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og (^eilige g.oifaÄ
^oUngtc&e S)annemænt> og S)anneqvint>er!

e^tt er en ligefaa behagelig, font «Vttig Spéfel, ret 
ofte at falbe i SOfinbe S^breö Saab og herlige gærb; at 
gribe bem veb ^aanben, for af, bem at lebfageS gjennem 
gortiben, og ber beitte, hvab Stort og Sfjent, ber bar 
aabenbaret fig i Siben, og fremmet paa mange SWaaber 
SOfcnneffehebenö alminbelige Strøben efter gnlbfommenheb. 
Sngcn Spöfel er faa hi«rtegribcnbe fom ben; ingen bibrin* 
ger Sjælen faa rene og varbige begreber om SJletmeffetö 
Slatur og opboiebe Sejtemmelfe, ingen fpiber Sjælen meb 
faamegen Safnemmeligheb og ^»eiagtelfe, meb faamegen 
Soer og Sraft til atvirfe, og virfe rebelt, fom benne Spö* 
fel.. — Sil ben tpebe felten, for at fjenbe æigtigheben af 
fit Salb og inbfuge af gæbreS Saab 9)?ob i ærpft og S'raft 
i 2lrm, til at værne om efffte gebelanb. Sil ben tpebe 
SiiUmanben, for at mbfantle be af floge $æbre ubjtreebe 
Sæbcforn, at omplante bem i en npe og bébre SbibBunb, 

.for at en ffjennere og herligere grugt beraf ftmbe npbeS 
af Samtib og Sftcrtib. Unber benne Spofcl bcgeijtrebeö 
SJigterenS Snbbilbningöfraft og han befang i hemwcnbe, for* 
trpllenbe Soner Stormanbeno $bræt og gorfpnctö vife Stp* 
reifer; og panö ßvab gav ßijenlpb fra fjerne £anbe og mitb* 
nebe og begeiftrebe uf jenbte Slægter, i bet ben pævebe Slanten 
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wob tjøicn Fimmel. Unbev benne SySfel optøftebeS ben 
gorfagteö, ben UlytteligeS SBryfl; bet venlige Äaab mob; 
tog veb Ijvcrt et Srb npt Siv og af bette Siv nbfprattg nve 
58ivtfom^eb; han tærte Sillib til @ttb; tl)i hatt lærte ben 
af Sfjtfbnenö ®og. Denne SySfel tærte SanbctS Styrere 
bereS pligter og gorholb til Staten at fjenbe, ben lærte 
bem, at bet er febt, at minbe$ meb gryb; tneb 5tafttem= 
meligbeb at prifeS af fommettbe Slagter, og, be bleve 
berveb ofte golfers gabre og Selgjerere. — Wien, bvab 
er bet ba, ber imber benne SySfcI faa forimberligt .griber 
Sjalen, fangfler ben, og banner ben? $vab er bet, ber 
fom et SySglimt opf larer Sjattens Snbcrfte, fremmer ^jers 
tet faa forimberligt, at bet fyneS, fom een mob Saligljeb 
bianbet Äraft gjennemflremmer £>6? — ©r bet iffe @ub= 
bomSgnifien i vort 5nbre, ber blev antanbt; er bet et Sys 
fet, ubfenbt fra højen Fimmel, ber fegte og fanbt 
ring; er bet ei ben oplyfte gornuft, ber gjenfjenber ftg 
felv i tjver en Stbrbaab; fom — vanbrenbe gjennem 
berncS Strffe — gjenfinber i Sllt, bvab ber er flort og 
flient fit eget SJafen; er bet ei ben, ber fylber Sjak« 
meb h»» hellige SSegeiflring? — gra benne ©ttbbomégnifl 
flal al vor æirffombeb, alle vore æcftrabelfer gaae ttb; 
ben Øal belyfe og flimie frem gjenttem alle vore goretas 
geuber; tlji bett alene Jan bringe ^lan og Senbeb i Ijele 
giatmen og gjere ben ^lobe, vi leve paa, til en vtrrbig 
æoepal for gormtftvafener. Stræben efter gornuftigbeb 
opbage vi berfor fra ^eunefJebebenS fvrfle 23Hv, inbtil 
bette 9lu, fom beit enefte lyfettbe og vcilebettbe Jjovebfljertte 
gjenttem EiberttcS mangebaanbe Slfverlinger. 93cb benne 
Stråben gif 9SeunefM;eben flebfe vibere og vibere frem 
paa hatten, og veb benS Sibe vanbrebe Dpben og Sytten 
og SroberFjerligljebett; tl;i, feflertige t bereö Ubfprittg, 
batmebe be SSaanbet, ber Jnyttebe SDtenneffene narmere til
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Ijveranbre. Scb bemte Stræben oppobe Stater; og i beret? 
SJfibte blomftrebe Snigbeb og §lib og Selftanb; tbi rOicm 
neffet tærte at betragte fig, fim fom et Seb af ben pore 
Äjcbe, bois cncfte fornuftige Øiemcb fan være Spffaligl;eb.

Si famlebeg i Øag, mine Jjeitagtebe Sfebborgere! 
i feptige Ärebg, for at minbeg vor elffebe Äonge ^g. Slaj- 
ifong greberif ben 6’teo gebfelgfeft. Seit talrige gor« 
famling, hvoraf jeg feer mig omgiven, bevifer, at bet er 
vort fællcbg ØnfFe, at VÆffe og nære gobc og Æble gøieU 
fer og gorfætter, fom SRefultater af en fællcbg Sirang t 
vore jjjerter. Si fiaae her, fom cnfelte Sommer i en beel 
og velorbnet Stat, for at oplive og beftprfe Äjerligbcb til 
bele Snbretningen, Sjertigbeb til Sanbetg retfærbige og vife 
Stprer. behageligt og (Ærerigt vil bet maaffee berfor væ« 
re, om vi gjorbe bigfe Øiebliffe frngtbringenbe for Øg felv, 
og, i bet vi betragte 06 felv i gorbolb til Staten og &ta= 
ten i gorbolb til £>6, lære, at vt begge i ©runben Ijave eet 
SRaal for Øie, nemlig: at realifere fornuften paa Sorben; 
og vover jeg berfor beffebent, at ubbebe mig. Øereg lebfa« 
genbe ØpmÆrffombeb, i bet jeg vil beflræbe mig for at vife: 
at bet er ben enfelteborgerg, fombe en f el teSta« 
terg Øiemecb, at ftrÆbe efter' gorttuftrealitet 
eller gornuftigbebeng Ubvifling paa Sorben.

blanbt be forffjellige Svner og SlnlÆg/ mob bbitte 
SHenneffet er ubrupet af Gaturen, er nbemvivl bette b<mb 
pøiepe og Æblejle gortrin, at ban fan betragte ftg felv i 
gorljolb tit Serben fra en briefe Spngpimft, at ban fan 
banne ftg Segreber om Singeneg ^enfigt og Seflcmmclfe, 
og, fom Stefultat af btgfe betragtninger fÆtte ftg et for« 
mtftigt 9Jlaal, og bearbeibe Stingene/ fom ontgivc bant/ 
til pt øietnéebg Spnaaelfe. StrÆber berfor SKemicffet ittb 
t en veb borgerlige Sove orbnct Stat, ba ntaa ban npb« 
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venbig begpnbe «t taufe over fin Stilling, og gorbolbcne, 
bvori l)«n befinbcr fig; Oan maa ubforffc fit eget inbre 
æafen, betb (rvner . og Seftemmelfe, fort, ban maa blive 
vaft til ©ranbflning over fig felv t gorbolb til bet Jjele, 
ftrffbe efter at bringe Harmonie cg Drbcn mellem fine Xil» 
büieligbcber og pligter, og finbe ben Scbetraab, veb OviU 
fen bet (SnMtc og Sfolerebe fan føret? tilbage til Senbeb, 
fom Stafets Straaler til bet faillebs SJlibbclpunft. Seb 
benne Xænfning maa Stlenncffet fnart blive vacr, at ban 
bar fit ®afen§ J^mftgt i fig felv, at alle bané SliilÆg og 
kræfter og alle ■tingene i Serben ere Stcb (Taber til ærug 
for fornuften og for en fornuftig Sirffombeb; tbi veb ben 
alene fait ban berffe over bele Staturen og tillige over fig 
felv; og ban fan fim finbe fig Iplfelig, naar bette herres 
tømme er fornuftigt o: bygget paa almeengylbige @nmb; 
fatninger og lebet efter almeengylbige Siegler, Siibver 2lf= 
vigelfe fra gornuftenö Sub bringer barn i Strib meb fig 
felv, eller meb Staten, bvori ban lever fom Sorger; tlji 
be Sub, ben foreffriver, ere netop ubgaitgne fra ben al= 
minbelige gomuft, bor aabenbarer fig i alle Statenb $nbs 
retninger og goranfmltuinger, og figtc juft til bet famme 
Søtaal, fom.banö egen gornuft maa fatte barn, fom øm 
ffeligt og opnaaeligt.

Denne dragten efter §ornuftigbeb opbager herfor og 
ben tænfenbe Sorger, faavel i ben Siaabc, bvorpaa man 
bar bcbanblct Staturen, fom enbnu mere, i alle be ^nbs 
retninger, Stiftclfer og Sove, gabrene efterlobe barn. Joan 
finher be flefte £iiig t Staturen brugte og benpttebe til et 
fornuftigt Øiemeeb; et opbprfet £anb, Sumper ubtørrebe, 
Sfranfer fatte mob Søeffpl og globeré vilbe llbbrub. 9iov= 
bpret er enten nbrpbbet eller viift tilbage tit fine jørfener; 
bet Sammebe ablpber S)lenne|Tet6 £ove til ævug og Stptte 
for bet .føele. Det vilbe Sirgte er omplantet i frebelige Jjegn



eg yber, forfljønnet og forÆblet, en mangefolb 9lybelfe 
for finere ©anbfer. ©elo ®jcrgcne§ Snbre er gjennems 
fegt oeb gæbre» glib og Äun|t, og bereö ffjutte ©fatte 
frembragne og ontbannebc efter SJfcnneffetö Jpenfigter; fort, 
ban maa erfjenbe, at Sorben er vorben, og baglig vorher 
mere en værbig æoepal for fine fornuftige 3ni>bpggcre. 
£g, feer bon nu ben til bet, gæbrenc bove gjort for bon§ 
bøiere £iv og SJirffombcb; minbcöbon, atbcreé fraftfulbe 
Slrm værnebe om ©amfunbct, og meb Sßre brev grus 
fomme æolb^manb tilbage fra frebelige ü’anb; minbeö bon, 
at gatbreø æiiwbom efterbaanben banuebe ©taten til et 
trygt og roligt £pbolbö|leb; at be veb ©avmilbljeb lagbe 
©runben til J)ofpitaler og milbe ©tiftelfer, ben gattigeö 
og gorlabteS J^aab og Silflugt; at be runbelig førgcbc for 
Spbragclfeéaiiftalter, for ©foler, Ijvori bon ffulbe lære 
&iiobom og Dyb; minbeS bon, at l;er levebe bonø g«bre 
trvgge unber £ove3 og Øvrigbebo æarctægt, arbeibebe for 
baut og cfterlobe banr et uplettet Olavn, Äimbffab, gors 
mue; Cvne til at ernære fig felv og unbertibcn til at tjene 
Slubre; ba crfjenber ban i alt bette en ©træben efter gor; 
nuftigbcb, ber forimberligt griber øan$ Sjel, og laber 
barn, fom t et ©peil, fce SWaalct for fin egen ©træben, 
fom ©ienneffe og Borger. 9lu faaer banö ©tilling i ©tas 
ten og gorbolb til ben æctpbning for biim; nu veeb l;utt, 
at bett er et helligt og anværbigt Slrvcgobe, frebet og pleiet 
veb ggbreö iSiiobom og Äraft, ban ffal efterlabe fornyet 
og forbebret til ben fommenbe ©lægt. 9lu blive ben$ 
Vove og Snbrctningcr fjant bellige og ærværbige, fom Slfs 
pnvg af ben fa'llebo gornuft, font æub og æefalinger, 
iffe ubgangne efter limtc og S’nbfalb, for at hvgge æaanb 
paa barn og inbffrænfc bom, men fom Siefultater af gæs 
breé SSiiébom, bborveb ©amfunbetö Stel ftmbe betryggeo 
og ben ©nfelte blive tyffelig. 9lu føler ban fig begeiftret



og i;berz forffjønnet og forffblet, en mattgefolb 9h;belfe 
for finere ©anbfer. ©elv SÖjergeneö Snbre er gjennems 
fegt veb gæbreS Slib og Ännft, og bereö ff julte ©fatte 
frembragne og ombamtebe efter 9J?cmtc|feto Jjeitfigter; Fort, 
fan maa erfjenbe, at Sorben er borben, og baglig vorbei: 
mere en værbig Saoepæl for fine fornuftige Snbbpggcre. 
£g, feer fan nu fen til bet, §g:brenc fave gjort for fattö 
feiere Siv og SJirffomfeb; mtnbeö fan, at bereö fraftfulbe 
Sinn »arnebe om ©amfunbet, og meb 2@re brev grus 
(omme æolbSmanb tilbage fra frebelige ?anb; minbeö fan, 
at §Æbre0 SSiiöbom efterfaanben bannebe ©taten til et 
trygt og roligt Spfolböfieb; at be veb ©avmilbfeb lagbe 
Grnuben til J)ofpttaler og mtlbe ©tiftelfer, ben Sattigeö 
og gorlabteö £aab og tilflugt; at be runbelig fergebe for 
Spbragclfeöanftaltcr, for ©foler, fvori fan ffulbe levre 
&ii«bom og Dyb; minbeö fan, at l;cr levebe fané S«bre 
trygge unber Voveb og Øvrigfebo æarctÆgt, arbeibebe for 
fam og efterlobe fam et uplettet 9lavn, Ætmbffab, &ors 
mue; ©vne til at ernære ftg felv og »mbertiben til at tjene 
Slubre; ba erfjenber fait i alt bette en ©træben efter §ors 
imftigfcb, ber forunberligt griber fattö ©jel, og taber 
fam, fom t et ©peil, fce 9)laalct for fin egen ©træben, 
fom SD?eimefFe og Borger. 9?u faaer fanö ©tilling i ©tas 
ten og gorfolb til ben æetpbning for fam; nu veeb fan, 
at ben er et fclligt og awarbigt Slrvegobe, frebet og pleiet 
veb §A’breo 23iiöbom og Äraft, fan (fal efterlabe forupet 
5g forbebret til ben fommenbe ©la:gt. 9iu blive beitö 
Veve og $nbretninger fam feilige og arvÆrbige, fom SIfs 
onrg af ben fAllcbo fornuft, fom S5ub og æefaltttger, 
fle ubgangne efter hute og S’nbfalb, for at litgge æaanb 
>aa fam og inbffræntc fam, men fom SRefultater af Sirs 
>rev SJiiébom, fvorveb ©amfunbetS SJel fimbe bctryggeS 
>g ben Cnfelte blive fyHelig. Otu føler fait ftg begeiftret
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og Vber, forfljønnct og foræblet, en mangefolb Olpbctfe 
for finere ©anbfer. ©elv SBjergcneS Snbre er gjennems 
føgt veb §æbre§ Slib og Äunfl, og bereé (Tjulte ©fatte 
frembragne og ombannebe efter SOTennefletö ^enfigter; fort, 
ban maa erfjenbe, at Sorben er borben, og baglig vorber 
mere en værbig boepæl for fine fornuftige Snbbyggcre. 
Sg, feer b«n tut ben til bet, gæbrene have gjort for bnnö 
høiere Siv og birffombeb; minbeö l;au, at bercö fraftfulbe 
2lrm værnebe om ©amfunbct, og meb 2Src brev grus 
fomme bolbSmanb tilbage fra frebelige Sanb; minbcö ban, 
at gæbrcé biiöbom efterljaanben batmebe ©taten til et 
trygt og roligt Spljolböfteb; at be veb ©avmilbheb lagbe 
Gmmben til Jpofpitaler og milbe ©tiftelfer, ben gattigeö 
og gorlabtev Jpaab og tilflugt; at be runbelig førgebc for 
SDpbragclfeéaiiftalter, for ©foler, hvori bnn ffulbc lære 
biisbom og ®yb; minbeS batt, at l;er levebe ljan§ §æbre 
trygge imber Soveö og Øvrigbebo baretægt, arbeibebe for 
barn og cfterlobe bnm ct uplettet 9lavn, Äimbffab, Sor= 
mue; Svne til at ernære fig felv og unbertibcn til at tjene 
Slubre; ba crfjenber ban i alt bette cn ©træben efter §ors 
nuftigbcb, ber forimberligt griber banö ©jel, og laber 
ham, fom i et ©peil, fee bfaalet for fin egen Stræben, 
fom SWenneffe og borger. bu faacr l;an$ Stilling i ©tas 
ten og gorbolb til ben betybning for barn; nu veeb bnn, 
at ben er et helligt og ærværbigt Slrvcgobe, frebet og pleiet 
veb gæbreo bitébom og Atraft, h^n ff'al efterlabe fornyet 
og forbebret til ben fommenbe ©lægt. 9tu blive ben$ 
Sove og Snbrctniitgcr bam hellige og ærværbige, fom 2lfs 
præg af ben fællcbo fornuft, fom 23ub og befalinger, 
iffe ubgangne efter Sune og S'nbfalb, for at lægge baanb 
paa ham og inbffrænfc ham, men fom Slefultater af gæs 
brev biiébom, øvorveu ©amfunbct^ bel fmibe betryggeö 
pg ben (Sitfelte blive lyffelig. 9ln føler ban fig begeiferet 
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til c»t triebe t gitbreß Ijceberliae gobfpor, og anvenbe fine 
?9?tb(er, fine ©vuer pafi eti fornuftig S0?aabc. 9ln frpm= 
per r?a« fig ilte veb at pbe fin ©fjfirv til bet ^cleb 53el; 
tOi ©tatenS SntereSfe og SJelbefinbenbe er paa bet nøiefte 
fnpttet til Ijanö. 9ln bringer ban velvillig be ftørfre Sfs 
fere, ja felv fit £iv paa gøbelanbets Slltar; tbi bvo vilbe 
ei gjerne frelfe ben ømme, ben bulbe lieber, i bmb ©ljøb 
Pi ere føbte, opbragne og (pllelige ? Äort, bim betragter 
fig nu itle længere fom fine egne Jjanblmgeré og ^»enfigs 
ters SOiibbelpimft, men fin goniuft fom cn ©traale afben 
fællebs alminbelige fornuft, fom flal berffe ovcr bet £elc 
og bbcm al VanS ©trcebeii fbal være miberorbnet. — Sra 
benne ©pnöpimft maa bver Wnfenbe SBorgcr betragte fit 
Sorbolb til ©taten, berfom ban vil vente beri at blive lpt< 
felig, og inbtage fom gornuftwefen ett varbig $>lab§. Sille 
lianS Jjanblinger, forn æorgcr, maae breie fig om gornufs 
ten fom S^ibbelpimft, og, jo oftere ban afpratger bem? 
©tempel i be bøbe SJtaSfer, jo mere levcnbe og beflnelig 
ben tratber frem i bver banö Saab for ©amtib og ßftevs 
tib; befto fjertigere og taknemmeligere vil ban miubeö; tbi 
ban bar ba berørt en ©treng, ber gav ©jenlpb i bver 
SRanbé SSrpfl, og, fclv et æiUebe af Subbommen, bat 
ban aabenbaret ©nbbomSgnifien i fine Jjanblinger.

betragte vi mi, mine bøitagtebé ^ebboi-gcre! ©tas 
tenö gorbolb til iDé, ba ffulle vi fce, at benö SJeftraibel; 
fer netop gaae ub paa bet famme, nemlig paa, at realis 
fere fornuften paa Sorbett, eller paa at banne til fors 
nuftige iDrtfeiier, — £>crfor bar ©taten ingenlunbe labet 
bet blive veb, at filtre £$ for iöolb og £>nbffab, eller at 
Ijolbe erobrefpge gjenbe borte fra vore Sreenbfer; tvertimob 
er bet ©tatenö fontemfie og vigtigfte Øiemeeb, at opbrage 
SS til 5ornufteri|tentS eller til en fornuftig SSirtfombeb. 
dertil figte be vife og herlige Sove, fom gjennem Siberneé 
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Søb bate værnet om sperfoner og ©enbomme; berfor fors 
mtbreS, mobtficereS eller forbebreS be efter SamfnnbetS 
gremffribt t kultur; og ©taten føger mere og mere at paa: 
trøtte bem.gonmftcnv SRttrfe, viö paa, at be ba letteft ville 
finbe Skien til hjertet. ©erfor bar Staten ©foler og ©p: 
bragelfeSanflalter, berfor Ijar ben Stempler og ®itbéb«fe, 
for at ben meimeffelige gornuft, faa at ftge, mere og 
mere (Pal fmelte fammen meb ben ßmbbommelige, og, veb 
en ptanmæéfig gremgattgSmaabe, SRoberen tit al ©øb og 
Spffaligbeb, bringe (Senbeb mellem fig felo og Slaturen, 
og gjøre SJlenneffet til, bvab bet fan blive:.ben fljønnefte 
og bettigfte ^'’øbelfe paa Serben, ©erfor unberftytter 

■Staten gavmtlb æibenjfabeligbeb og Særbom, fom Slfpwg 
af ben feiere gornuft, for at benne ffal røre fig og leve 
fraftigt i golfetb Wiibte. ©erfor er felv be bilbenbe Ätm= 
ftør ©jenftanb for ©tatené ©pmÆrffcmbeb, forbi be frem: 
fülle og leveubegjøre Sbcalet af gulbfommenbeb for gok 
Ictß Øine, og bette gulbfomne flaner og rører bver op: 
marfjom iagttager; t[)i ban bÆrer Spiren til gutbfommen: 
beb i egen S5arm. ©erfor er ingen borgerlig SJirffombeb, 
ingen ^aanbtering ubenfor StegjeringenS ©pmg’rffoitibeb; 
tøi ben maae, bviö ben ei (Pal mobftge fig felv, vaage 
over S'lair og Cenbcb i bet Syele, eller meb anbre ©rb, 
vaage over, at fornuften aabenbarer ftg i bem alle. Sige: 
(om ben flöge og virffomme gamiliefaber, ber fa’tter i fit 
bjnnu bver til fit Slrbeibe, anvifer b°cr fin fevrffilte gor: 
retning; bog bar meb bent alle fim eet SÄaal for ^>ie og 
ftører alle biSfc ©pbler til eet ØiemeebS ©pnaaelfe, ja, 
falber be tjenere fine nibfjtrre og troe Slrbeibere, ber vibe 
at gaae mb i bauS SSan, at fremme og beforbre ben; 
faalebeé giør og,.Staten, ©en er fun en (tørre gamilte 
meb ;en viig .og .fje.rlig gaber i Spibfcn, benö SJlaal er fittt 
eet; og gabeten gllvber ftg, naar banS æørn ere løttelige; 
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og bc futtne tun blive lyffelige, ttaar fjun foreffriver bom, 
bvub bvev finter i eget fjerte eg leber tem til, bvab alle 
$nftc og attraae, nemlig til en fornuftig og lyftclig £iU 
va reife. —■ Sen cnfclte Borger fan altfaa, font SJJcbtcm 
af et fornuftigt ©amfunb, iffe betragte ftn ^nterevfc, font 
forftjellig fra ©tatenö, eller ftn ©traben, font ftgtcnbe 
til noget Slnbct, ettb netop bet, hvortil bele ©amfunbct 
fraber, tbi ben famme gornuft, ber bar anviift Ijam ftn 
SJirfefrebö og opftillet be Siegler, Ijan bevi ff'al feige, ben 
(amme fornuft aabenbarer ftg i bet ^>ele, leber og ftyrer 
bet til eet bejtemt 9?iaaL ^anö fornuft er tun et 2lfs 
præg, en SJiobififation af ben fallet^ fornuft, benfat af 
gorfpnet til at belyfe, bearbeibe og fulbfore cnfclte bes 
ftemte goretagenber, fom ere nøbvcnbige til bet JpelcS 
Sei. — Sigefom ©taten berfor feger i ©amfunbct at be? 
fjampe Egennytte, Urctfarbigbcb og Solb, faa maa og 
ben cnfclte Sorger fiampe imob ©gcnfjcrligbebcnb eenftbige 
Sfttrage, imob ©goiome og utillabcligc £y(tcr. Jjan maa 
glemme og give ©lip paa egen ^crfonligbeb, for at tabe 
ftg i bet dpele; tin ©taten (træber jufr efter bet famme 
SOiaal fom ban, nemlig efter en fornuftig og lyffelig Sil» 
»arelfe.

Rafle »i nu, mine beitagtebe SJiebborgerc! ct fpcu 
benbe Slif ub over Tjele SWcnncffebebcnö ©fjalme i Xiben, 
ba (fülle vi og ftttbe, at bette Sorgereitö gorbofb til ©tas 
ten ei blot er bet rigtige og SOicmtcffct varbigjle, men 
tillige bet ettefte, ber tilfrebSiWlcr fom gornuftvaifencr. 
giftörten bar mange ftore og gltmrettbe goretagenber at 
fremvife for Sé. SJi timne gierte ©ö meb buer ett Saab, 
bor frembragte ftore Stcfultater; vi funne beunbre J?cltcn5 
og Rrtgercué magclofe 2)tob og Rraft; vi tunne benvyffeS 
veb Spoffrelfcr, b^orveb Sufinbe blcve frelfte; vi futtne 
.tilbebe fUfUmanben», Jovgivcrenö fioré, bVie 2lanb, ber 
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aabenbarer ftg i Fjanß Sanier; men, optage vi, <tt Se= 
vatggrimben tit faabanne pore goretagenber var nofet og 
tav Egennytte, forftrngetig SSrefyge og Spfl til at glimre;' 
optage vi, at Eitler, Steimeffeiettigljeter og tyøitibelige 
Søfter vare Slanten ligegylbige, naar te fim pillete tyant 
paa tyiint tyøie Stanbpunft, tyvorfra ban fimte befeeS og 
bpltct af ???amgben — iffe fanbt? ta ncbftemmeS vor 
@la:tc, vor Seimbring til æleblibentyet met Slanten, ter 
forfeitebe fit ?J?aal, tit SJlebltbentyeb met ©amtiten, ter 
og blev ffuffet i fin gorventning. Sffc fantt? vort fjerte 
flog ta ei mere faa varmt, vor Scgeiflring fjøtnebeS, 
forti vi iffe fanbt, bvat vi faa gjerne føgte, et Stfprcrg 
af vor egen gormift, forti vi i bü» Siortaab ei faac gor? 
nuften realiferet paa Sorten. SJien — tyvor vi berimob 
finte irtel, uegennyttig ©poffrctfe, fom Siefultat af et fors 
nuftigt Øicmeet, tyvor Slgtelfe for SWenneffevflrt og Siens 
jtcpcrcttigbeb betriebe Jpcrten; tyvor tyan faac paa Jjanbs 
tingens Sigtigtyeb, ei for fig felv, men for SUenneffetyeten; 
ter bvæte vi faa gjerne; vi liefe atter og atter og finte 
ftetfe nye læring for Slant og fjerte; ttyi i ten tyøicre 
gornuft, fom aabenbarer ftg i ^>attblingen, gjenfjenbc vi 
vort eget æafen, ten boer i tyvert Slcnneffco Storm. — 
Senne Stræben efter en fornuftig Ubvifliug tyar berfor 
ftetfe aabenbaret ftg i te enfette Staters Sfjatbne og Sits 
faar, og ben tyar i pibernes Søb frembragt imellem bem 
en tyøift matrfelig gorbinbelfe, fom tyverfen 9latioital()ab 
eller Ärtge tyar fimnet afværge; i bet gationerne tyave tits 
egnet fig tyveranbrcS aanbelige grembringetfer, og beroet 
viip, at be vare aanbetig bcflitgtcbe, og Wiibbetpunftet for 
bette Slatgtffab — er gornuften. Sllt erifterer ber paa 
ben ganff’e 3forb et nfyntigt Stige, fom, blot beffjæftiget 
meb Sbecr, ubøver et aanbeligt gormynbcrffab over be la* 
vere golfeflaSfer, tyvilfe bet beftræber ftg for at v®ffe til
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gornuftrealitet, for eftei'baanben at optage bem i fit Sfjøb, og 
bette 9iigez bannet i ©uropa finber alt fine Unberfaatter i alle 
SJerbenbbele, og Siaanbet fo ni forener bem — er gornuf= 
ten. Sille Stader babe berfor, og inaae babe bette 9J?aaI 
for Øie, bbiö be ei bille arbeite imot bem felv og bomb 
fremme bereb egen Unbergang. 2llle Stater bille bcrbcb 
i Seiten fmelte fammen og banne et beunbringebærbigt ^cclt; 
og SLitené Segn fpneé at pege ben bertil, og ^enuef!es 
vennen feer allerebe i bet gjerne, bborlebeb bette ^aab 
fmiler klarere og benligere enb tilforn.

SWcn benne Stræben efter SRenneffebebcnG fornuftige 
Ubbifling, fom var glober til alle æble eg pore ^anblins 
ger, Ijar og rppet Staterne i bereé ©rnnbpiller, frembragt 
sholt og ^rufombeb, Ärige og Samnierfcener paa Sorben. 
Sen l;ar raft Seépoten Scepteret og krigeren Soærbet, 
for at væbe Sorben meb UppltigeS og Uhpfeligeö ælob. 
Sen bar labet 9J?cnneffebeben trabe op unber npe gormer, 
for atter at fultfape bi^fe og inbførc bebre. Sen bar 
bragt bete gationer, ja en beel ^citenuteetv beboere til 
baarlige goretagenber, Ovort bi veb førpe Øiefaft fim op= 
bage libet fornuftigt, men g-orfpnet, ben ^øiepe og evige 
gornuft viöpe bog vit’P og fjerligt at lebe og ft^re betros 
belige 5orbborgeteé gjeb; og, af gabreé blobige Spor, 
af be rpgenbe 9uiiner ubfpiang riig 33ctpgnelfc og Äraft 
og Jplfe; tip bet niaatte jo f’ope Sennepebeben 21 n= 
ftrangelfe, at blive bifere og bebre. — Sitbmi 
fole vi jo alle, fom ber cre tilgebe IBtrf'ningen af ben pbpe 
pore Gijaring i ©emptterne, fom, fra Cnropaé norbligs 
pe til ben§ fpbligpe Spibfe, fatte 2llt i æeoagelfe, bragte 
Stufinbe Ulpffer over bor SJcrbenöbeel, forte SKillioner af 
benS æorgere til Søb og Unbergang, og boorfor —? Sih 
forlig! fim for at føre SWemiefh’beben eet Sfribt mrr; 
niere til goriiufteripcnt& eller et fornuftigt SftaaL — Siras
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ben efter bette Øiemeeb weber t bore Sage @r®Eenlanb'3 
flaöfiß'e Sorbbuiib nieb betis tappre SønnerS ælob, og 
bragte bbsfe tit, (toft at reife fig mob grufonnne og beés 
potiffe ferier. Strøben efter bette «Kaal fatte i bor Xib 
en halb SA’rbeuébeel i gribcb og aabncbe «børe rige og 
frugtbare £anbe for SKobtagelfcn af en fornuftig Gultur; 
cg Snbflpbelfeu heraf et uberegnelig for S)leititeffebeben. 
Strøben efter gormiftenö Ubbifling paa forben frembragte 
i bor Sib Öpoffrclfer af Stater og ^crfoucr, fom tiltraffe 
ftg bot bbicfte æeunbviug; tl)i, naar bare bd ftore £pfn= 
belfer til SJletmejfebebem? @aon flere? Slaar unberjtprtcs 
beb be rigeligere? Slaar fappcbeö Stationerne faamegct 
om almeennpttige goretagenberö Hbførelfe? Slaar bar Smig; 
Vebcu og ^roberfjerligbebeu ftørre? Staar befjalebe eett 
Slatib faalebeé golfene, fom netop i bor Sib? —1 2llt bette 
mine agtebe SJlebborgerc, er æirfningen af bele SNeuncfte* 
bebem? Stråben efter gormiftigbeben» Ubbifling paa ^ors 
ben. £g, (tulle bi iffe Ijaabe bet? —■ Sifferlig bil ben 
^ib fomme, ba, ligefom ben cnfclte borger bil glemme fig 
felb fom Gutelt, og iffe lamgere betragte fig felb, fom 
fine ^anblingeré og bjcufigteub SJlibbelpmtft, men fim font 
en Straale af ben falleby almiubelige goruuft, ber øers 
(fer over hele Staten; faalebcb bil og engang bet cnfclte 
Storgerfamfimb ei lamgere betragte fig, fom et affonbrct 
Jjcelt, men lampe fin £grb, fin SntereSfe efter bet $cle 
og unberorbne jig ben fallebo almiubelige gornuft, bvi^ 
Straaler belpfe ben bele 3orb, men bbi« Sltibbelpunft et
ben ebige Sanbbeb: @ub, himmelens og Sors 
beni? fornuftige Stører!!!

@jøre bi nu, mine bøitagtebe SRebborgere! Slnbctta 
belfe af biéfe betragtninger paa bor Stat, og bort gorøolb 
til Staten, ba maae bi hjertelig globe beb, at lebe i et 
Samfunb, ber meb Slette bører til eet af be meefl fultis
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»erebe i bett ganffe Serben. S ©amfunbcté ©fjøb opbro= 
geé vi cg batmebeå vi tit fornuftige og bervcb til Ipffelige 
SWenneffer. ©futte vi glemme, at bet var fajbrey Siis? 
bom og Älogff ab ber grunbebe og bereS ©avmilbbeb, ber 
vcbligcbolbt bitte perlige ^tanteffoter for SiiSbom og ©pb ? 
©futte vi glemme, at bereS flib og £arveligbcb og 91øi= 
fombeb ere @rimb(teneue, fvorpaa vi — efterlignenbe bitte 
©pber —(fülle opføre en enbmt fjerligere og fornuftigere 
æpgning'? Rutine vi utafnemmetige overfee, bbab ber er 
ff eet, for at fremme Spidning, (Sultur og fanb Jjmmanis 
tet i goIfetS Siibte, og at herlige S'itbretninger, atmeen* 
nyttige ©tiftelfer ftaae i Sfangbc omfring ©S, bvilfe vi 
ffulle b^bre og frembjclpe, fom airvarbigc 9)ciuber out banff 
SEbctmob og agte ©attuiéljeb ? ©futte vi glemme, at og vore 
gcebre ftebfe gif Ipffeligcre og fornuftigere ub af en fritiff 
©titting, og, at Sabeno Segn frærft minber ©S om, at 
vort el|Tte gøbelattb fim fan bevare fin SEre t ©taternes? 
Staffe, naar Cplpéning og ©uttur, font bibtil fremmes og 
itareS i golfctS SDfibte, og ©bfcuranttSmeuS og 5O?pfticiS= 
ittcuS Saage abfprcbeS veb gortniftené Qllt oplpfettbe §afs 
Jet? Ämme vi glemme, at Gitigbeb og Äjerligbeb mellem 
©rot og Sotf, benne ffjømtefte SEbclftccn i ©annerfongenS 
Ärone, ftebfe ubmarfebe bet banffe golf, og larte grents 
mebe at elfte og agte bet? — 2lt, t ©eclerb Søb fab biin 
erbte olbenborgffc ©tamme paa ©amterfolfeté frotte og 
ftprebe meb vité Æmanb ©tatenø Sioer uttber mange ©tor? 
me og Spffctu? Slfverliugcr, og at bet var bens foruemfte 
5b, at afprage i Sove, Snbretninger og almeennpttige 
©tiftetfer fornuftens 9?larfe og lebe folfet til en fontufs 
tig og Ipffelig tZilvarelfe ? ituinic vi glemme, at af biilt 
.^jarøpe=Ecg flettebeS ntangen ffjøtt og bctlig æorgerfrone; 
tbt i benS fjøltge og venlige ©fpggc fanbt 58iben|fab og 
&tm(t ftebfe Spe og Unberfipttelfe ?!
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£>g, mine ßoitagtebe 9)?ebborgere! faße »i tillige et 
®lif ub over ben mvrmeft forgangne £ib; ba mobtog vort 
fjcre gøbelaub vel ubenfra bpbe ©aar, ßviß 2)unber 
enbmi ei ere lagte, men i betß Snbre rørte fig et nyt, et 
bebre Siv, fom ei Ärigcnß 9tabßler, ei fremmeb æolb 
funbe forntinb^e. — æonben traabte tnb i fine Siettigbeber 
fom SWenneffe og æorger og nøb frugterne af egen glibß 
grembringetfer. æorgeren oplpßeß og baunebeß paa en 
mere fylbeßgjbrcnbe 9)iaabe; Ijanß ælif blev friere, bam> 
@ang fajtcre og fiffrere til Spffaligßebßmaalet; tlß fyan, 
faavelfom æonben leerte felv at tante, felv at granbß'c i 
©ubo og ©fjabnenß æog, for beraf at blive fornuftig og 
Ipffelig. Spidning og æibenffabeligbcb opßoge bereß ?patti 
lun i bet frebelige Sanmarf, og en gribeb i Xanfer og 
^ttringer ubbrebte fig, fom ei fjenbtcß ubenfor Sanbeté 
©ranbfer, og, fom langt fra at abfFtlle, fnarere forenebe 
©rot og golf narmere meb binanben; tbi en fornuftig æes 
ftyrelfe fan ei frygte for gornuftenß åttringer. æife og 
gobe Sove ßave t vor SLib ßavbet og befaßet SÖlenneffetß 
og æorgerené 9iettigbebei', og ©tiftelfer Ijave reiß fig i vor 
ælibte, ßviß Snbßybelfe vil vare ligefaa inbgribenbe, font 
bereß gølger vigtige. — æort gattigvafen og ©folevafett 
ßar orbnet og bannet ftg efter ett ftor Sbee, og, fyneß 
enb be æyrber, be paalagge £)ö, ttnber Sibenß æilfaar, 
noget trvffenbe; be b«*>e bog til ^»enfigt, at veberqvage, 
be Sibenbe og Ulpffelige, at opbrage og banne vor Ungbotn 
til fornuftige SJienneß'er; og, mob bette ©tatenß Øiemeeb 
fan ben fornuftige æorger Sntet inbvenbe. gor Slgerbprfs 
ningenß gremme, bemte Jjovebfilbe til ©anmarfß ^elßanb 
og Spffe, erber t vor Sib gjort uenbelig meget, og, b<n‘ 
enb Jpeßen, formebelß ubelbige Xibßomßanbigbeber, ei 
fvaret til Ubfaben, Offeret fra ©tatenß Sibe er bog for ben 
fornuftige æorger lige ßort og lige marbigt, og fjatt baa? 
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ber, at en fl’jønncnbe Sftcrffogt tafncmmelig vil niinbeö 
SiitibcnS gortjcncfter, og anfee bent font en Jjovebaabfag 
til blibere Äaar i Siben. 5?ortz mine fjere 9)?ebborgere! 
bvor vi venbe Øiet, opbage vi en Stræben efter fornufts 
nbvifling, ber ei blot aabenbarer ftg i be flefte SorgereS 
bcle gatrb, men fornemmelig i alle Statené goranflaltnin? 
ger og Sove. Si febe§, vi føret? bervcb uimobftaaelig nær? 
mere til fjette grebrifé fjerte, ban ber aanber og føler 
faa varmt for ftt goli; meb bvem vi alle cre aanbelig be? 
flcrgtebe veb ben alminbelige gornuft, ber ubtaler ftg gjen? 
tiem alle ban§ æeftrabelfer; til bvem vi enbnu føle £>3 
nærmere fnpttebe, forbi vi forte i barn at fjenbe ben eie? 
gobe gaber, bbi’3 fanbe Seberqvcrgelfe bet var, mtber Si? 
bcnS Sramgoler, at gjøre Sel, og nebfogge Spiren til 
en fornuftig Sænie? og Sanbtemaabe i golFetö «öjerter. 
£>! faa lab £6 ba, æble ©anneniÆnb og Sanne? 
qvinber! Fttn fortabe bette Steb meb velvillige og taF? 
nemmelige gølelfer, lab b<®be vore hjerter t varm og 
tnberlig 58øn til Ötib for vor elffte Äoitge og bam? 
Jjmtö, og bebe: at Jjelb og Selftgnelfe thaae ubbrebe ftg 
og boe t Eanbct, og opflaae berets Srone veb greberiF 
ben ßicgobeö Sibc I!


