcnyttcô, men fom felv i Civetô fæbvanligc Syfler af ?lgerbyrfcren, $aanbs 
værferen og Jøanbetømanbcn fogcê og brujeó f. @r. be benfïgtêmæôfigiîe Skrotninger og 
Sygniugémaaber af^ufe og Sfibe, be anvenbeligile bibler og ùîébfTaber til Sorbcnö 23o- 
baubling, Srybníng og 9îenêning, til overflobigt Sanbê Ubpompning eller gorbeling, til 
Ulbenê, ¿ørnen S og ^ampené Searbeibclfe, til Scrbenö ^ærffning og Dîeengjorelfe, til 
¿ïorneté og grugterncô forbeelagtigfle Slfbenyttclfe for at tilvirfe £¡1, €D?oiT, 2@bife, Siin 
eller (lærte Drifte.

De botauiffe og naturbiftoriffe fare oé farfl ret inb i @ubö ffjønne Serben, 
gjare oå ret befjenbte meb ijvab ber vorer og bevæger (ïg paa Canbetô Dverflabe eller 
paa jpaveté Snub, meb be forffjeUige îlrter af Civ ber yttrer (Tg i planten cg Dyret, 
og i al bereé ^rPir^Wb frfl 3°rb be leve paa, bog bereé inberlige Slægtffab meb 
ben, i bet bcIe ben byriffe Serben flutter fig til ¿talfraffen paa ben ene Sibe, og belc 
^Jlanteverbcnen til ^ifelræffen paa ben anben. De gjvre oö befjenbte meb be for oö ffas 
belige, fom meb be for o¿ faa ucnbelig vigtige 2lrtcr af begge Slagé; faavcl meb ¿tornet 
fom meb be onbe Urter — og lære oé faavcl Dvægeté 9îvgt og Sierueö ^leie, fom 
Dpmærffomljeb paa (Tåbelige Snfecter og bibler til Ubyré gorbrivelfe.



s
Stil bièfe (lutte fïg, font Unberafbeling, be agroiiomiftc Sfrifter t ber nnbcrvife 

oé om vore tøaveré og vore Slgrcé bebRe ©prfuing, ont Sorbémoncté Scarbcíbclfe, Sian* 
bíng og grugtbargjørelfe, otti Sigerlanbefö rigtigfre Subbcling og Sæbartenieé æafg, om 
biéfeé tyenffgtémiréflgttf Sfifte, om Sorbfrugtcr og ©råfrugter, om bercé goræbling, be* 
reé formering, bercé Starring og Opbevaring.

©ligt angaaer jøvermanb, fom eicr nogen îplet Sorb, fom iffe tanfcløé ganer 
igjennem Civet, fom feto iffe vit arßeibe forgjeveé og fom øuffer fine arbeibcnbe Erobre 
ben rigefl mueíigc Can for bereé glib og Svcb, fom veeb at vort gæbrcnclanb er et 
Æornlanb og at Overgav! og Slgcrbprfning ere vore naturlige Selftanböfilbcr, og fom 
tyar feet : at jo mere Snbfïgt og Overlæg ber lebebe Canbmanbené goretagenber, bcflo 
mangfolbigere forøgebeé tyané grembringclfcr og bcfœiïcbcé tyané Ijete jorbiffe Sclværcn.

SUt bette veeb Statiiliferen nøie at beregne og berfor betyolbe tyané Slrbeiber, 
hvor torre og nfrugtbare be enb maatte fpneé mangen ©en at være, ftebfe Sarb og 
Sntercéfe for ben fom onffcr at fjenbe tyver enfelt Canbé eller ©gné golfemerngbe, Sil* 
faar, Ccvcmaabe, grembringclfcr og Dicrriiigéveie i bc omffiftenbe ©iber; for ©ntyver, 
fom bet ligger Tîagt paa at efterfpore bc mange forffjeUige Starfagcr, fom fnart mere 
fnart minbre, tyave virfet beforbrenbe eller forRprrenbe inb paa Cevealberen, Sunbtycbé* 
tilltanben, (^crbeligtyebcn, Sinbffibcligtycben og Selflanbcn, i famme etter vibtabffilte ©gne, 
nnber famme etter mobfatte ©limatfortyolb. £tyi ingen Sirfniug er uben Slarfag, faavcl i 
bet inbre fom i bet pbre Viv ; men for bet toenfenbc DJicnnefTe er bet en ©rang og en 
©læbe, at efterfpore og finbe ©runben til 2Ut tyvab ber foregaaer omfring tyam, og ber* 
efter tage flue gortyolbércglcr, iffe alene for fïg felv, men for ben fnoevrere etter vibere 
tobé, fom tyan foler (tg falbet og forpligtet til at virfe for.

©erfor tyøre ogfaa mcb al Diet be ftatiftiffe (Sfrifter tyjemme i et golfe* 
bibíiottycf; men iffe minbre be geograptyiffe og topograptyiffe, fom give oé en ©filbring 
af ben tyclc Serben meb bené naturlige og politiffe gortyolb, eller af bené enfeíte ©cle, 
^rovnibfer og ©tæber.

»vor er nemlig ©rænbfen for SDíenneffcté Sibeípft naar bet førft tyar be* 
gpnbt at faae ^unbffaben fjær, tyar begpnbt at ubftræffe fine ©anfer over be førfie jor* 
biffe Diøbvenbigtyeberé iubffrænfebe tobé? VJlen fan ber være nogen betyageligere Äunb* 
flab enb ben: at vibe noget om bc talrige Wîebmenncfteré Äaar og gærb, fom tittigemeb 
oé ere Snbbpggere af famme Älobe? at vibe noget om bereé Canbc og gorfatning, om
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Ijvorvibt bcreô ítililanb, i legemlig eller aaubcííg Jpenfeenbe, er betinget of bereS (Staters 
æeliggcnljcb, af be bjerge cííer Sale fom frybfe bem, af be glober fom gjcnncmftramme 
bcm, af be $avc ber omboíge bem, af ben Cnft be ínbaanbe, af be Sove, fEegjeringer, 
3ícíígíonSmcniiigcr, fom be øpibe og nnberfafte fig.

Entine vi veí falbe ben en bannet 5tab, fom flet intet veeb íjorom? J^vor 
fmvvcr maa iffe í)anS ©ynSfrebS være, Ijvor n^ffer íjanS 2)om fofo om alíe verbSííge 
21 nlíggcnber !

Dg ovcrljovcbct, ville vi enb iffe taíe out ^nnbffabenS (Bærb og ÍBcfjagcIigbcb 
í og for fïg fcív, ffníbe bet ba iffe, blot i timelig og materiel ^enfecnbe, va?rc ben, fom 
vil iibvibe fin borgerlige æirffomijcb i nogcnfomljclft Retning, af Rorfte, af unnbværlig 
ÍBigtígíjcb at vibe: Ijvor be bcbjle grugtartcr og Äornforter vore; Ijvor bc fraftigilc 
Cva’gRammer trivcS; Ijvor be œblefîc og renene Metaller vinbeS; Ijvor be ypperfte 
Äonßfarbigijcbcr oveS; Ijvor be fortrínlígíle og til billígfl ^JriiS fjøbelige ^anbciSvarc 
erljolbcS; — famt ijvor IjanS egne grcmbringelfer, af (jvilfctfom(jeí|l ©lags, ftiibc ben 
natiirïigfïc, [jurtigfte og forbeelagtiglle Slffætning ? ?

£ct fan vel noppe omtvivíeS, enb minbre bencgteS?
Wîen bet er Reifer, ber forfync SanbencS ^effrivere meb (Stof, bet er egen 

æeffiiclfe eller ShibreS noiagtige £)ptcgnelfer paa famine.
©erfor (jare ogfaa 9ícífebcretnínger fortrinligen til et fulb|tœnbtgt golfebiblío* 

tljef, faameget mere, fom bisfe funne albeleS gaae i bet (ïnfelte meb bereS ©filbringer, 
og fom ben Sfeifcnbe, naar (jan cr nbrnftet meb en levenbe DpfatningScvne og meb 
©ave til at fortælle Ijvab Ijan íjar oplevet og erfaret, ba ligefom gjvr (jan vore girer til 
£íne* og labor oS, meb (lebfe fíígenbe Siecltagelfe, fíne og fule íjvab ber ryRebe eller íjen^ 
ryfte Ijam felv. SBí fvœrme meb fjam blanbt Quíneme af en forfviinben ^erligíjeb, vi 
beíc (janS garer naar (jan feiler mellem ViorbljavetS Risbjerge, naar íjan flavrer paa (Sncc# 
fielbencS brabte (Siber, vi folge bam mob vcilyflblanbet @rn mellem ^rfenenS Sîovbpr og 
vcb SBnlfanenS (Sva-lg, vi falbe i ©tovet meb (jam for SllffaberenS SKajeftæt veb ©ar^ 
penS eller Niagaras jorbryflenbe galb og unber ben tropiffe ^atijimmelS blenbenbc 
spragt. Sntet. cr mere (fiffet til at fvngSle oS, enb be afverlenbe ©yner, ban fra £ib 
til anben farer frem for vort 23lif. SD?cn 3«tet er mere belærenbe tillige, mere ifíanb til 
at fylbe oS meb Safnemmeligbcb, meb erfjenbtlig ^aaffjonnelfe af be ©ober, vi baglíg

♦ Songinuê om ^>erobot.
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nybe, cnb nnar ijan omiîænbciig cg fanbbrn fcreftilíer oê ?llt bet, be Wenncffer ofte 
mane faune cg tibe og fæmpe nteb, foui vi, ibet vi elieré fuit betragte bem i et fjernt, 
bænirenbe £yè, troc i Scfibbclfe af alíe mtéunbclfcéværbige forbcle. forfatteren falbe 
fíg 9ticbní)r, ©Ijanblcr, Saillant, 9îofê, Jpnmbolt eller íjvab tyan vil, Ijan verre Ijvilfen*  
foml)cl|ï Çanbémanb, tale mob l)vilfcnfoml)cl|l Sunge, Ung og @ammel lebfagcr ijam bog 
gjerne, meb fornviclfe og Skytte. Cg vor nærværenbc Samling beftbber en betybclig 
Seel af faabanne.

* ©teffenö.

Wen af alíe fag, beftbber ben bog iffe faameget, fom af bet ijiftoriffe. Cg 
at, af al unberl)olbcnbc Sœêning, ingen er mere iffe blot belærenbc, men opnnmtrenbe, 
twftcnbe, veberqvægenbc, ja opbyggelig — bette vil jeg enbnn libt nbfvrligerc tillabe 
mig at ubvifle, i bet jeg ogfaa I)er fun gjcnfalber, Ijvab ber er mine Ijcijlærebc Sil^rcrc 
for længe fiben befjenbt.

Wibt i ben ftore 9?atnr, i bené tallofe ERæffer af (ivlofe og levenbe Sfiffcl? 
fer og Sœêncr, om og for en Sccl frie i bereé Sc-vægclfer, faa bog bnnbne til nforan? 
herlige Srifter, ftaacr Wenneffct fom enefte og lofter tænfenbe fit jpoveb og gie ever 
alíe Sfabninger, fom 3orbcné yppcrfîe, fom £imlené beflægtebe, cg ffjønbt i fin ferfte 
Samborn lebet af flærfc Srifter, Hig Syret, faa bog begavet meb fornuft, en @nift af 
bet ©vige felv, til at forffe over bet Synlige og Ufynligc, meb fril)eb til at verige mel? 
lem l)Vab ber fyneé l)am @obt elier Cnbt, cg meb en folcffe ber nmibbelbar laber ^am 
fornemme (Mvbe olier Smerte, faavol over Ijvab fyan gjorbe, fom over Ijvab ber mobte 
barn i bet inbre eller ybre Çiv. Som faaban, fom Sfabningcné frie, felvbevibfle Son, 
raaber Ijan tilbeelé over fin Sfjæbne, nbrnflet meb ©vner af alle Slagé, ber næflen 
fiutne ffærpeé og nbvifleé i bet Uenbelige, banner Wenneffct blanbt alle jorbiffe Wôner, 
forft fin ^i|lorie. *

Sl)i felv be fonjïigft organiferebe Syr ere Ijvab bo fra Siberneé Segynbelfc 
vare; bet ene Snbivibé Ubvifling er en beflanbig ©jontagelfe af bet anbeté; og efter 
Slartnflnbcré Silværelfe, blive be beftanbig bet famme, nben frem vært. Seb Wenneffet 
berimob er ?llt anberlebcé. Ser er en fynlig fremffribenbe ^lan, lagt af Sfaberen 
felv, ber ijæver ftg ben ene Slægt paa ben anbené Sfulbre, ben ene beriger fig mob 
ben anbené ©rfaringer, ben ene bliver flogere og bebre felv vcb ben anbené Sibelfer.
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©r aírftia í>í|lorícn iffe en $ob of ufammentyirngcnbe ©nfclttyeber, tyver for 

fig uben Sctpbning fer bet jpeíe, er beu Dîcfultatet of alíe gortyenvevrciibcè, alle 
©amíevenbcá gjenfibige Sirfen og £cven, er bet fanbt tyvab en aahbrig tpbff forfatter 
figer: * »filtet fornuftigt £>rb, fom nogen Siiô iibtalebe, intet gobt ©rempel, ingen 
©traaie felv i ben mørfefte 32at var nogenfinbe tabt. Ubemcrrfct virfebe bet fort og 
gjorbe Sobt. 3ngen Uffplbigé Slob er frugteéløil nbgpbt; ettyvert ©uf af ben Unber*  
trifte fieeg tii himlen og fanbt i fin £ib en hjælper. ©elv £aarer ere i £iben$ ©æb 
grøforn for ben Ipffeíígile ø^øjl. SKenncffcflægten er eet ^eclt. Si arbeibe og libe, vi 
faac og fjofte for tyinanben.*

* £trbcv.

©r bette fanbt, figer jeg, tyvilfcu Setpbning faacr ba iffe Silverrelfen for en*  
tyver ©nfelt, tyanö Sirfcfrebö være flor elfer liben, glimrcnbe eller ffjult! £vilfeii rør*  
bøbigtyeb for gg felv, tyvilfcu Sarfomtyeb i alle fine SJttringer og goretagenber maa bette 
iffe inbgive tyam! £tyi 3«9«t er bog fig felv faa fjcnbff, at tyan, iftebetfor at viiggncå 
i fin ©rav, ffulbe meb Silfrebétycb tænfe paa: veb fin ©lettycb at tyave forfort Slubre, 
bi^fe igjen at ffulle forføre giere, biôfe atter giere og faalebeô i bet Ucnbelige.

ÇDîcii ligcfom en faaban Setragtning maa virfe tyclbbringenbe for ©ntyver; 
ligefom ben vifer ben til Dîette, ber forargelige« ubfprcber flet ©rempel, i Orb eller 
©ierniitg, i bet offentlige eiter private Viv: faaicbcö vifer ben oê ogfaa, naar vi letgn*  
bigen fpøge meb vor gilværclfe, at ingen Sagö Sliivenbelfe er ligegplbig; ba 3ngen er 
eller ffal være for fig felv alene, men alle ffulle ftræbe at ubfylbe en ^labé i ©amfun*  
bet, og virfe tyvab be funne til Dpnaaclfcu af 9)îenneffega’gtenô fœllebê flore £5iemeb: 
almínbcíig gulbfomnicntyeb og ípffalígtyeb.

Seit famme Setragtning feber oå ogfaa til rigtigen at vurbere Slubre. - Sen 
bevarer oé baabe for eenfibig Seitnbring og eenfibig Sabel, faavel af bet @amle og gor*  
bigangne, fom af bet Slpc og ^corværenbe. Segge ubrettebe og ubrette bet be fiiubc og 
funne til fin Sib: oö tilfommer bet fun at paaffjonne og gribe bet ®obe, famt at afvifc 
eg mobarbeibe bet ©lette, faavibt vi formaae. W2eii ingenlunbe funne vi, mob Ânnbffab' 
til jpiftorien troe: at enten en £ib£alber tyar været albcleô ferbærvet, eller en an ben faa 
fulbfommen, at vi uben vibere for Silver funne ønffe bem tilbage, eller mene bet nof at 
ftanbfe paa bet Svin, ben ftob.
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gremab, beflanbiß fremab ruder Sibeitê $jtil og filíe Retfínbíge inane ccnbræg* 

tigen og fraftigcn fin tte fig famnicn, for at bibrage bereô til ont muligt at lebe betê Ret* 
ning. Sngenô ©træben er forgjevcS for bet ^efe. Sette er jpidorienö vigtige Sære 
og bcrveb forfoner ben tillige ben (Snfelte meb fin ©tiding og fit i^værv i Sivet; tl)i if fe 
bvab, men ijvorlebeö vi virfe fontmer bet an paa.

ø;vab en ©tomme fra ®ub figer inberd i vor ©jol. $vab Religionen byber 
i fine fjedige Særbomme, bet oplyfcr og befrœftcr næften ethvert ¿Blab i $idorien, og 
berfor ftaac be begge i ben inberligde forening.

Religionen taler i betybningöfiilbe Orb, Jpiftorien i anffuelige trempler, fnart 
venlige og vebcrqvægenbe, fnart frygtelige og fjelerydenbc, efter bereé forffjedige Ratur, 
men altib forftaacííge, tíji be íjanbíenbc ^erfoner vare Äjob af vort ÄJvb og ¿Been af 
vore ¿Been.

Og ba $iftorien i fin ijele Ubdræfning berører ade menneffelige ©tidingcr og 
Sorfjolbe, faa fan ben og være faa faare meget for Side.

Raar faalebcô tunge Siber Ijvile over Sanbene, ba tyer ben Unbertryftc til 
5pidorien om lyffcligcre Sage, for bor at ftnbe Srød og Opmuntring, for ber at (øge 
Unbcrviiéning om Setingelferne for en bebre Sib.

Raar gœbrenelanbôvennen ruger over flore og triftige flaner, men favner 
gad^eb i fin ¿Beflutniug, ba opflamme* $idorienö ¿Beretning om lignenbe Saab l)am til 
afåiøreube ©fribt, og en WinFeltiebs, en ^vibtfelbte ©jerninger bedemme Ijam til $anb# 
ling.

Raar Sigteren meb fin gløbenbe golclfe og ¿Begeidring for en ©torljeb, fom 
fjelben møber i Sivet, bog føler Srang til at fynge cm ijvab Rîenncffet fan være, om 
SRenneffeaanbené ¿haft i enljver Sirt af Äamp, ba venber fjan lœngfelôfulb mob en 
fjern Sortit øg (jenter fra ^idorien ©toffet til fine evige 3bealer.

Raar gorretningémanben, træt af Sagcnô ©jerning, føger ¿Bebcrqvcegclfe, fø? 
ger en fïnbôforfriiTenbe Slbfprcbelfc efter lange Slnftrængelfer og ofte fpilbt ?Røte, ba yber 
Jpiflorien, ifaer benô biograpljiffe Seel, l)am ijvab Ijan føger, bevarer Ijam fra at tabe 
SRobet, bevarer (jam fra, at give fig felv ©fylb for bet SRtèlyffebe og Rtiélønnebe i 
(janô ¿Bedrctbeífer, opíivcr íjam vcb ¿Bidcbet af befErgtebc Slanber, opmanber (jam veb 
draalenbe trempler til if fe at forfage, om fyan enbog af fine Rtebkveiibe iffe fordaaeö 
eller ffatteé.
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Çfgcfont $i|ïorieit, efter bet fyoranførte, terrer Snover at vttrbcrc fit færegtte 

M, faatebeô tærer ben ^anbetömanbeu, íjvorríbt íjan veb Äinibitab, Slarvaagetifjcb, 
£riftigl)cb og Dîvbetigbcb fan bringe bet, og fyvor €0?angeö ^jœtper og Setgjører I)an ber? 
veb fan vorbe; faa (ærer ben fclv Stgerbprferen og ^aanbvœrferen, Subfigtê og g-Hbö 
oß Drbcnê oß Dlctffaffcntjebß oß ßob ^uuötjolbuingö uberegnelige Sirfitiitgcr; faa vifer 
ben golfctœreren oß Sfotemanben ijvab be fimnc 09 fTnItc virfe for íívet 05 Samfitnbet, 
ijvab ber af bereê Mbô famvittigbebêfiitbe Dîogt er afhængigt, tjvitfc Spirer be fiinnc 
fremeíffe til garnlig grugtbarljcb, Ijvilfe (Snifter be fnnne tænbe tií ípfcnbe gíammer.

- Stt ben tærer ben taícntfníbe Unge, at flote paa ben i (jam boenbc Ära ft eg 
^jæïpeit fra oven oß íffc labe fíg fite af 5)lobgang oß ^anbringer, bet vifer Sfilbringeii 
af be flørfle eiiroperiffe Sibenffaböma?nb ,*  ber fun cpretljolbte af et Ijricre Vpé oß l)cn? 
revue af ben œbtefîe Strarben, fœmpebe fig frem tgjennem atffenê ^ob oß Äummcr.

* Sîeifïe, £eíne, ftr, 2iug. Jffiolff, Sftortø, spant 0. m ft.

Sfutbe feg anføre et ^Jar trempler, ba vilbe jeg af vor egen ^iftorie nævne 
Äongowontan, ber ftpgtebe fra fit Sonbctjjcm oß ßav fig i Siborg Sfole, tjvor tjan 
ubcufor Sfoletibcn veb Sagtcierarbcibe erljvcrvebe fïg fit Dpljolb ; ínbtií (jan fettere veb 
Univerfitetet blev 23ral?e6 fjærefle IDífcípcí oß, font ÿrofeêfor i Síjlronomicn, fore? 
flob Slnlæget af vort cnbnu verrenbe Sbfervatorium.

2)a vitbe jeg eubnu nævne Øve ^g, en fattig Sebemanbê Søn i forfeit«?, 
bor, forbi tjané Sirmob i IjanS tibligfle Stubentcraar nobte fjant tit at føge et Scgnefatb, 
ba famine negtebcö tjam, maatte flribe fig vibere frem, for at vorbe ^rofeôfor i Soro 
og fiben, nnber Sîavnet (Kulbberg, Statêminifler i Danmarf.

3a ben unge SDlanb, ijan være af nof faa ringe ^erfomfl, naar tjan fun be? 
fjclcô af tevenbe Staub, ba er 3utet fom ^iflorien ffiffet tit at væffe be ftumrcnbe öv? 
ner og reife Xíííib og SDZob. £(ji 3utet figer (jam fom ben: ogfaa bu fan vorbe en 
®?anb. 3utet figer ^am fom ben: Rimten vetfigner ben Strcrbenbc, — £t)ßfißi)cb Ion? 
ner fig felv, — £tjbcn abler beu Äjeffe og een encfle fan vorbe mere enb mange £it? 
finbe: en fattig ubefjenbt SKuitf, tHorten £utl)er, roffer ben mægtige ^'aveô Sljronc og 
ombanner bet tjatve (Europa; — en fra ^oiffoten i Sltttorf forviifl fugling, bliver fom 
^ertug af XVallenfleiit bet tpbffe Jteiferbommeé Støtte; — Qfn grants af Savoyen, fom 
forgieVcé trpgtebe om 2lnfa?ttetfe, btanbt faa mange ^iinbrebe i ben franffe £ær, bfiver 
i ^fierrigff £jene(le, fom ^Jrinbê Stigen, ben Ijcte Sljriflcubebô Særn imob £yrfíctó 
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frcmjïyrtciibc $ørbcr, ïjvcin familigc gønger eg gyrfrer fnppcbcé ein at ijæbre, forbi be 
betragtebe ham fem bercé fœllebé greffer i Sieben.

Dog filierten lærer iffe biot ben Unge, eí at labe fig ffraeffe af Ubiïgtcrne, 
ci at Dige for Sanffcíighcber. Den hrrer ogfaa ben mobile ^îanb iffe at forfagc, iffe at 
tvivle paa gorfynetô Siftaiib, iffe at opgive fattebe planer, naar Ijan er faß overtybet 
cm bercé Siigtigbeb: men at arbeite og holbc ub, liig en (Columbus, ber iffe lob fig flanbfe 
for et nyt gafllanb var fiinbct, liig en ileivton, ber iffe Ijorte op for Vovene for 
Stjcrnehærcncé Sevægclfe vare opbagebe; lüg en ^ranFlin eller Wallington, ber iffe 
bvilebe, for en halv Serbcnôbccl Ijavbc tilfœmpct fïg Uafhœngigheb.

^cn ligefom tøifloricn opmuntrer ben gorfagte og begeifïrer ben mob et etbelt 
SWaal gremfæmpcnbc til Dillib cg Ubholbcnhcb, faafebcö lærer ben og Sanbljcbcné og 
Dybené uforfærbebe Daiémanb, iffe at fortvivle om og hané ßJfcrning ffnlbe blive uben 
'grugt for ^iebliffct, om Ijan øg ffnlbe hofte (Spot og gorfolgelfe fclv for fíne uegennyt# 
tigftc Slnfïrcmgclfcr. ^n ^enelon bagvabffeé og forvifeé for fine erbiefte Scftræbclfer ; en 
Sallilei Ijaaneé og miéhanblcé for fine ffarpfinbigfic Dpbagelfcr. Wen ^ifiorien har for 
lamgft over begge affagt fin retfærbige Dom og en nnbflnffelig ^æbcréglanbé ftraaler 
øver bereö öirave.

@n Socrates nina tomme ©iftbœgeret, en Ool?. ^ufs beftige Saalet forbi be 
forfynbte Saubljcb og iffe lobe fig forlebe, true eller tvinge til at fornegte ben. S^eii 
Sfjænbfel og goragt hviler nn over bercé nverrbige Dommere, ©anbljcbcn brœbcé fyver* 
fen veb ©ift elfer ©raub; men itbobclíg fom be, ber opoffrebe fig for ben, vil ben, faa* 
kvngc ü)îennc|ïcr leve paa Sorben, forevige bercé Stavne øg opflamme anbre til bercé 
Sfreríigneífe.

Dgfaa bette er ba ^iiîoricné alvorlige Være, iffe at ftole paa Vyffcné Siiiiií; 
men at være berebt paa alle ©fjoebnené Dmvcrlinger og berfor ene Ijolbe faft veb bet, 
fom Sncbigíjcb iffe fan fraïiRe oé eller barbariff Selb fratage oé. Su ÏHarie Stuart, 
en £ubvig XVI, ahnebe i bercé Velmagt vift intet minbre, enb at be ffnlbe efforcé bercé 
‘Purpur og cube bercé Viv før ^øbeiené ^re. 9)2cn Vivet er iffe bet IjoicRe @obe. Der 
givcé en WtenncRcvcrrbighcb, Oliere enb en forgængelig kongemagt, gorbryberené Døbé* 
maabc er iffe befTæmmenbe, naar jeg iffe l)ar g-orbryberené Sinb. Som ber, ®nb være 
levet! er eu bebre Serben, Ijvorben intet Søbclfværb lianer, faa ere ber ogfaa talrige 
Dilfa'lbe, (jvor bet er ønffcligcrc at tabe enb at frire, at bømmcé enb at affige Dommen.
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?íítfaa er gelier intet bebre enb jQi’floricn ffiffet til, at inbffœrpc ûîdigioncné 

Sub cm VJbmygtycb,. til at bevare mob jpovmob, bevare fra at fvimle paa røagtené 
épibfc og ben ubtalcr fin truenbe Slbvarfd igjennem ben nyere Serbené 2 mægtigfle 
»Jtotb: ^ave (Bregor ben fyvenbe, nbflyngcbe fin æanfrraale over ben flørfle 'Deel af 
ben rf)viRcIigc Serben og tyerffebe veb Svertrocné frygtelige Saabcn over bc ængflebe (Sjde ; 
men maatte frebløé cube fit verdrige £iv i en af Stalienö §krffcr.

tTapoleon faae næflen alíe @iiropaé gyrfler beíle til fin ©nuil elfer ffjaivc for 
fit Sinf; men maatte tilfibR taffc fin bitterfle g-jciibe for cn klippe til at bøc paa, i bet 
flore Secan.

Sgfaa Silligtycb cr ^iflorícné Satter, ibet ben ma’glcnbe bober paa libcnfla« 
bcíigc ©amtibigcô overbrevne ©tra?ngl)eb. SDîenncffHig (Sfrøbdigtycb lærer ben at betragte 
i et milbere £yé og opflarcr abvarcnbc bc ©ritnbe, fom beflaf ovcrilebc Sommere, til at 
fadbe bem, fom tyavbc fortjent en fTaanfommcre Seyanbling. Sgfaa tyer vifer ben flg 
fom ben fanbe Dîcmeflé, ber tyolbcr 9îetfœrbig()cbcnê Sa'gtffaal i fin flffre ^aanb, og iffe 
blot foretyolber kovend Sjcncre bereé ufravigelige ^ligt ; men tillige labe bené nforffylbtc 
Sffere, om og front, vcbcrfareé 9îetfa?rbigtycb. Si ville iffe tyer tale om 5»flitômorb eller 
cn umenneffdig Snqvifltioné talløfe, tyimmclraabcnbe ^enrettdfcr. £Dicn tyvo vilbe vd nn, 
veb at la?fe gæbrendanbeté Slarbøgcr, bømme en £yFFe til at bløbe paa Sfafottet? 
£vo vilbe vd nit bømme en af Sanmarfé lærbefle, flogefle, virffomfle SDîiniflre, en Pe# 
ber QJriffenfdb, til evigt gængfd? Sfjønt er bet berfor og, tyvab bor ffal fortadleé (Jf# 
terflægten, at en ætling af bem famme Äonge, fom unberflrcv (Brifldifdbs tyaarbe Som, 
tynnbrebe ?lar fettere, reifte ben Somfadbte et £a'bcrôminbc blanbt ^anbeté flørfle SQîœtib, 
i Viinben veb Sœscrêpriiê.

Snbvibere fremfalber og nærer ^ifloriett ten fanbe 9t5digtyeb, iEebdigtyeb og 
Seflnbigtycb i Srb og Saab, i bet ben friller Jpyflercn og Çvgnercn frem i fin tyde egen* 
nyttige 3ammer(igtycb og blotter ©fnrfen i fin 9?øgentycb, om bet enb lyffcbcé tyam, at bc# 
brage fine îOîcblcvcnbc og bitre OTaffen til fin @rav. jbet ben rober entyver blot tilfync# 
labenbe ©torbaabé virfcltge ©rtttib, abvarcr ben tillige ftrængt imob Silt j tyvorom vi iffe 
cre fnlbdig forviéfebe, at bet er ret og gobt. Styi tyavbc f. @r. en Æas £afas, fom førfl 
raabebe til at fore SlfricanfTc (Slaver til Slmcrifa, tyavbc innocente HI, fom førfl fattebe 
Sbcen om Snqvifltiottcn, og Cigttenbe blot fjernt fnattet forcfliltc flg bc 9îa’bélcr og 9lf# 
ffydigtycber, for tyvilfe entyver ^enfd mangler garver, fom be faalebcé ttben at ville bet,
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(••leve Slnícbníng tíí — ba maae vi v^m billige itof tíí at troe: at be før vílbe Ijave øn* 
fret, albrig at være føbte.

DJlen afiïraeffer difterien faalcbeS fra Jilt, om Ijvié fanbe 83efFaffciiI)cb og mu* 
lige folger, vi íforvcíen ingen fiar forcflíílíng fiinne gjore oS; ba afftraifer ben cnbnu 
mere fra bet vírfeííg erfjcnbte Cube, fra 2lít Ijvab ber iffe fan beflaae for pligtens cg 
©amvíttigíjebcnS evige Som fl o ï, fra at laanc flg fom viaMøé ^aaubtlanger for Slnbrcö 
gjerniiiger, fra at labe flg Ijeitrive af VibcnfTabcr, fern naar be førfl faae hvilen, ei fjenbe 
Særnning oiler ©rcrubfe, men gjore WZciut effet langt frygteligere enb bet meefl glubenbe 
Syr. 2>i felv Ijave tilbeds oplevet, Ijvab fremtiben vil rœbbeô veb at krfe og neppe anfee 
for muligt, vi have oplevet: at et íjeelt golf i blinbt, fanatiff Dîaferi affaflebe etljvcrt 
iôaanb, fom Dicligion og ©æbcIiglfcbSfclcifc cHcrö paakrgger ^enneffet, at Vafl og llgube* 
ligljeb feirebe fln gyfeligfle Sriumplj cg talrige ïïyer forvanblcbeé til ligcfaamange Lorber* 
gruber. SWan. naar vi Ijørc eller krfe cm fligt, naar vi fee rafenbe (Sansculotter fole flg 
i DJienneiTcblob og al tænfelig IItecrligljeb, ba toere vi at grue for Wîcnncffct, naar bet 
er uben ($ub og entyver ljoiere ßjnifl er fluft i botó ^arm, ba lære vi at inbfee, ijvor* 
meget Schiller Ijar Diet naar Ijan fynger:

®ffá'f>iíid) ifl’é ben Seu ju tveefrn ;
SJerberblid) ift bcè Sigcré 3al;ni 

Scbodj ber fdjrecElidjfle ber ©djreefen 
2)aé ift ber SQtenfd) in feinem SBafm.

cg i bet vi bæve fer SInardfletS og îovloSljcbenô ©yfeligbeber og Dîœbôler, levre vi tillige 
at erfjenbe og prife DicligionenS, (Bæbcligbcbené og borgerlig DrbenS uforfrænfelige Diob* 
venb.ig^eb og £»clligl)eb. Dg for StatSmanben fem IBorgeren er benne ^rfjenbelfe lige 
vigtig.

Srøflcnbe og oploftenbc er ¡fær í;ífloriené £ære for forfleren, fom i famme 
fluer hivets Ubvifliug, SRenneffeflægtcnS fremgang og fjenbelige (Spor af gorfyneté ©ty* 
reife, ftiben tidaber ingen omflambclig Ubvifling af benne ©anbljeb; men bet vil til nær* 
væreube Diemeb være tilflræffeligt, blot at paapege be vigtigfle Ijibfymnbe Momenter.

Çœrer $iflcrien ba tybclig: at fun bet (Sobe fan i XibenS Vængbe beflaae og 
bringe varig greb og SSelflgnelfe; lærer ben JlanbenS afgjorte Overvægt og (Scier over 
îfllaêfcn; lærer ben, at ben fnuefle Unberfunbigbcb tilflbfl graver fln egen @rav; lærer 
ben, at ber er en ^immelvib gorfljel paa DKenneffcflægtcnS forfatning i bet jpele forbum
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og nu, at gobe Srunbfætninger givre fïg mere og mere gjælbenbe; at lovgivningen fra 
be forRc raac Elementer cftcríjaanben ffriber frem, bygget paa faRerc ßirunbe, for at 
lyffaliggjore Samfnnbene; lærer ben, at ©plyôningcn, ber tibligere fim var enfeltc Ub*  
mærfcbcô Gnciibom, libt efter libt baner fTß 23ct til be ringefte pytter, be fjernefte golfe*  
færb og nnbervifer bon flore W?ængbe om, at fjenbe og agte Sivctô Scftcmmelfe, hvorfra 
røenneffet er fommen, Ijvab bet er, og Ijvorljen bet fhinber; lærer ^ifrorien, ^vorlebeö 
Sifferljcb for ^erfon og ©ienbom og Dîettigfjebcr, i gorbinbdfe meb gob Vovgivning, im*  
ber beflanbige Äampe, bog overalt tager til og værner om ben J^eiefte fom ben ÇavoRe; 
lærer ben, Ijvorlebeö Äonfl cftcríjaanben mere og mere forff jonner, æibcnffab foræbler, 
Religion gjennemtrænger, renfer, lofter vor ©lægt over bet blot Sanbfelige, Dyriffe og 
timelige og giver Sæbeligljebcn fin gæring og íyffaíigljeben fin ©rnnbvolb; overtyber 
$i|îorien oé om alt bette, Ijvilfen opmærffom iagttager fan ba tvivle om, at bet er en 
Ijoicrc ufynlig $aanb, ber leber be gjærcnbe SDîaôfcr til evige jjcnfigterô Dpnaaelfe.

* peeren.

Selv Ärigen, bette obelæggenbe Uljyre, fom i faa Dage tilintetgør Sirfningen 
af Slarljnnbreberô glib, lærer jpiRoricn oô at fjenbe, fom et iffe alene uunbgaacligt £mbe, 
faalænge Sorben beboeô af frie og enbelige Sæéner; men fom et Dnbe, ber i Sllminbclig*  
Ijcb efter be førRc blobige, Ijæftige SíyRcífcr, bringer be gavnlißRe feiger. tt)i naar en 
lang Síolígíjeb Ijar Rappet golfenc og byøfet bem i en forbærvclig Vabljcbö, íetfínbígíjcbó, 
VJppigljebô og SBeClyRö Shimmer—ba fommer Ärigen, lüg ©rfanen fra ^rfen eller Vy*  
net fra Sfyen, og renfer ben pcRfoangrc £uft: ben torbner be Dorffc op af Sovnc; ben 
væffer be Ijviknbe Âræfter; ben lærer Savn af Dvcrbaabigljcbenö tryllerier; ben brin*  
ger Sllvor i bet forfængelige Sinb ; ben forener felv Uvenner til eenbrægtig Äamp mob 
fæHcbô garer; ben enten renfer og forbebrer Slægten, eHer bringer en fraftfnlbere og 
funbere Stamme iRcbetfor ben fvæffebe og ublcvebe *;  ben laber, forboblet glib og Sinb*  
ffibeligljeb efter fort tib træbe i £3belæggelfenô Spor, og blomftrenbe Syer reife fig af be 
rygenbe tomter, faa at felv bet frygteïiglïe jorbiffe Dnbc, jeg mener Ärigenö fyiftorie, 
ogfaa overtyber oô om et alviiR gorfynö Styrelfe.

SOîen lærer tøiRoricn alt bette, fan ben være faameget for 3lHe, fom fole at 
be kve for noget anbet og løiere enb at fobeô, nybe og bxrc; $vo erfjenber ben ba iffe 
for ben fnnbeflc og gavnligRe golfclæôning, og ^vo glæber Rg iffe, at vor nærværenbe

3



IS
Samling af ben for^olböviiö bcflbber faamegct, íjüortíí, fom til alle øvrige ftag, veb 23c* 
fïyrcifciiô ®avmilbljeb, aarlígcn vil vorbe føiet mere.

©rnnben er ba lagt fjer til en ffjøn Signing, til et vorbenbe Sæbe for natío* 
nal Spinning og ftorœbling, og bcrtil være ben fra nu af inbvict, meb bet $aab og 
ben 23øn, at ©nb ogfaa l)cr naabigen vil ffjcnfe SSært til b^ab iDlenneffcnc plante og 
vanbe.

5o mere forftanbig og npttig Væbning tiltager, jo mere Äunbffab, Dverlæg, 
23efíiibígí)eb, Dænffombeb bcfællcé i Samfnnbct, beRo faflere vorber ben ©rnnbvolb, paa 
bvilfen ftolfeté æclflanb, Dilfrebébcb, Sæbcligbcb, Cpffaligbcb bviíer, bello cenbrægtigcrc 
og fraftigere vil bet til eníjvcr Dib værne om ftt erfjenbte ©obc, beflo minbre vil bet 
labe fig blænbe, forføre eller vilblebe. Dl)i

Afmægtig er æolbemanben^ 2ænEe
£)g ©vœrmerenê gaEfd og ®olf, 

Tifmægtig er Dprøréaanbé KxnEe 
2(t reife et tænfenbe golf.

Derfor Jøclb og $æber enhver ftolfeté rebelige Ver rer, Çcber og 23en, fom i 
fin fnævrere eller vibere fôrebé arbeiber til bette SOlaal !

Derfor $elb og ^æber be SDlænb, b^tè fæbrenelanbéfiærlige Stræben vi ijave 
ogfaa bette Slnlæg at taffe for!

^æber og Daf ben SDlanb, Ijvié 23iUebe vi Ijífl ffue, fom ffjenfebe SDliblcrne 
til faabanne fæbrenelanbffe ftoretagenber ! er forlængft gaaet over til et bebre 
$iem, men favneé enbnn flebfe l)cr. ^mellem Borges flipper (lob bané Snggc, paa 
Danmarfé Sletter aabnebe fig bané ©rav. 5 Danmarf vanbt ijan fin flore ftormne, 
berfor vilbe $att og at Danmarf ffnlbe npbe varigt ©obt af ben.

Som bon i Sivet fatte mange bnnbrebe Member i Sirffomljcb, faa vilbe ijan 
enbnn efter fin Døb virfe til jQcib for ^nnbreber.

Dg Ijvor mtënnbeïfeêværbigt at funne bette! b^r aøbeit og ffjønt at ville bet!
Derfor faalænge ftrebcriféværf gjenlpber af jpamrenö tunge Slag, faalænge 

ploven ffœrer ftalflerô febe ftnrer, ffaí bañó Tlinbc iffe bøe iblanbt oô.
Sølen ben ffjønnefle, værbigfle SDlaabe at minbeê en fæbrcnclanbéfiærlig SOlanb 

paa: er at arbeibe til banö opl)øiebe $enfigterö Ubførelfe.
Derfor ønffe vi og be ÜJWcenb, fom ere falbebe til at nbføre banö fibflc Millie, 

ûf ganffe fjerte Çpffe og tøimlend 23i|îanb til bercé vigtige Jpværv, ønffe at be albrig 
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mane trœtteé vcb at ubfïnbc nye 23cie til at virfe Øavn, at bercé nibfja'rc Qkflraí'dfcr 
aítib mere og mere maae naae bet tilfigtcbe ^iiemeb og froncé tneb forinffet j^eíb !

Ogfaa over benne begynbte Sogfamling onffe vi alt @obt : at ben ftcbfe fam? 
vittígbcbéfiilbt maa vorbe beRyret, at ben ftcbfe benfïgtémœéfig maa vorbe nbvibet, at 
ben ilcbfe flittig maa vorbe benyttet, 

at tätige tyer maae bento Sehrrclfe, 9îaab og oplivcnbe Unbcrl)olbning, 
at gorfyneté 23arctœgt maa íjviíe beffœrmenbe over ben og frie ben fra al 

©íagé SBaabc, 
„ at gœbrenclanbet til be filbigRe Slagter ogfaa af ben maa b^ frugter til 

2Mfígnelfc !
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(^^ûnttnaftoneit fren vfl førtfættcå uafbrudt til
^cit 19í>e <$eptbr» i følgende ör&en:

^ørfte færelfe.

I. éf H. Çiaêfe, Satín ......
Greeff .....

T. é)' II. O'iaôfe, Religion .... 
5)anft. . . . . . . . . . . .

HT. ^Îaâfe, Satin ......

' Gritjl .....
Síatnríjiilorie . .

SRrííjtOíi ....
Öebraiff ....

IV. Glav'V, Satin ......

Greeff ..... 
Geometrie . . .

Religion .... 
ipebraij! ....

spiflovte og Geogr.

S>bff ......

21nbet Vee reife.
SUÎanbmj.

(9—12.) I. TI. Gíaéfe, Riflede .... (9-12.)
(24-5.) Geographie . . . (2¿-5.)

ürôbag.
(9 — 12.) Diaturhifiorie . . (9—12.)
(2¡-5.) Sptff. . . . . . . . . . . . . . . . (21-5.)

Äin^bag. »
(9—5.) îptff og ÇranfL . (9—5.)

^Pt^biig.
(9-12.) tôlerie. . . . . . . . . . . . . (9-12.)
(21—5.) Geographie . . . (24—5.)

îvrebag.

.... (9-5.)(21—0.) Geern. )
Vøverbag.

(9—4.) ^ranft og îîaturh. (9—4.)
Wlanbag» 

(9-12.) 
(24-5.)

Síréban. 
(9-19.) 
(24-5.)

A?n^bag.
(9-5.) 

ípfébag.
(9 — 12.) SIrithmetif . . . (9—12.)

i^en 23be Septbr., om íovmibbagcn IV. 11, foretages Omflytningen, og iÇpa* 
men Huttes meb fœbvanlig ^øitibeligbeb.

ÏHanbagen ben 30te, om ^ormtbbagen IV. 9, begynber /Hyaminationen af bem, 
fom ere anmelbte til ©ptagelfe i CatbebralfToIen, fra nœfte SFoleaars 25egynbelfe.


