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$øie øg øverlige ^orfamling!
witagtcfce $Dannemæiit> 09 ©anmqvmber l

^et er en ligefaa bcljagelig, fom nyttig Spsfel, ret 

e at fatte i -Éinbe gæbreé Saab cg herlige gant; at 
be bem veb Æaanben, før af bem at lebfageS gjennem 
rtiben, og ber befhte, hvab ©tort cg SFjønt, ber bar 
jenbaret ftg i Siben f cg fremmet paa mange 9)?aaber 
mneffeljebenS almindelige Strøben efter gulbt'omrøenhcb. 
gen Spgfel er faa Ijjertegribenbe fom ben; ingen bibrin=

©jarlen faa rene cg ocvrbige æegreber om SDteimefFetå 
itur og ophuiebe æeftemmelfe, ingen fpiber Sjælen meb 
imegen Safnemmeligbeb og Jjeiagtelfe, mob faamegcn 
er og ^raft til at oirfe, cg virfe æbelt, fom benne Spgi 
, — Sil ben tpebe felten, for at tjenbe sSigtigbeben af 
Atatb og inbfuge af gabreS ©aab 5??ob i ærpfi og ^raft 

Irm, til at vffrne om elffte gøbelanb. Sil ben tpebe 
ismanben, for at inbfamle.be af floge §a:bre ubftrøebe 
rbeforn, at omplante bem i en npe og bebre Sorbbnnb, 
■ at en ffjønnere og herligere grugt beraf fimbe npbeS 
Samtib og ©ftertib. Unber benne Spéfel begeiftrebeS 

gterenS 5»bbilbningétraft og l;an befang i benrioenbe, for= 
»Uenbe Soner ©tormanbené Sbrcct og gorfpneté vife ©tps 
fer; og Oa»S Qbab gao ©jenlyb fra fjerne Janbe og milb= 
be og begeiftrebe nFjenbte Slagter, i bet ben bavebe 3lanben

inbfamle.be


mob Ijøien himmel. Unber henne Spgfel opløftebeg 
gorfagteg, ben Uh;KeIigcé $8rvfi; bet venlige ^aab n 
tog veb bvevt et £>rb npt Siv og af bette Siv nbfprang 
$Jirffoml)eb; ban tarte Sillib til @ub; tfji Oan lærte 
af SfjÆbneuø 5Bog. Denne Spéfel tarte Sanbetg Stpi 
bereg pligter og gerljolb tit Staten at fjenbe, ben K 
bem, at bet er føbt, at minbeo meb §rpb; mcb Dafn 
meligbcb at prife$ af fommenbc Stagter, og, be bl 
berveb ofte golfetg §a?bre cg æelgjbrere. — 9)len, b 
er bet ba, ber unber benne Spgfel faa fornnberligt gr 
©jetten, fÆngfier ben, og banner ben? £mab er bet, 
font et Spsglimt opflarer Sjælen^ Snberfte, fremmer $ 
tet faa fornnberligt, at bet fpneg, fom een meb Salig 
btanbet ^raft gjennemflrømmer Db? — (Jr bet iffe @ 
bomégniflen i vort Snbre, ber blev antambt; er bet ei 
fet, nbfenbt fra bøien himmel, ber føgte og fanbt 9 
ring; er bet ei ben oplpfe fornuft, ber gjenfjenber 
felv i l)Ver en Storbaab; fom — vanbrenbe gjennem 
berneé 9talfe — gjenfinber i Sllt, bvab ber er flort 
ffjønt fit eget æarfen; er bet ei ben, ber fviber Sja 
meb Viin hellige æegeiftring? — $ra benne ©ubbomég 
ffal al vor Sirffombeb, alle vore 25eftræbelfer gaae-1 
ben ffal belpfe og ffinne frem gjennem alle vore gon 
genber; tl)i ben alene fan bringe ^)lan og £’enl)eb i I 
giaturcn og gjøre ben ^lobe, vi leve paa, til en ven 
æoepail for gornuftvafener. Stråben efter fornuftig 
opbage vi berfor fra SDlenncffeljcbeng førfte æliv, in 
bette Ølu, fom ben enefte Ivfenbe og vcilcbcnbe .^ovebflje 
gjennem £iberne§ mangehaanbe 2lfverlinger. æeb bei 
Stræben gif SDleuneffeljeben ftebfe vibere og vibere fr 
paa æanen, og vcb ben5 Sibe vanbrebe Dpben og Spf 
og ^robcrfjerligbeben; tl;i, føfterlige i berev Ubfprii 
bannebe be æaanbet, ber fnpttebe SHenneffene nærmere



•eranbre. beb bentie ©træben cpflobe ©tater, cg i bereS 
Hbtc blomftrebe <5nisbeb og glib og ©eljtanb; tig SJiciu 
(Eet tarte at betragte ftg, fun font et Seb af ben pore 
jebe, b»iS enejte fornuftige Øiemcb fan vare Spffaligbeb.

Sti famlebeé i ©ag, mine ^»oitagtebe SKebborgere! 
feftlige firebé, for at minbcS vor elflcbe .Ronge 9)?aj- 
ong grebe ri E ben 6teo gøbfebjfcft. ©en talrige gors 
mling, bvoraf jeg feer mig omgiven, bevifer, at bet er 
>rt falleb-3 ønffe, at vaffc og nære gobe og able gcleU 
r og gorfatter, font Sxefnltater af en fallcbS Srang i 
ore Jjjertcr. æi ftaac bcr, font enfelte Semitter i en Ijeet 
j velorbnct ©tat, for at oplive og beftprfe itjcrligbeb til 
ele Snbretningen, ^jerligbcb til SanbetS rctfarbige og vife 
itprer. behageligt og lærerigt vil bet maaffec berfor væs 
:, ont vi gjorbe bivfe øiebliffe frugtbringenbe for SS felv, 
g, i bet vi betragte SS felv i gorfyolb til ©taten og ©ta= 
m i gorbolb til SS, lare, at vi begge i ©runben bave eet 
Kaal for Øie, nemlig: at realifere gornuften paa forben; 
g vover jeg berfor beffebent, at ubbebe mig ©ereS lebfas 
jenbc Spmærffomljcb, i bet jeg vil beftræbe mig for at vife: 
tt bet er ben enfelte borgers,føm be enfelte©tas 
eré Øiemccb, at frrabe efter gornuf trealitet 
iller gornuftigbebené Ubvifting paa forben.

ælattbt be forffjellige Svner og Slnlag, mcb b^ilfo 
jDfennejfet er nbmjret af ^atttren, er ubentviol bette b‘UtS 
jbiefte og ablefie gortrm, at ban fan betragte ftg felv i 
gorbolb til SJerben fra en bbi^'o SpnSpnnft, at b«n fan 
oattne fig æegreber om ftingeneS £>enfigt og æcitentmclfc, 
og, fotn Stefuliai af bisfe betragtninger fatte ftg et fors 
nuftigt 9)taal, og bearbeibe ©tngcne, font omgive fjant, 
til fit ØiemeebS Spnaaelfe, Araber, berfor SOleimejfet inb 
i en veb borgerlige Sove, orbnet © tat, ba maa tjan nebs
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venbig begribe at tirnfe over ftn Stilling, og gorbolbei 
bvori ban befittber ftg; ban ntaa ubforffe ftt eget inl 
Wfcn, betv Svner og Sejfemmelfe, fort, ban maa bli 
vaft til ©ranbftning over ftg felv i gorljolb til bet S^e 
ftræbe efter at bringe ^armom'e og £>rben mellem fine S 
bvicligbebet og pligter, og ftnbe ben Sebetraab, veb tyv 
fett bet Snfelte og ^folercbe fan føre# tilbage til Qenbe 
fom SpfetS Straaler til bet fællebg ælibbelpunft. S 
benne Kamfnittg maa 5WetmefFet fnart blive vaer, at bc 
bar fit SafettS ^enfigt i ftg felv, at alle bang Slntøg t 
Kræfter og alle Sangcttc i Serben crc 9?cbfFaber til 23ru 
for gormtften og for en fornuftig Sirffombeb; tøi veb b< 
alene fan ban berffe over bele Gaturen og tillige over f 
felv; og ban fan fim ftnbe ftg l^ffelig, naar bette J?crr 
bemme er fornuftigt o: bygget paa alineengplbige @runi 
fatninger og rebet efter almeengplbige Stcgler. Snbver 21' 
vtgelfe fra gornufteng Sub bringer barn i Strib meb.fi 
felv, eller meb Staten, b’wri ban lever fom Sorger; ti 
be Sub, ben foreffriver, erc netop nbgangne fra ben al 
minbelige gornuft, tor aabenbarer fg i alle Stateng 3nb 
retninger og gonmftattnmger, og figte jnft til bet famm 
SHaal, fem bang egen gornuft maa fætte barn, fom en 
ffeligt og opnaaeligt.

Denne dragten efter gornuftigbeb opbager herfor o; 
ben tænfenbe Sorger, faavel i ben Slfaabe, bvorpaa mat 
bar bebanblet Gaturen, font enbnu mere, i alle be $nb 
retninger, Stiftelfcr og Sove, gabrene efterlobc barn. J)at 
ftnber be fleffe Sing i Dlaturen brugte og benpttebe til e 
fornuftigt Øiemeeb; et opbprfet Sanb, Sumper ubterrebe, 
Sfranfer fatte mob Seeffpl og globerg vilbe Ubbrttb. 3toV: 
bpret er enten ubrpbbet eller vii|t tilbage til fine Ørfcner: 
bet Ecrmmebe ablpber «OZenneffetg Sove til Srug og 91pth 
for bet Jøde. Det vilbe Sraie er omplantet i frebelige Jpegn



forffjønnet og fortfbtef, en mattgefolb Olfybetfe 
: fiitere ©anbfer. ©elv ®jergene§ $itbre er gjenncin= 
jt veb §æbre$ Slib og 5?unpz og bereS ff julte ©fatte 
mbragne og ombamtebe efter OJlenncffetå bjenfigter; fort, 
n maa erfjenbe, at Sorten er torten, og taglig vortet 
ire en vaertig æoepÆl for fine fornuftige Subbyggere. 
j, feer fyan nu fyen tit tet, Sætrene fyave gjort for fyanS 
iere Siv og birffomfycb; minbe§ fyan, attereS fraftfulbe 
m voernebe om ©amfunbet, og meb 2®re brev gru* 
nitte bolb^maitb tiltiige fra frebelige Jfanb; minbeé fyan, 
gætreé bitébom efterfyaanben tannete Staten til et 

igt og roligt Spfyolbéfteb; at te vet ©avmiltfyeb lagte 
nitten til b)ofpitaler og milbe ©tiftetfer, ben fattiges 
§orlabte3 ^aab og tilflugt; at be runbelig førgebe for 

jbragelfeéanjlalter, for ©foler, fyvori fyatt ffulte lÆre 
iobom og ®9b; minbeb fyan, at fyer levebe fyan§ §«bre 
jgge unber SovcS og Øvrigfyetw baretægt, arbeibebe for 
m og efterlobe fyam et uplettet Olavn, &mbffab, Sor* 
te; Svne til at ernære fig felv og unbertibm til at tjene 
tbre; ba erfjenber fyatt t alt bette en ©træben efter gor* 
ftigfycb, ber forunberligt griber fyanS ©jet, og laber 
m, fom i et ©pcil, fee blaatet for fin egen ©træben, 
tt SRemteffe og borger. 9lu faaer fyanS Stilling i ©ta* 
t og gorfyolb til ben æetybning for fyam; nu vccb fyan, 
ben er et fyclligt og arvarbigt SIrvegobe, frebet og pleiet 

b §Æbreé SJiiébom og Sraft, fyan ffal eftcrlabe fornyet 
forbebret til ben fommenbe ©lægt. 91u blive beitS 

ve og Synsretninger fyam fyellige og Ærværbige, font 2lf* 
æg af ben fællcbå S^tnnft, fom æub og befalinger, 
ie ubgangne efter Sune og Snbfalb, for at hrgge æaanb 
ia fyam og inbftra’nfe fyam, men fom Siefultater af §a-* 
eé biiobom, fyvorveb ©amfimbetS bet funbe betrygge^ 
j ben Stilette blive tyffelig. Olu føler fyan fig begeiftret 



tit at. trctbe i gÆbreo b<vberlige gobfpor, og anvenbe fi 
SJiibter, fine (Suiter paa en fornuftig SRaabe. Din frpi 
per ftan ftg tffe veb at ybe fin Sfjcerv til bet S?clc$ i8i 
tbi Statens Sntercéfe og iSelbefinbcnbe er paa bet nøie 
fnattet til Ijané. %i bringer ban velvillig be fiørfte £ 
fere, ja felv fit Siv paa gebelanbets Slltar; tbi bvo vil 
et gjerne frelfe ben emme, beit bulbe SRobcr, t bv'b 
vi cre fUbte, opbragne og lyffelige ? ^tort, b«» betragt 
ftg nu iffe lamgere font fine egne JpanblingerS og Sjenfi 
terb SWibbelpimft, tuen fin gomuftfom en Straale af b 
fatllebb afmmbclige gornnft, font ffal fjerfte over bet 
og b»em al b<i»S Stræben ffal være unberorbnct. — 3 
henne SpnSpunft maa bbtr t^nfenbe SBorger betragte 
gorbolb til Staten, berfom b'in bil vente beri at blive h 
felig, og inbtage fom gornuftvæfen en varbig $)labv. 21 
ban5 Jpanblinger, font æorger, ntaae breie ftg om gornt 
ten font ©iibbelpunft, cg, io oftere b^« afprøger be: 
Stempel i be bebe ©lasfcr, jo mere levenbe og beffuel 
ben tvæber frem i b$er b«n5 Saab for Samtib og G’ftt 
tib; beflo fjerligere og tafnemmeligere vil b‘t« minbeé; t 
ban bitt ba berørt en Streng, ber gav ©jenlpb i bb 
SJfaubS æryft, og, felv et Sillebe af ©ubbommen, b 
ban aabenbaret ©ubbom^gniften i fine ^anblinger.

æetragte vi nu, mine b^itagtebe 5D?ebborgcre! St 
tenS gorbolb til £>o, ba ffulle vi fee, at bené æeftraibi 
fer netop gaac ub paa bet famme, nemlig paa, at rea 
fere gornuften paa forben, eller paa at banne Sé til fe 
nuftige iBafener. — Derfor b'tr Staten ingenlunbe tab 
bet blive veb, at fiffre Db for Slolb og Dnbffab, eller 
bolbe erobrefyge gjenbe borte fra vore ©rttnbfer; tvertinu 
er bet Statenb fornemfte og vigtigfie Øiemecb, at opbraj 
Do til gormifte,ri|rentg eller til en fornuftig iBirffombe 
Dertil figte be vife og b^'Iige Vove, fom gjennem Siberm



& tyave »æntct om ^erfoncr og SicMborøme; herfor fors 
fraS, mobifieereø etter forbebreé be efter SumfimbetS 
cmfFribt i Sultur; og (Staten føger mere og mere at parts 
>ffe bem gornuftem? 9J?Ærfez vis? paa, at be ba lettefl ville 
be SJeien til øjertet. Øerfor tyar Staten Sfoler og ©ps 
igelfe&mffalter, berfor tyar ben Øemplcr og Subolmfe, 
r at ben menncffclige gornuft, faa at fige, mere og 
ere fFal fmelte fammen meb ben Sitbbommeligc, og, veb 

planmcevftg gremgangémaabe, SOiobercn til al Øpb og 
ttfaligtyeb, bringe Sentycb mellem fig felv og Gaturen, 
, gjøre 9JiemtefFet til, tyvab bet fan blive: ben ffjøimcfte 
j berligfle ^rpbclfe paa forben. Øerfor imbcrftytter 
taten gavmilb SBibenffabeligbeb og Særbom, fom Slfpræg 

ben (jøicre gornuft, for at bcimc (Fat røre fig og leve 
aftigt i golfetv 9)libte. Øerfor er fdv be bilbenbe .^uns 
er Øjenfianb for Statens £pma:rtfombeb, forbi be frem= 
ille og levenbegjørc Sbcalet af gulbfommcntyeb før gok 
té Ørne, og bette gulbfomne flaaer og rører tyver op= 
lærFfom 3'agttager; ttyi tyan bærer Spiren til gulbtommeiu 
eb i egen æarm. Øerfor er ingen borgerlig 93irFfomtyeb, 
igen ^>aatibteriitg ubettfor Stegjeringené Øpmærffomtyeb; 
)i ben maae, tyviv ben ei ff al mobftge .fig felv, vaage 
oer ^lan og Scutycb i bet Øcle, eller meb anbre £hb, 
aage over, at gornuften aabcitbarcr fig i bem alle. Sige= 
mt ben Floge og virFfomme gamiliefaber, ber fætter i fit 
imue,. tyver til fit Slrbeibe, anvifer tyver fin færftiltc gors 
etning; bog tyar meb bem alle Fim eet DTiaal for Øic og 
rprer alle biéfc Spiler til eet ØiemeebS ©pnaaelfe, ja, 
alter bc tjenere fine nibljære eg troe Slrbeibcre, ber vibe 
it gaae inb i tyam? ^lan, at fremme og beforbre ben; 
aalebeb giør og Staten, øen er Fim en flørre gamilie 
neb en vité og fjcilig gaber i Spibfen, bcnS 9Jiaal er Fim 
d; og gaberen glæber fig, naar tyanv 93ørn ere lyffcligc; 



og be finitte fint blive Ipffolige, naar ^rttt foreffriver bei 
Ovab Over ftnber i eget fjerte og feber bent tit, ^vab a 
ønffe og attraae, nemlig til en fornuftig og Ipffelig 2 
veerelfe. — Sen enfeltc Sorger fan altfaa, fom 9)leblc 
af et fornuftigt Samfuub f tffe betragte fin ^ntereSfe, ft 
forffjellig fra Statens, eller fin Stråben, fem figteii 
til noget Slnbct, enb netop bet, hvortil Ijele Samfunt 
flræber, tl)i ben famme fornuft, ber bar anviift ham f 
SirfefrebS og opflillet be Steg ler, ban bevi ffal følge, b 
famme fornuft aabeubarer ftg i bet ^)ele, leber og ftpr 
bet til eet beftemt ?)iaal. JpanS gornnft er fim et 21 
præg, en SJiobififatioii af ben fællcbS gornuft, bvnfat । 
gorfpnet til at belpfe, bearbeibe og fulbføre enfelte b 
ftemte goretagettber, font ere nøbvcnbige til bet J?cl< 
Sel. — Xigefom Staten berfor føger i ©amfunbet at b 
fjtrmpe Sgennptte, Uretfarbigbeb og Solb, faa maa t 
ben enfelte Sorger fiampe imob Sgeitfjerligbebcm? eenftbic 
2lttraae, imob GrgoiSme og utillabelige Spfter. 5?an nrn 
glemme og give Slip paa egen ^erfonligbeb, for at tal 
fig i bet Jjele; tlji Staten (Iræber juft efter bet famw 
SJaal fom ban, nemlig efter en fornuftig og tpffelig 2i 
værelfe.

^afle vi nu, mitte bøitagtebe SWebborgere! et fpci 
benbe Slif ub over Ode SJlenneffcbebenS Sfjabne i 2iben 
ba ffulle vi og finbe, at bette SorgerenS gorbolb til Sta 
ten ei blot er bet rigtige og Sltenneffet værbigfte, mei 
tillige bet enefle, ber tilfrebé|liller ©é fom gornuftvafener 
Ænftorten Oar mange ftore og glimretibe goretagenber a 
fremvife for ©é. Si fumie glctbe meb O^er en Saab 
ber frembragte ftore 9iefultater; vi fmtne beunbre £eltcm 
og krigerens, mageløfe S)?ob og 3fraft; vi hmne Oenrpffei 
veb ©poffrclfer, Ovorveb Siifuibe bleve frelfte; vi funm 
tilbebe SiismanbenS, lovgiverens flere, Oøie 2fanb, bei 



aabenbarer ftg i hanS Starter; men, optage vi, at æe: 
vaggrimbcn til faabaime flore goretagenber var uéfcl og 
lav Egennytte, forfængelig SErefyge og £yft til at glimre; 
opbagc vi, at bibler, Sflennefferettigbeber og bøitibelige 
Sefter vare SJtanben ligegyldige, naar be fim jtillebc fjant 
paa biint Ijøie Stanbpunft, hvorfra han funbe befccS og 
OylbcS af ^(ffugbcn — iffe fanbt? ba nebftemmeS vor 
(Slæbe, vor æetmbring til SJteblibetibeb meb SWanben, ber 
forfcilebe ftt ©tant, til Sjleblibcnbcb meb ©amtiben, bet
og blev ffuffet i fin gorventning. Sffe fanbt? vort fjerte 
flog ba ci mere faa varmt, vor æegciftring fj&lnebcS, 
forbi vi iffe fanbt, fbab vi faa gjerne fegtc, et SIfprag 
af vor egen gornuft, forbi vi i Oim ©torbaab ei faae got; 
nuften rcaliferet paa forben. S)ieii — hvor vi berimob 
finbe abel, uegennyttig £poffrelfe, fom Siefultat af et for; 
nuftigt Øiemccb, bbor SIgtelfe for SUenneffevarb og SDten; 
m'iferettigheb bcfjalebe felten; Obor han faae paa £anb; 
tingens SJigtigOcb, ci for ftg fety, men for Slenneffehebeit; 
ber bvale vi faa gjerne; vi lafe atter og atter og finbe 
ftebfe nye Staring for Slanb og fjerte; tlji i ben hbiere 
gornuft, font aabenbarer fig i bpanblingen, gjcnfjenbe vi 
vort eget æafen, ben boer i Obert SUenneffeo æarnt. — 
©cnue Stråben efter en fornuftig Ubsifling har berfor 
ftebfe aabenbaret fig i be enfelte (Staters Sfjabne og æil; 
faar, og ben Oar i pibernes £øb frembragt imellem bem 
en hbift marfclig gorbinbelfe, font hberfen Dlationalbab 
eller .Krige Oar fimnet afværge; i bet Stationerne have tit; 
egnet ftg OberanbreS aanbetige grcntbringelfer, og beroeb 
viijt, at be vare aanbetig beflagtebe, og SJiibbelpunftet for 
bette Slagtjf'ab — er gornuften. 2llt eriftcrer ber paa 
ben ganffe Sorb et ufynligt Stige, fom, blot beffjaftiget 
meb Sbecr,. ubevcr et aanbeligt gorntynbcrffab over be la; 
vore golfeflaSfer, hbilfe bet bcftraber ftg for at valle til 



gornuftrealitet, for eftcrbaatiben at optage beni i fttSfjøb, og 
bette Stige, bauuet i Europa ftuber alt fine UnVerfantter i alle 
23erbenobele, og æaanbet fora forener bera — er gornufs 
teu. ^lUc ©tater l;a»e berfor, ogniaae Oave bette 9)?aal 
for Øie, Ijviv be ei ville arbeibe imob bem felv og berveb 
fremme bereS egen Uubergang. 2111c Stater ville berveb 
i Siben fmcltc fammen og banne et beunbringéværbigt Jjeelt; 
og Sibené Segn fpneé at pege ben bertil, og SKemieffes 
vennen feer allerebe i bet gjerne, OvorlebeS bette ^aab 
fmiler l'larere og venligere enb tilforn.

SDten benne Stræben efter SJlenueffebebenS fornuftige 
Ubvifling, fom var Glober til alle Æble og flere ^anblitts 
ger, bar og rpfret Staterne i bereé Srunbpiller, frembragt 
9Mb og ©rufombeb, Årige og Saramerfccner paa Sorbett, 
Sen bar ratt Sebpoten Scepteret og krigeren Svdrbet, 
for at væbe Sorben meb UftplbigcS og Ulplfeligeé 23lob. 
Sen bar labet SRcnneffebeben trevbe op unber npe gormer, 
for atter at lulbfafte biéfe og mbføre bebre. Sen bat- 
bragt bele Stationer, ja en beel SkrbenébeclS æeboere til 
baarlige goretagenber, tyveri vi veb førftc Øiefaft tun op; 
bage libet fornuftigt, men gorfpnet, ben ^øiefle og evige 
fornuft vibfle bog vii|l og tierligt at tebe og fhjre be ffrøs 
belige Sjorbborgereé §jeb; og, af gabrcS blodige Spor, 
af be rpgenbe Siuiner ubfprang riig 9lelftgnelfe og Araft 
og Sølle; tbi bet maatte jo lofte 9)1 e tt ttefE e ty c ben 91 u= 
ftrÆitgelfe, at blive vifere og bebre. —, ©nbttu 
fole vi jo alle, fom ber ere tilftebe æirlningen af ben ftbfte 
frore ©jæring i ©cmpttcnie, fom, fra @uropa6 norbligs 
ftc til benb fpbligftc Spibfe, fatte 2llt i ærvctgelje, bragte 
Sufmbe lUpfler over vor iBcrbenobeel, førte 9)lillioiicr gf 
ben5 SJorgere til Søb og Utibergang, og hvorfor —? Sif= 
forlig! tun for at føre SJlenneflebeben eet Sfribt itÆr= 
niere til gornufteriftentb eller et fornuftigt SJlaal. — Str«s 



•Cn efter bette Øiemeeb væber i vore Sage ØntfenUiiM 
lagfiffc Svrbbunb meb bens tappre Sønneré iBlob, cg 
iragte biofe tif, (toft at reife fig mob gnifomme og beg; 
jotijfe herrer. Stræben efter bette SKaal fatte i vor 2ab 
‘n halv æerbcnsbeel t griheb og aabnebe uhpre rige og 
Tugtbare £anbe for SJlobtagdfeit af en fornuftig Gultur; 
>g ^i’bflybelfcn heraf er uberegnelig for 9)lenneffd)eben. 
StrÆben efter goriuiftens Ubviflittg paa Sorbett frembragte 
, vor Xib Opoffrdfer af Stater og ^erfoner, fom tiltræffe 
ftg vor høiefte SBeimbring; thi, naar vare vel ftore £pfin= 
odfer til SRenneffehcbenS ©avn flere? 9laar unberftptte; 
tes be rigeligere? 9laar fappcbetS »Rationerne faameget 
om almeeimyttige goretagenberé Ubførdfe ? 9laar var Gnig= 
beben og iBroberfjcrlighcbcn ftørre ? 9laar befjælcbe een 
Slanb faalebeg golfette, font netop i vor £ib? — Sllt bette 
mine agtebe QRebborgere, er SJirfningcn af bole SRcnneffe; 
hcbcng Stråben efter gornuftighebenS Ubvifling paa Sot; 
beti. £g, (lulle vi iffe haabe bet? — Sifferlig vil ben 
^ib bomme, ba, ligefom ben cnfdte æorgcr vil glemme ftg 
felv fom Gnfdt, og iffe længere betragte ftg felv, font 
fttte Jjanblingero og JjcitftgtenS ælibbclpunft, men bun font 
en Straale af ben fcdlebé alminbelige gornuft, ber her; 
ffer over l;de Staten; faalebcP vil og engang bet cnfdte 
Roorgcrfamfunb ei lamgere betragte ftg, fom et affonbret 
J)edt, men læmpe fin Sarv, fin StttcrcSfe efter bet Aele 
og unbcrorbne ftg ben fcdlebé alminbelige gornuft, Ijvié 
Straaler belpfe ben tyde Sorb, men bvié ©tibbelpunbt er, 
ben evige Sanbljeb: ® tib, S) i minele nt5 og Sot; 
bené fornuftige Stprcr!!!

@jøre vi tut, mine bøitagtcbe Wtcbborgerc! Slnvcits 
bdfe af bisfe ^Betragtninger paa vor Stat, og vort gorbolb 
til Staten, ba maae vi hjertelig glabe £6 veb, at leve i et 
Samfnnb, ber meb Slette bøter til eet af be meefl fttlti; 



»erebe i beit ganffé (Berbcn. S ©amfunbets ©fjøb epbro; 
gcS ci cg bannebeS ci tit fornuftige og berceb tit Ipffeligs 
SWennefTer. ©futte »i glemme, at bet car gæbreS SBiié; 
bom og Atlogflab ber grunbebe og bereS ©avmitbbeb, bet 
bebligeljolbt pine tjertige lanteffoler for æiiSbom og ©pb ? 
©futte ci gtemme, at bereS glib og Sarceligljeb og 9løi: 
fomtjeb ere girunbftcnene, ^corpaa ci — cftcrligiienbe tørne 
©pber — (hille opføre en enbnu herligere og fornuftigere 
æpgntng ? Stinne ci utafnemmclige ocerfee, tøbab ber et 
(Teet, for at fremme £>ph;Smng, gultur og fanb ^umani« 
tet i golfetS SJlibte, og at tøerlige ^ubretninger, atmcen: 
nyttige ©tiftetfer flaae i. SJtøngbe omfring £)S , tøcilfe ci 
(hille babre og fremtøjelpe, fom arcarbige SJiinber om banff 
SSbetmob og ægte ©annistøeb ? © futte ci glemme, at og core 
gabte (tebfe gif Ipffetigere og fornuftigere ub af en hitiff 
©tilliiig, og, at SibenS Segn ftarft minber ©S om, af 
bort el|Tte gøbclanb hm fan becare ftn 2&e t ©taternes 
Siaffe, naar ©plpSuiitg og gultur, fom hibtit fremmes og 
næres t golfetS SOiibte, og ©bfciirantiSmenS og 9Jtp|ticiS: 
rnenS Saage abfprebcS ccb gornuftenS SUt oplpfenbe gaf: 
fel? ^unne bi glemme, at Snigløb og 5tjcrligtøcb mellem 
©rot og golf, benne (hømicfte Sgbelfteeit i ©atmerfongenS 
^rone, ftebfe ubmarlebe bet banffe golf, og lærte grent: 
mebe at etffe og agte bet? — Sit, i ©eders Søb fab bittt 
able olbenborgfte ©tamme paa ©annerfolfetS Srone og 
ftprebe meb biiS Jpaanb ©tateuS 9toer unber mange ©tor: 
me og SpffcnS Slfcerliitgcr, og at bet car bens fornemfte 
3b, at afprage i Soce, 5nbretnmger og atmeennpttige 
©tiftetfer gornuftenS SJlarfe og tebe golfet til en fornuf: 
tig og Ipffelig Silcarelfe ? ^unne bi glemme, at af biin 
.^'iampe:©eg flettebeS mangen (l'jøn og fjer lig æorgerfrone; 
tlji i beuS fjøtige og cenlige ©fpgge fanbt SJibcttffab og 
3hm(l (tebfe Spe og Unberftyttelfe ?!



©g, mine Ijøitagtebe SJlebborgere! fafte vi tillige et 
5Iif ttb over ben nffrmejt forgangne £ib; ba mobtog vort 
jere gøbelanb vel ubenfra bybe <5aar, bvi§ æunber 
tnbnu et ere lÆgte, men i beté Snbre rørte fig et nyt, et 
>ebre Siv, font et krigens? Støbéler, et fremmeb æolb 
mtbe forminbfte. — SSonben traabte tnb i fine Siettigbeber 
om SJlenneffe og æorger og nøb frugterne af egen glib5 
^rembringelfen æorgeren oplype§ og bannebcS paa en 
nere fylbcflgjørenbe SJtaabe; bané 25lif blev friere, bané 
slang fadere og fifirere til Syffaligbebémaalet; tlji bon, 
aavelfom Slonben lærte felv at tamfe, felv at granbffe i 
gubv og Sfjcrbnené æog, for beraf at blive fornuftig og 
yffelig. ©pikning og SJibcnffabeligbeb opfloge bereS ^atts 
tut i bet frebelige ©anmarf, og en gribcb i kanter og 
pttringer ubbrebte fig, fom ei fjenbteé ubcnfor SanbetS 
^rænbfer, og, fom langt fra at ab|Ttlle, fnarere forenebe 
Srot og Bolt nærmere meb binanbcn; tbi en fornuftig æc? 
tyrelfe fan ei frygte for gornuftené QJttrutgcr. SJife og 
lobe Sove bave i vor Sib b^vbet og befatftei SDfenneffet^ 
g æorgerenS SRettigbeber, og Stiftelfer bave reift fig t vor 
Olibte, bvté 3'nbflybelfe vil va:re ligefaa inbgribenbe, fom 
ereé gølger vigtige. — Sort gattigvæfen og SfolevÆfcn 
iar orbttet og bannct fig efter en ftor Sbee, og, fyneé 
nb be æyrber, be paalÆgge S6, unber £ibcn$ æilfaar, 
toget tryffenbe; be bove bog til Jjenfi'gt, at veberqvæge 
e Sibenbe og Ulyffelige, at opbrage og battttc vor Ungbom 
il fornuftige SRentteff'er; og, mob bette Statens Øiemeeb 
an ben fornuftige 58orger Sntet inbvenbe. gor SIgerbyrf: 
tingené gremme, benne ^ovebfilbe til ©anmarfø æelftanb 
g Syffe, er ber t vor Æib gjort uenbelig meget, og, bor 
nb tøjten, formebelfl ttbelbige £ibéomftænbigbeber, et 
varet til Ubfcrbcn, Offeret fra Statens? ©ibe er bog for ben 
ornuftige SBorger lige ftort og lige «rv«rbigt, og bo» f)<ta= 



ber, at en ffjønnenbe (Jfterflagt tafncmmelig bil minbe, 
9lntibcn3 gortjeneper, og anfee bem fom en Jjovebaarfai 
til blibere Snar i 2iben. Sort, mine fjere SJlebborgere 
bvor vi venbe Øict, opbage vi en Strøben efter gornuft 
ubvifling, ber ei blot aabenbarer ftg i be flefte SJorgere 
bete gærb, men fornemmelig i alle Statené goranpaltnin 
ger og Sove. iBi lebeS, vi føret, bet’veb uimobpaaelig nær 
mere til fjette grebri f§ Jjjerte, ban ber aanber og føle 
faa varmt for fit golf; meb bvem vi alle ere aanbelig be 
flagtebe veb ben alminbelige gornuft/ ber ubtaler ftg gjen 
nem alle bano æeprabelfer; til bvcm »i enbnu føle £ 
nærmere fnpttebe, forbi vi kerte i barn at fjenbc ben eie 
gobe gaber, bbi^ fanbe fBcberqvagelfe bet var, unber Xi 
bem3 Erøngéler, at gjøre Ski, og neblægge Spiren ti 
en fornuftig Sanfes og ^anblemaabe i golfetø hjertet 
£>! faa lab Cb ba, able ©annemænb og Sanne 
qvinber! lun fortabe bette Steb meb velvillige og tal 
trentmefige gøtelfer, tab bæve vore hjerter i varm o 
inbertig $8øn til @ub for vor etflte .Konge og bané bel 
$uuø, og bebe: at Jjelb og fSelftgnelfe rnaae ubbrebe fi 
og boe t Sanbct, og opflaac berc3 £rone veb grebe ri 
ben Siegobeø Sibe!!


