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G ünstige  V e ly n d e r e ,  
« d e l ta n k e n d e T i lh o re re !

^K ^a a r jeg ffulde tr«de op -som Taler over min 
Skoles Velgiorerffe, Enkers og foral« 

drelose Jomfruers Veninde, den over det Jordi- 
stke langt ophoiede, og i vor og Efterflcrgtens 
Minde udedelige Froken Ernst; burde jeg ander- 
ledes v«re forsynel med noiagtig Kundstkab om alle 
Optrin i Henbes Liv, anderlede- v«re udrustet 
med Veltalenhed og Sicels Slyrke, end minnar- 
varende Forfatning forunder mig. For atgive 
et treffende og lignende Skilderie over den virkelig 
Wdelmodige, eller lade Wdelmodighed trine frem 
i en vis Person, give denne menne^evardigeDyd 
et fast Hiem og en smuk Boepcel, toenke den med 
all« sine Bestemmelser, giere den sandselig og be« 
skuelig i sin yndigste og takkeligste Skikkelse: ud- 
fordredes rilstrakkelig Kundffab, udbredte Jnd- 
sigker og rn uafbrudt Agtsomhed paa den 2Edel- 
modiges indvortes og udvorttS Vasen, paa Hans 
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GemytS Karakter og alle de mange Tilfnlde, som 
forst og sidst have foreenet og sammenstodt sig for 
atdanne og tilberede, for at ordne og befcrste 
denne gudlignende Tankemaade. Man maatte 
vorre opvoxen ved Eiden af den Gavmilde, man 
maatte have ledsagct Ham med en dyb Jagtta- 
gelfts Aand, igiennem Barndom, Ungdom, 
Manddom og Alderdom, igiennem alle Aldre i 
Liver, igiennem alle Afvexlinger og Forandringer; 
vi maatte kiende den Jordpset, Han forst traadde 
frem paa, den Lnst, Han har indaander, den 
Fede, Han har nydt, den Opdragelse, Han har 
havt, den Kreds af Velyndere og Venner, der 
har omgivet Ham, den Underviisning, Han har 
varet under; V i maatte vcrre unberrmet om, 
Hvad Jndstydelse, Land, Luft, Fode, Opholds« 
sied, Fodestavn har havt paa Hans Legems Be- 
fkaffenhcd; hvad Jndfsydelse dette Legeme tgien 
har havt paa Sinken; hvad Levemaaden, hvad 
deti sels^abeligeForbindelse, hvad Loveneog Statö» 
forfatningen har virket til Legems og SioelS Dan
nelse, t il detheleMennesketsTilberevelse ogFrem- 
vext; hvad de udvortes Omstorndigheder, hvad 
den forunderlige Blanding af Held vg Uheld, den 
ufattelig störe Sammenhorng af Aarsager og Virk« 
ninger, kort sagt: hvad Opdragelse og Selftabe- 
lighed har bidraget t il Karakterens Bestemmelse, 
ril Tarnte- og Handlemaadens Fasthed og Stadig- 
hed. A lt detke M . G . T. maatte jeg v«re op- 
lyst om, for ar ophoie den orldelmodige Dame
fände Vcrrd, bestemme hendes Esterroes og af- 
giere hendes VardigheS t ii Udodelighed, endog
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hos den sildigste Efterflagt. Men, hvilken A f-
grund af Kundffab, hvilken Forraad af rigtige 
Jagttagelfer behovedes ikke til altdetke? Skulde 
jeg vare underkasiet alle 'dijse stränge Love, som 
mit Fag, min. Krebs, min kicrre Forbindelse med 
min Skole, for hvilken jeg tcrnker og- levcr, gisr 
umueligt for mig at opfylde; saa maattte en an
den i mit S tcd, en storre Menneffekiender, hviS 
Kalb befaler Hani at udstrrekke sin Kundffab t il 
Familier og enkelte Personer, vare Lovtalcr for 
denn« hoianseelige Forsamling.

Men, mine Herrn ! hverken leiet ellcr kiebt 
fremstiller jeg mig som Taler. Jeg taler kmr, 
at der kan blive kalt. Kun Medfelelfr og Glcr- 
de over Skolcungdommens Tilvext i Lyksalighed 
ved en overraffende Understoktelse fremlokker den 
liden Efterrest af Fyrighed, som ei endnuerble« 
ven Sygeligheds Rov og SvcrkkelserS Ngn, .Deel
tagelse i min Skoles V e l, Taknemligheds D riv t 
imod den over al Beremmelse nu langt ophoftede 
Velgiorerffe, og Overhcviisning om DereS, M - 
lerdyrebareste! rilsmjlende Gunst ffa l opsriffe 
min ringe Taleevne, og give Forcdraget Jndtryk 
og Liv.

Jeg maae derfor indffranke Jndhylhet af min 
Tale, holde mig til en Deel af den Satige Afde- 
des «delmodige Handlinger, »den voosom ar uh» 
brede mig. over hendes Gavmildhed i sin heleVid» 
og Omkreds. Jeg maae tanke mere paa Hand« 
lingen, end paadenHavdlende, afsondreiTanr 
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kerne Gaven fra Giveren; merc betragte Velgier- 
ningen og bekomme dens Vcrrd, end standse ved 
dens Hiem og Boepcrl, eller opholde mig ved de 
Kilder, af hvilke den er udsiodt. Jrg maae om« 
grcrndse Formaalet for mit Foredrag, og söge at 
forestille: Opofrelser for det Almindelige, 
som et varigl 2Lreminde for de Goddcrdige.

Naar )eg fkal bevife, at Opofrelser for der 
almindelige Beste ere et varigt Wreminde for 
de Goddcrdige, og deraf i Scrrdeleshed gotgisre, 
at Gavmildhed til SkoleungdommenS Fremtarv, 
som et SlagS Opofrelser for det Almindelige, er en 
flogen Vei tilForevigelse for de Velgierende; saa 
siger jeg med det samme, at velgierende S tifte l
ser, at offentlig Goddcrdighed ere menneskevcrr- 
dige Handlinger, der fremlegge Stifterens fände 
V «rd , ophoier Ham til Menneskelighedens crgte 
Adel, giver Ham Ret til Udodelighed paa Io r- 
den, og foreviger Hans Wreminde hos den sildig- 
ste Estersicrgt. Jeg taler da om en D yd , som 
Tidernes Pppighed, den ufornuftige Sandselig- 
hed, den regelmässige Uordentlighed har giort til 
en Sieldenhed i vor Levealder. En D yd, som 
svcrkker UmaadelighedsLeb, indfkrcrnker Nodven- 
digheders Mcrngde, renftr Tidernes uledstkelige 
Smog, og stkicrnker det lystdrukne Menneske til« 
Lage t il sig selv, at Han, af Selvfornegtelses og 
Maadeligheds uudtemmelige Vcrld, kan have et 
Overfkud til Hans Sicrls Forcrdlelse ved goddcrdige 
Opofrelser; en D yd, grodefuld for neervcerende 
-g kommende Slcrgter, en Udfted for Evigheden.

Den
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Den hele Natur er godgiorende, naar den 
folger sin SkaberS Love, lyder Hans Jndretnin- 
ger, gaaer ustandsel frem. paa den anviiste Bane 
og aftegnede B e i» og opfylder, efter sin Bestem
melse, Guds viise Henstgter. Alle fornustige 
Skabninger kan, hver paa sin Maade, i sin 
Kretzs og Sammenhorng mcd det Hele, som et 
Led af den störe og uendelige lange Ordens Kicrde, 
v«re goddcrdige og gavmilde. Jo mere ypperlig 
e» Skabning er, deömere virksom er Han; jo 
mere ordentlig drivtiq, desto nyttigere er Han for 
sig selv og andre; jo mere nyttig for sig selv og 
sine Medmennesker, de» gotzdatzigere og gavmild- 
dere; jo mere gavmild, desto agtvardigere er Vel- 
gioreren for den nservarende og den tilkommende 
Menneskeflcrgt. A lle, endog det ringeste Men- 
nefke, i de ringeste Kaar, fra Hytten til Tronen, 
fra Regenten til Slaven, kunne, inden. for Sel- 
skabeligheds Kreds, hver i sin forskicrllige For- 
bindelse og Summen hoeüg, naar Han kun kiender 
sin Bestemmelse, og foler sine P ligtcr, vcere Held 
og Lykke, Lindring og Undcrstottelse, ei aleene 
for Hans Samtid, men entzog for Estertitzen. 
Hvad er da Goddcrdighed? Er vel den Godgio- 
renhed, som vi bekomme og fremstille til Ester- 
lignelse, en Folge af Overiilelse, en Virkningaf 
Ubetcrnksomhed, en Dyd i Blodet, etForlegen- 
heds Greb, et Avinds Foster, et Skutz af Egen- 
nytte og ÄErejyge, en Frugt af Had til Familie 
og Paarörentze, en Udsonelse med sin Samvittig- 
hed, fom anklager for uretfcrrdig erhvervetGodS; 
«n selvmyndig Jndtrangelse »den paaholdne Gje- 
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riges Rettigheder, sor at opfylde Han« forssmte 
P lig ter, ved at dele ud t il den Trangende paa 
Hans Bekostliing? In te l mindreM. T . end noget 
af alt dette; men et Overbeviisnings Fester, en 
selvvillig Fornegtelses Frugt, en fornustig Opof- 
reise a fS ia ls  og Legems Krafter og af al sin For« 
»nue t il Verdens Nytte, fslgeliq Menneffekier- 
ligheds «egt« Datter, eller en Spire af en oprig« 
tig og Virksom Tilbsielighed til at beforvre, af alle 
K ra fte r, sine Medmenneskers fände og vorige 
Vel. Hvor udbredt er da ikke Gavmildheds Na
tu r, hvor manqfoldige dens Kilder, hvor ralrige 
den» Udovelses Maader, hvor vitloftig den«Om« 
krevs, hvor forffiallige de Mrdlec. og Vaaben, 
den algode Gud skianker Mennesket til Vienne« 
skers Lyksalighcd? Men saa tusendfold Uddeling« 
Maaden er; saa er dog een Maade mere «edel, 
meremennestkevardig, mere frugtbar og gavnrig, 
«Nd en anden. ÄEdlere er den Tienstvillighed at 
gavne med sin Vorstands og Hartes Fortrin, e»tt) 
den Tienstfardighed at nytte med Legrms Krafter; 
«dlere er oste den Beredvillighed at nytte med en 
virksom Anvendelse af Legems Krafter, end at 
dele ud af en magelig arvet, nretfardig forhvervet, 
eller og lovlig foroget Forraad. Dog, Tiden, man 
udover Gavmildhed paa, Omstandighederne og 
Tiifaldene, i hvilkeden vifes, Maaden^ den skeer 
paa, Bevaggrundene til dens Udsvelse ; Perso- 
rierne, man nytter med den, Hensigten med dens 
Pttrelse, og endelig dens velgiereude Jndflydelse paa 
MaNgdens V e l, bestemmer Velgierningenö Adel 
dg fände Vard» B - r  da ikke Goddadighe-s vnd«

Om-



Omkred«, adle -Aiemed og herlige Virkninger op« 
puste den medfsdre D riv t hos os til uegennyttig 
ar tiene andre? B or den ikke fyriggiore og vedli- 
geholde enhvers Omhu og Bestrabelftr for atfPaffe 
sig en riig Forraad af Kundfkab og Dyd, afDue« 
liqheder og Formue at dele ud af til Verdens For- 
«dielst og Lykke?

For at blive duelige og beqvemrye til Med« 
mennesters Nyne, er der nodvendigt at forstaffe 
sig erd rig Forraad af Jnbsigter vg Klogstab» af 
Dyder og Fuidkommenheder; a: arbeide med en 
uafbrudt Virksomhep og en«ufortrsden Blllighed 
paa ar försine sin Smag, dyrke siye Sialeevner, 
styrke sine «dleTilboieligheder, foradle sin*Tanke« 

'vg Handlemaade, og irine frem fra en virksom 
Rolighed, hvor vi tit har esterrankt vore Pligrers 
Kredo og indstiärpet os det Dlennestevardige r 
Udovelsen af dem, fra vor Eensomhed og Dun« 
kUhed oste og ved alle Leiligheder at lade os fee 
i det Offentlige, ved adle og nyitigeHandlinger, 
ved uegennyttige Opofrelstr, ved et arbeidsoml og 
af komme Sysier umellembrudt Liv, som en Soel 
for vor KredS, enken den er liden eller stör, som 
en Velsignelse for vor Sammenhang, som en Havn 
og Tilflugt for vore Medmennester, som nyitige 
Redstaber i Guds Haand tilHaab og Gscrde, til 
Lykke og Beroliejelse for Elendige, Raadvilde og 
Ulykkelige, kort sagt: vi bor ligne Guddommen 
t at udfylde vor Liv med en Kiade af velgiorende 
Handlinger. Det -r Godgioronheds fände Na« 
lur og rette M sen, faa vitlsftig er dens OmkredS, 
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saa udvidede denS Grcendser, saa uafbrudt dens 
Virksomhed, saa noiagtige dens Bcstrabelser, saa 
.uegennyttig dens Omhu, saa vitloftige dens Ero- 
bringer, og saa rig dens Forraad af Forstands og 
HierteS Gaver, af Sicels og Legems Fuldkom- 
menheder, af udvortes Lykke og timelig Formue, 
som frembydes til Selfkabetö Oplysning, Bef«- 
stelse i Dyd og Retfkaffenhed og til Formildelse i 
den almindelige Trang og M«ngdenö bittre Kaar.

Fortiene da de Rang med der menneskelige 
Kiens Velgiorere, som vvergive sig til Uvirksom- 
hed, SrkesEoshed og Ladhed, diffe Jordens Tyng« 
der og MedmeuneskerS Byrder? Ere vcl de God- 
dadige og Gavmilde, som blot lade de naturlige 
Handlinger fvrtsette deres uforandrede Fremgang; 
»den at ove Mvralske, som spise for at forvöie, 
som sorge for Hungerens og Torstens Tilfredsstil- 
lelse, foie Naturdrivterne, og et standse de Hand
linger, som »den deres Medvirkning og Medvi- 
denhev fortfare i deres Lob; tillade Maven at ar- 
beide ril Fordoielse, uddele Levesafter for Legemet, 
-efordre ders Hyld og med der evrige Jordens Frugt« 
barhed? som leve for at leve, styrke deres Lem- 
mer vrd Bevagelse, og ved Arbeide skaffe deres 
Nerver og M uffler Fasthed, for at forebygge en 
hastig Dod og en tidlig Undergang; henstyre ikke 
deres dyriske Drivter til et adelt Aiemed, sorge 
blot for ar see derer Plads besät med en Arving, 
at Mennefketallet ei fVal formindfkes; ere blone 
D yr i menneskelig Skabning, har intet forud for 
de ufvrnustige, eyd ikke det Fortkin ai gaae lige

opret;



opret; thi de störe Aber i  Indien, Biergrotterne 
i Mgypten, og den vitde Biorn gaaer ligesaa 
ranke paa ro som Mennesset, lütter Legem og 
Krop uden S i« l, der har Mod nok til at plyndre 
alle Elementer, og giere voldsomme Erobringer 
i alle Narurens Niger, seg kan rroe, for at ester
lade et vel lasset Legeme til Oplosning og For- 
raadnelft, og udsone sig som en Gieldbundep med 
Naturen, ved denne svcere Dilbagegivt, dog ringe 
Afbetaling for der megcl rovede, der nu gaaer 
tilbage til Naturens Verksted, deler og adssiller 
fig efter dens viise Foranstakming, foreener sig 
med den störe Klump af S w f, som er i Dunst- 
kredsen, og gaar over i andre mere eller mindre 
lignende Legemer, ester det almindelige Kredölob? 
—  Vel maa Sratolegemet, som alle andre Lege
mer have sin Mave, men alle Lemmer paa det 
maae dog ei v«re Bugge, efter hin Apostel« ka- 
raktcristisse T ra t i KretenserneS Skilderie, dette 
Brandemerke paa denne Nation: Kretenser 
alridLognere og grumme D y r og lade Vom- 
Me. Men ; siden diffe ssadelige D yr i det menne
sselige Selssab ei ere dereS Medmennessers Vel- 
giorere, men snarere Forstyrrere af den alminde« 
l»ge Lyksalighed, snarere Rovfugle og Afgründe, 
i hvilke saa stör Fvrraad af Levnetömidler, som 
künde erncrre og vedcrqvcrge mange Tusende, syn« 
ker ned og bliver borte; ror vi da tillegge den sand
selige Hob denWre, at kalde« andres Velgiorer»? 
SaNdserneS Fornoielse synes at retfardiggiore de- 
res Tilbedere ved den Medhvld, de tilvinde stg, 
a f den Grunddrivt, som saa dybt er nedlagi i vor

N atur,
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N atur, tila t vpssge og nydedisseBellystrr. For- 
lystelser er Mccngdens Hovedfag, hoiesteOnffe, 
og mageligste Lyksalighed. Det lystdrukne Men- 
ne<ke, fom med en altid tidig Graadighed ledsker 
sin Sandfeligheds D riv t af Naturcns og Selska- 
beligheds uudtsmmelige Voelv, som ftrsiglig sam- 
menkinder Fornoielse med Fornoielse, at hverken 
Mkelhed eller Overloeg faaer Tid til at troenge sig 
ind, for at giere Brud i denne Kinde, som i sin 
Beruselfe og Bcdovelse synes at have naaer Hoi- 
dey af sin SinlsAttraae, er Han da ikke hoistlyk- 
selig, og gier Han ei andre lykkeligr tillige med 
-sig? Jnket w'ndrs. Han er hverken velqiorende 
mod sig selv eller sine Medfornuftige. M id i paa 
Vellysternes Farvande overfalder Ham M iStillid, 
som et lumiV Havblik, og Sindsbrusen, Sam- 
virkigheds Uroe, Sinlömerke trnkker vp som Or- 
kau^r, truende med Ulykker og Undergang. Vel 
for Ham da, om Han tager Svovtet ind, drager 
der Sode afVcllysten, uden ai stikke sig paa den- 
sAraad, og nydcr LivetS Glnde, med 2Edruelig» 
hed, med Maadelighed og Afhold, «den flapisik 
Hengivenhed! Men hvad folrr vel denne Som- 
merfugl i sin Eensomhed? enTomhedi Sinken, som 
det Sandfelige ei kan udfylde, hoiere Ankng, «d- 
lere Tilbsieligheder og Lnngseler, som krnve en 
reneNe Nnring og sundere Mnttelse. Folgelig 
bereder sig ei engang den fornuftige Sandseligheds 
Tilheder t il at giere vel imod sig selv 'og andre i 
der selskabeliqe L iv , og endnu mindre den daarlige 
»g fornustlose Sandseligheds Slaver og Trnlle. 
Men; giere de dog ikke virkelige Opofrelser? jo

vist,



«ist men rsdmevcrrdige: de opofre Tid og For- 
mue til ingen N ytte, og, nytte de andre, ved ai 
opofre A lt for derer Vellyster; saa ere diffe Op« 
vfrelser kttn nodtvungne, egennyttige, dyri^e og 
ikke meirneffevorrdige. Diffe hverken forbedre eller 
forcrdle de Udovendes Sicele, men tvertimod sieve 
de «dlere Evner, rilstoppe de Rarere Kilder t il 
Beroligelje, og giere dem uffikkede til at««revirk-- 
somme Lemmer i Skaten. De fylde altsaa et 
lomt Rum i det Hele, og nyde Fordele igiennem 
alle Sandser, nden Giengield, «den Frugtbar« 
hed for den Sammenhcrng, de fiaae i. Ere da 
diffe Velgiorere; saai ere de afden nedersteKlasse, 
snarere som Skrcrpper og Ukrnd, der trockke Gro- 
de og Saft fra andre velgiorende Vexter.

End de, som med derer udvortes Lykke, 
med derer hoieByrd og Stand, med derer ar- 
vede Fortrin og medfodte Vard, med derer laanie 
og borgede FortieAester ftemffrnne, som S tier- 
ner af forste Rang, som straalffydende Nordlys 
for den Egn, de beboe, for den Omkreds, de 
svceve over? giore ikke og diffe Opofrelfer? fornoie 
de ei med derer Glands ? giere de ei det sandselige 
Liv behageligt for dem felv og derer Sammen- 
hceng? Forlyster ikke derer udvortes Anrog, derer 
pragtfulde Optrin, derer udmersede Strekning, 
derer namrliqe Smukhed og Personr Änjeelse, 
Mamgdens ^)ine? Sorge de ei ved derer Öpvf- 
relser, ved Lerer tilkiebte Dndigheder, ved derer 
fine Smag, for vore Sandser? kilvinde de ffg 
ikke, ved en morsom Snaksomhed, ved artige

Ven»



Vendinger, og en god Levemaade, deres Med« 
menneskers B ifald? Erobre de ikke ved alt bette, 
og mere til, et stört Tilhcrng, en Svcrrm afOp« 
vartere og Efterfolgere? kort sagt: ere de ei nyt- 
tige for deres Stand, for deres Fag, for derer 
Levealder? foroge ikke deres staudsmcrssige Ud- 
givter en stör Momgdes Jndtcrgter? Jcg tilsiaar 
d^l, dog ei »den Betingelser. Naar alle diffe 
enten egennyttlge eller uegennyttige Foranstaltnin« 
ger og Fortrjn brugeS uden Tab for hoiere Plig- 
terS Opfyldelse, naar de ei hindre deres Eier i at 
erhverve stg Dueligheder til Statenr Tiencste, eller 
naar diffe i sig selv uskyldige Herligheder blive Be« 
fordringsmidler t il en aimindelig Beistands Ud- 
bredelse; saa ter vi ei frakiende dem deres Vcrrd, 
ei negte dem Rang med gavmilde Opofrelser for 
Landet, men ansee dem for saa meget storre Vel« 
gierninger, som de uytte Mange t il,  som de gavne 
meget og lange.

Men deMennesker, som blot dyrke een Evne 
i derer S ia l, med de svriges Forsommelse, som 
pleie Hukommelsen ogVidder paa Dommekraftens 
Bekostning, blot dyrke Forstanden, uden Hierteis 
Forbedring, sorge aleene for S ialen, men stet intet 
sorLegemet, der dog er den Kanal, igiennem hoff
ten Sialen ffa l drage Nytte afvor Verden, og 
igien nytte den, eller vel sorge forS ia ls og Legems 
Velstand, dog ubekymrcde fordere- ndvortes Lyk- 
saligheds Befastelse og Haandhcrvelse; saadanne 
Menneffer berede de sig ril at voere Landers Velgio- 
rere, derer Medmennefferö Beroligelse og Gloede?
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Fole de deres Forpligtelse til at anvende derer 
medfodte og erhvervede Gaver, i dere« AredS, 
paa deres Post, til det almindelige Beste, som 
af Magelighed og Arkesleshed noieü med en s»e« 
ver Virkekreds, naar de ved Drivtighcd künde ha. 
ve dannet sig til eu mere udvidet, eller paa en lov- 
ligMaade kündehave faaet en vigligere og mindre 
magelig Post ar bestride; Vel tilfreds med dem 
selv i derer Dunstkreds og snevre Rum, som Sneg» 
len i sit Huus, som 9 stersen med sine faa Sand» 
ser, i sin egen V«dske, i  sin forskandsede Boe- 
pal, troe de sig ar varenoget stört, naar de, 
som hiint lade D yr i Amerika, kunne ved starke 
Anspandelser og msisommelige Vendinqer til deres 
Hungers S tillen, daglig giere nogle S kridt, eller 
har saa travlt med at flytte —  en Fiar.

E i Heller indsee de deres Forpligtelse t il at vare 
nyttige for derer Post, fordeelagrige for deres Em- 
bede, drivtige i derer Haandteringer, vigtige for 
derer Bestemmelse og velgiorende imod deres Med« 
mennelker, som ei fette alle de Forretninger og 
Syster tilside, som ei kan bestaqe med Opfyldelsen 
af hoiere Pligter; Folk, som vil udvide deres Vir» 
kekreds, udstrakke derer Agtsomhed og Vindskibe» 
lighed til forMalliqe og foranderlige J-ra tte r, og 
omfatte med en god V illie  saa mange Forretninger, 
som andre enten vil bare paa dem eller de, for den 
formeente Fordeels Skyld, kunne erobre, enten 
det saa ffrer af Ligegyldighed for deres Bestem« 
melse. eller af Blodhiertighed, eller a f et falskt 
Begreb om W ren, hvis Skygge de grW« efter,

eller



eller af Misundelse eller af hvadanden Grund. 
Saadanne Borgere ville fylde et stört Rum i S ta
te», og v«re en svar Deel afdetHele, men ere, 
i  Stedet for en Lettelse og Velsignelse for deres 
Sammenhang, e« Tyngsel og/Byrde, nesten 
flagrsrte og livlose Lemmer paa Staksleqemek. 
De ere alt der, de ei burde v«re, og stcl intet af 
der, de ere satte til. De tscrkke sig ved Uvirk- 
somhed vgForsommeise ud fra deres anvistePlads, 
savnes for deres Post, vende Ryggen til der, som 
de af Staren lonneS for at paffe paa, trcrkke den 
offentlige Lsn for intet, og give sig i Sold hos 
private Folk, eller vel og omstrippe med en Big« 
tighedS M ine, som om de havde hele Verden at 
forsandse, som hele Landes og Byers Bel laae 
paa deres Skuldre, altid Stundeülose, forreue 
de, ved at gigre A lt, stet intet til Gavns, De« 
res Anspnndelser savne Overeenstemn-else og Or
den. tHer er Mangfoldighed »den Eensformig« 
hed , her er Forsikinllighed, uden-Hiemed. >

E i Heller giere de vel mod deres Medmenne- 
sker ester Samvittighed og P liq r, eller berede Îg 
til Statens Tiencste, som Led i den störe Or
dens Kinde, der standse med at indsamle Forraad 
af Kundsikab og Klogffab, maale deres ForstanS 
med andre«, som taaleS eller tilforn ere taalte paa 
santMe Pvst, neies med Jndsigter til Huuöbehov, 
forrette deres Post, jaa de ei ffa l falde i Hvrig» 
hedens Hcender, eller staae Fare for Afseitelse, 
dele karrig uv af deres svange og sättige Kundffabs 
Eiendom, afF ryg l for ar den skal stippe op, og
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str«be ei ved daglig Tilvext og idelig Ovelse ar 
styrke deres Sioels Evner, forfine deres Swag, 
forst«rke deres Duelighed og fordere deres Fcer- 
digheder til almindelig Nytte. Med kenne snevre 
Tcrnkemaade staae de paa deres Post, springfar- 
dige som Lykken paa Kloden, Wrgselfulde efter 
Timernes Fart som Soldaten, der M re r, i 
Haab om Aflesning. In te l Forsog vovede; 
der gayile Traad, de forrige Hiulspor folge de; 
saae ei, naar de ei selv kan tanke at hoste, giere 
ingen Anlceg til Efterflcrgtens Fordele, og krybe 
ved den mindsteModstand mod deres Foretagende, 
veL den nnndste Mine tilMiSfornoielse hoS deres 
Tidemennesiker, som Blodet, under Angest »g 
Skrak farer tilbage til Hiertekamret, som Muld» 
varpen i sin merke B o lig , naar Han ei kan op- 
bryde dm steenhaarde Io^d over sit Hoved.

-

Saa lastvardigt det er at udvide sin Virke- 
kredS, ved at trange sig ind i fremmede Forretnin- 
ger og molig arbeide sig ud fra den Levemaade, man 
engang har bestemt sig t i l ; saa skadeligt, som der er 
sor os selv og vor Sammenhang, ai tage os mere 
for, end vi kan bestride; faa pligtmassigt og «re- 
fnldt er det at nytte med alle sine Evner og Kras
ser, at giere os Livet behageligt ved Velgieren- 
hed imod vor egen S i« l og Legeme, ved Omhir 
for andres Tarv ogFremvext, ved Underviisning, 
Raad, Opmuntring, ved gode og priselige Fov- 
anstaltninger, endog til deres Vilkaars Formil- 
delse, ved at qabne Leiligheder for de arbeidsonv- 
me t il en nyttig Virksomhed, og for dem, fom ei 
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kan arbeide, t il nodkorftig Pleie. Under saa- 
dannne Afvexlinger og Forandringer i vor D riv- 
tiqhed henflyder vor Liv, som en stille og klar 
S trom , der stynger sig igiennem yndige Egne og 
frydopvakkeNde Marker. Ved en tusenfold An- 
vendelse af vore Gaver og Fortrin forcedle vi vor 
L iv , og ved en Mangde af nyttige Forandringer 
nybe vi det under en altid forfrist̂ ende Medfolelse 
og Fornyelse af Gleede.

Men sikulde det vel v«re nok, for at berede 
ogbeqvemme sig tilOpofrelserfor det almindelige, 
at tage sig meget for,' udvide sine Bestrabelser og 
forflere sine Sysler. udbrede sig med sin Arbeid- 
somhed og Nidkierhed over en vitleftig Strekning 
af Forretninger og P ligter, og giere sin Drivtig- 
hed saa forskiallig og afvexlende, som inueligt er? 
In te t mindre, M . G . T . —  V i ffade med vor 
Rorighed og Tienedrivt, naar den ei er ordenrlig 
og nyttig. —  Hvad er der som udgior detSkion- 
ne og Fuldkomne? er det blot Mangfoldighed og 
Forandring, uden Eeneformighed, uden venska- 
belig Forbindelje til et vcrrdigt Hiemed, uden -Or- 
dentlighed og Nytte, uden Overeenstemmelse og 
frugtbar Jndflydelse, eller velgiorcnde Hensigtcr? 
AldeleS ikke. Hvad Sklonhed er i det Sandse
lige, er Fuldkommenhed i det Videnskabelige og 
Grundige? — Den som farer fra det Eene til det 
Ander, snart er hist, snart her, geskcestig overalt 
uden Nytte , Hans Liv er vel afvexlende , foran« 
derlig og forskiallig, og under diffe spraglende As- 
vcxlinger kan han endog smigre sig imod Selvbevist-
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heb om Siuudesloshed; men aldrig minder dog 
saadanne i  de Fornuftiges -Aine nogen V ard , 
som rn nynig og ordenrlig Mand. Vel er Han 
akdrig ledig, men afvexler med een Forandring 
efter den anden; ikke destomindre hange Hans 
Handljnger dog ei sammen, eller rekke hjnanden 
venskabelige Hander t il et besten« og adelt S ie- 
med. Saaledes er den Sandseliges og Sprade» 
bassens Liv. Han tager Lige a f Hans Levetid som 
Dsgnfluen, og surrer om som Vandbien, til in
gen Nytte for sig selv, til Plage og Byrde for 
alle de»ä, som straffes med Hans Ledighed og 
Tidslede. D^n larerige Natur vare et Monster 
for et afvcxlende, forskialligt, behageligt og nyt- 
tigk Liv. Himlen, denne pragtige Hvalving over 
vore Hoveder: hvilkenSkueplads for tusendeFor- 
andringer og behagelige AfveIlinger er ikke den? 
snart er den skyedakket, og, saa at fige, mork- 
oiek; snart klar og lyssiet, snart blandet med ad- 
skiüige Farver. Nattens Merke, Middagens 
KlarHed, Solens GlandS og Maanens Bleghed 
viise sig som Skuespil med en regelmessig Afvex. 
ling. Lige saadan en Eensformighed i der Mang- 
foldige er kiendelig overalt i alle Natnrens Ri« 
qer paa den Jord, vi beboe. Een Tid ligqer 
Jordens Flade dod og begraven ««der Sneen, 
»fort sine pragtfnlde Liigklader, naar Vimcrens 
Bold afklader Natnrens SkionHeder; en anden 
Tid reistr Naturen sig vp af sin Dvale og LivloS 
hed. Foraaret fornyer dens Skikkelse, og kal 
der den frem til en glad Opstandelse: en anden 
Tid fremstiller den i sin fulde Prägt, i  sin bun- 
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tedePrydelse, i sin mangfoldige Pndighed. Som- 
meren fremlokker Alk kil Alodenhed og Füldkvm- 
menhed. En anden Tid udtemmer den sit rige 
Skied, sin feugtbare Afgrede, Landmandens 
Haab og klorkkelige Lon. Heften forsyner oa wed 
Vinterforraad, og sikkrer os imod dens ^deleg, 
gelser og Nederlage paa Naturen. Alle disse 
Mangfoldigheder hange sammen, ere overeen- 
stemmende og forcne sig til alle levende og fornuft 
tige Skabningers Nedvendigheder, Behagelig- 
heder og Vederqveegelser. Saaledes skal og vore 
Opofrelser vare en Sämling af nytftge Handlin- 
ger og Pestrabelser, som stode sammen til Ver
dens Tienefte. V i ligne Naturen - felge dens 
Veiviisning, og oplostc oö med Tilbedelse og Tak 
til dens Beherftker, vor Fader, vor forsonede Vel- 
gierer, ved at fele os selv, som vigtige Redska- 
ber i  Guds Haand til Medmenneskers Fordeel. 
Vor Ungdoms Foraar vcrre frugtbart paa Rerig« 
Hed, Takkelighed og Glade. V i giemme Kund- 
skabs og Dyds grsdefulde S «d , vi indsamle Due- 
ligheder og Farvigheder til Jndhestning for Fcr- 
drenelandet, >̂t vi künde bare moedne Frugter 
frem, naar Sommeren og Esteraaret af vore Le« 
veaar fremrykker, uviffe om vi nogen Tid opleve 
Alderdommens Vinter.

V i ere i Hinandens Gield. Enhver af o», 
Uden Forffia l paa Stand oq Kisn, er.forplrgtet 
til at opofre S ia ls »g Legem» Krcrfter, sin For- 
mue og udvvrtes Lykke, til sin. egen og Medmen» 
nesker» Nytte. V i ftaae i SrarrnS og Fadrene«
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landet-Sold, ja i hele Verdens. Noermereog 
längere Baand knytte öS til Hinanden. Almine 
delige og fterdeles Forbindelfec indffrcrnke og udvide 
vor Virksomheds Krebs, og anvise ve de ncermeste 
og ficrrneste Betroere, som vi skal udbetale paa 
vor Gield t i l , «den nogentid at faae den udredet. 
Den Andeel vi tage i de forskicellige og mangfvl- 
dige Fordeke, som der fekskabelige Liv, den poli- 
tiske Forfatning og de borgerlige Love frcmbyde og 
tildele. De Belgierninger, vi indsamle ved en 
mild Regierings vekgiorende Föranstaltninger, 
naadefulde Jndretninger og faderlige Udgydelser 
af Landeks vffentlige Jndtcrgter, der som Blodet 
i det menneskelige Legeme ttdstromme fra Hovcdet 
igiennem Hiertct, tik det heke Statölegems Hyld 
ogVelstand. Disse velgiorende Udflydelser, fra 
Regenten til Undersaatterne, «re som Floder og 
Sser, der komme fra Havn og lobe igken til den- 
ne öeres Moder tilbage. Almindekige Foranstalt« 
ninger fordre almindekige Udgivter eller Opofrelfer 
af enhver Undersaat af Hans Forraad til Landet- 
Vel, enten saa denne Forraad bestaaer i Sialens 
Rigdomme, i  Forstandens og Hiertets Fvrtiene- 
ster, i forsgede Indsigter og Viisdoms Skatter, 
eller i  nyttige Arbeider og Knnstcr til vore Nod- 
torftiqhedcrs Lindring, t il vor MagelighedSv og 
Overflodigheds Pleie, eller i Gods og udvortes 
Formue; saa ere vi derfor kigefulde gieldbundne 
t il hinandien, for de Tienester, vi nyde af Hin
anden; for de Arbeiter og Opfindelscr, som kette 
vor Tranq og foroge vore Beqvemweligheder; for 
den Beskyttelse og Varetcegt, som betrygger os, 
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under Brugen a f vore Velsignelser« Fylde. V i 
give, fordi vi have taget. V i dele ud igien af 
den indsamlede Hast , afossemlige Stiftelser til en 
god Opdraqelse for Staren, til almindelig Kund
stabs og Dyds Ubredelse. Gksedes vore Sicele 
med Invsigter og «dle Folelser, vore Legemer med 
Overflodighed; opliveS vi ved Fornoielser, og 
beriges med Beqvemmeligheder, som vore For« 
foedre ei engang kiendte af der blökte Navn: hvil- 
ket Overskud af Opofrekser stak da ikke, for alle 
disse aabnede Kilder udvcekde til Medmennesters 
Oplyüning, Forbevring, Beistand og Lyksalig- 
hed? —  Er der blot vor guddommelige Menne
steven, Guds magelose Son der kan sige, og i 
Gierningen bevise sin Udsagns Sandfeerdighed: 
Menneffenö Son er ikke kommen, fgr at lade sig 
tiene og vpvarte, for at tage imod Velgierninger, 
TienstbeviiSninger og Opofrelser af andre, men 
for at tiene, for at giere vel imod en heel ulykke- 
lig Verden, og give sir Liv til en Igienlosning« 
Betaling for alle, eller ved sit LivS Opofrelse til- 
kiobe den hrle Folkemangde, der mcnnestelige 
Kion Redning, Benaading og Salighed? E r 
det Ham aleene, som folte disse hellige Forpligtel- 
fer, eller fremstiller Han sig, som et Monster for 
sine Apostker, for Kristendommens ufeilbare L«- 
rere» der, ligesom han, deriburdevareExempler 
for alle Kristne? hiin störe Apostel, giennery- 
trcengt af Mennestekiarlighed, tildoMmer denne 
virksomme Hielpevillighed den storste V«rd og 
Forrang for alle Dyder ( i  Cor iz ) . Han ud- 
«rykker sin Medfolelse «f andre» Trang til Kund

. stad
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stab og Underviisning i Kristendommen saaledeö: 
Je- er baade Grcrker.og Barbarer, baade L«rde 
og Ularde en Skyldner: Jeg er alle Nakioners 
gieldbundne Apostel, forpligket ril at udbrede K ri- 
stendommens sode Lugt, eller dens hiertestyrkende 
L«rdomme for alle. Mennestekierlighed, Med- 
folelse af andres Tarv, Villighcd til at giere 
vel, vg nytte saa mange og saa meget som 
mueligt er, som indgyde «dle og faste Grund- 
satninger i andres Sicrle, og befceste deres indvor- 
tes og udvortcs Lykke, er Kristendommens ube- 
dragelige Skildt og «gte Prseg. Denn« Gield 
stal all« afbetale g>qa, endstiont den aldrig bliver 
udbetalt. V«rer ingen noget styldige, uden ind- 
kyrdes Kierlighed (Rom. iz ) , er en Apostels 
gyldne Leveregel.

Opofrelse til det almindelige Beste af S i«- 
lens Evner, af Forstandens og HiertetS Gaver og 
Fuldkommenheder, stemmer saa rwic overeens med 
den Grunddrivt Skaberen har lagt i vor N atur, 
til at tcenke os frem i SandhederS Rige, indsamle 
Kundstab, udvide vor Forstand, foroge vore 
Begreb, staffe dem alle storre Klarhed, Rigtig- 
hed og Vished, og under alt det fole en idealst 
Fornoielse ved kenne DrivtS Tilfredsstillelse, og 
Misfornoielse ved Hindringer og Modstand, eller 
ved Vildfarelsers og Fordommes Forstandsning 
mod Angreb paa dereS Svcrkkelse og Overvindelse: 
en Fornoielse og Misfornoielse, som er ganste 
uafhangig fra Legemet, og fta Sandsernes Vel- 
lyster. Det naturlige Anlceg i vor udodelige 
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Aand til Sandheds Opsporelse og Eftergrandst- 
ning, den Vellyst vi smage, naar vi finde endog 
den Nogne, den fra al laant Prägt af V id blot
lebe, fra al JndbildningS Glimmer askladte 
Sandhed, forsoder og letter hver en Erobring i 
Sandhedernes vitloftige Rige, og hiemhenter os 
Kundstabs Skalier, hvis Befiddelse foroger vor 
Livs Forlystelser, vor Sindsroe og Tilfredshed. 
A t nu ei ForstandenS Rigdomme, som en rente
les Kapital, som en dod Skat, unytket og ubrugt 
stak ligge indsperret i den mennesteligeSicel, har 
GndS forunderlige Viisdom med Drivten til det 
Sande, Rigtige og Larerige, förbundet en aüden 
Gunddrivt, Lyksaligheds D riv t, der uegennyttig 
stal lukke op for ViiödommenS Giemnrer. Denne 
medfodte D rivt bestemmer öS til det selstabelige 
L iv, stynder os til at meddele Andre vors Tanker, 
vore Opdagelser, vore Folclser og Tcrnkemaade, 
og veileder os til at troe, at vi ei ere til blot for 
öS selv og alle andre Vcrsener «den for os, blot 
t il for vor Skyld, men at vi bor meddele os til 
andre, befordre deres Fuldkommenheder, ligesaa 
vel som vor egen, tage Deel i deres Held og 
Uheld, og ved Velvillighed dertil vinde deres 
Kierlighed og Agt, en Vinding, som belonner 
vor Deeltagelse i fremmedes Kaar med en beroli- 
gende Glcede og en nye Tilvext i vor egen Lykfa- 
liqhed; en Lyksalighed, som vi nyde dobbelt, ved 
«t formindste Elendighed hos andre og udgyde, 
ved Hielpsomhed og Raad, Fornsielser og T il- 
fredshed. Endog mislingede Forsoq, endog den 
tilbagedrevne og oste forhaanede Giernvillighed,
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l i l  at foroge andres Beqvemheder, og forffandse 
deres Lykke, foradler vor Hierte, og erncrrer den 
negennyttige Folsomhed og virksomme Menneske- 
kierlighed. Ere vi yu alle forpligtede ril at pleie 
hver cn Grunddrivt i vor N atur, at fkaffe den 
beständig Naring og Underholdning; saa maae vi 
og, ved adle Handlinger, ved nyttige Jvratter 
foic den morakffe Grunddrivt, som yttrer fig ved 
Fornustens Udvikling den, at vi ere forneiede med 
es selv, naar vi har tankt og handlet adelt; der- 
imod misfornoiede, naar vi har Händler nedrig, 
urerfardig og sarnarmelig. Hvorfor har vel det 
guddvmmelige Fvrsyn saa forskiaüig, saa viiselig 
uddeelt sine Gaver, at der i Kenne Uddelelse er 
saa stör Forffia l som paa Trakkenei de inenneffe- 
ligeAnsigter? Hvorfor har Han seiet saa viife An- 
stalter, aabnet saa mange Veie, givet saa talles 
en Mangde Leiligheder til at udvide og berige vor 
Forstand, forsgevorKlogstkab, styrke voreSindS- 
gaver, tilfredsstike vore Grunddrivter, foradle 
vore Folelser, forbedre vore H iftter? hvorfor alt 
bette, »den, fordi vi skal a-gre med denn« Skat, 
vare gode Hunsholdere over diffe Gc^ver, knytte 
et uoplsseligt Baand imellem os og vore Niebrncn- 
nesker, forheie og mangfoldiggiore deres Glader 
og forsode dem det selskabelige Liv? hvorfor foier 
Albeherskeren, den hele Verdens Bestyrer, det 
saa, at vi fkal vare omringede af vildfarende, 
overtroiffe, enfoldige og uoplyste, «den for at an» 
viise en oplyst Forstand, indsankede Jndsigter, 
erhvervet Klogffab og Erfarenhed sin rette Virke» 
krede, inden for hvilken vor Tankekraft kan ved at 
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uddele berige sig, og ved at trüge» tlive svet og 
styrket? hvorfor er vel den oplyste Deel sat iblant 
de Vankundige og den til Undervttsning tr«n- 
gende Hob, udey for at fkinne, adsprede Vildfa- 
relse» Merke, bryde Fordommcs Bold, sonder- 
rive Overtroen» L«nker, og opheie Menneffet ovec 
detdyrifke til sin fände Adel ? hvorfor vrimlcr Lan
det afFortrykte, Forurettede, Forarmcde, Nod- 
lidende, Foroeldrelose og Enker, uden for at fkaffe 
de RetSkynvige, Mcegtige og Bemidlede Aftr«k 
paa dere» Kundfkab, Vcelde og M idler, uden for 
ar opfordre enhver med sine anbetroede Gaver, 
ril at fkicefne imellem Ret og Uret, tue Urrrfcrr- 
vighed, beffytte Ufkyldighed, forjage Kummer og 

.Fortrcedelighed, nreodele Hielp og Trost, afhiekpc 
Mangler, fkabe Lykke, stifte Held, befceste Gl«de 
overalt og saalange mueligt er ? .Ere vi da ikke alle 
af Naturen besternte til at giere Opofrelser til hver 
Mands V e l, siden vi derved kilfredsstille vore 
Grunddrivrer, befordre vor Lyksalighed, og legge 
vor Underdanighed imod Naturen» Herre, vor 
Fader, vor ufkatterlige Velgierer, for Dagen ? 
Men inon >og Uddelelse af den udvortcs Formue, 
og gavmilde Stiftelser, endog til Skolennqdom- 
wcns Understöttelse, kan kaldes Opofrelser for det 
Mwindelige, og som andre Opofrelser kan giere 
Fordring paa en udevelig Erindring af den sildigste 
Eftersieegt? Hvorfor skulde diffe priiSvardigeFor» 
anstaltninger til at fette den trcrngende Flittighed, 
den dydige Duelighed i Stand til at berede sig 
uden Kummer og TEngstelse for det Nodtorftige 
t il Staren» Tieneste ; hvorfor skulde diffe faste og
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uryggelige Haandrekninger ei fortiene Navn af 
Opofrelser? De ere og blive evige Mindeenierker 
fvl Velgioreren, og uforgicrngelige TErestotter til 
de TEdelmodiges Forevigelse. Kommer nu dette 
l i l ,  at den Goddcrdige har handlet estcr faste 
Grnndseelninger, ikke ester Indfa ld , ikke af Over« 
iilelse, allermindst af urene Hensigter, og har 
ovcrtornkt sit hele Anlcrg med beraad Hu» for at 
befordre GudS TEre, og vcrre et Hiolpemiddel 
til Dyds ogKundfkabs Udbredelse, til Retfcrrdig« 
heds Haandhcrvelsc, til Neligionens Grundfcr- 
sielsc, til UffyldighedS Redning, til den indvorteS 
og udvortes Velstanbs Fremme; saa fremtrinev 
Velgioreren i sin fände V«rd. Har Giveren, 
for at ligne Gud, for at forcrdle sin S icrl, for 
at forbedrc sig selv, for at giere saamegen og saa- 
lcrnge Nytte som mueligt er, efter de «delste Be« 
vcrggrunde og kräftigste Driveficrdre, nu, da Han 
ei lcrngere künde vcrre sine Tidsmennefkcrs Gleede, 
Beskyttelse og Trost, lagt saahanne Grnnvvold 
til Eftcrflcrgtens Lindring, at Han, efter hairS 
Hicmrcise til Udedeligheds Land, ei alene ei skal 
savncs, men euyog v«re udovelig, saalcrnge Ver« 
den staaer, og derved holder sig ffadec-los imod en 
kort Lcvetid, som ellers har afl'rudt Hans «delmo« 
dige Bestrcrbelser) og tilstoppct Vedergvoegelftns 
og Glcrtzens Kilder, for den Krcds, Han l lc- 
vende Live gavnede. Ere nu stige Stiftelser rillige 
«gte Frugter af Selvfornegtelse og Jndskrcrnkninq 
af den Goddadiges egne Fornoielser, Nodven- 
digheder og Beqvemmeligheder, uden dog at have 
formtndstket og forfpildt de sig tilbydende Leilighe-

dex



28

der til atleve for sine Medmenneffer, og indhoste 
den ustkatterlige Fordeel af sin Forraads Anven« 
delse, at Drivtighcd har rundet Krafter, desyn- 
kenöe Hcender ere blevne styrkede, den modfaldne 
Mrlighed oplivet, den uffylvige Elendighed gre- 
bet under Armene, den dydige Nogenhed klsedt og 
uddraget as sin sinudsige Dunkelhed, fortrykte Ge« 
nier fremlokkedc og belonnede, heldige Namrgaver 
opelskede, forladte Enker understottede, Faderlose 
og l̂myndige fremkrukne, opdragne, underviifte 
og istandsatte til at vcrre Statens tankende ogar- 
beidsomme Lemmer. Har den TEdelmodige ei 
forssmt af sin dode Formue at stkabe Liv ogRorig- 
hcd, at drabe Mdelige Vedtagter, haardnakne 
Skikke, foraldede Fordomme, graaehardede Va- 
ner, den forgudede Overtroe, og tilbedede V ild- 
farelser; kort sagt: har Velgioreren tilberrdt sin 
rige Formue til at vare en frugkbar Udsad, der 
evig skal grsde og opvoxe til KristendommenS Be- 
fastelse, til Dyds og Retffaffenheds Udbredtlse; 
saa er Han vardig til Udodelighed her i Verden, 
om Han end aldrig fik den, om end Misundelse, 
Erobringer, B o ld, Tidens graadige Tand skulde 
fortare Hans Grundlag, opade Hans Udsird  ̂kuld« 
käste Hans Stiftclse, eller ved at omstobe'den, 
»vergive Hans Navn til Forglemmelse. En uaf- 
tvistelig Ret til deres LevealderS Kierlighed og 
Hengivenhed, til Esterverdenens udodelige Erin- 
dring og trylige Esterlignelse har alle de, som 
bruge deres V ard, anvende deres indvorteS og 
udvortes Fortrin, deres narurlige og erhvervede 
Pund til almindelig Beste til FadrenelandetS Nyt-
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te, og derved viise for hele Verden, hvorfastde 
eroe, ar egneFordele og Landers bor vcrre uadffil- 
lelige, og fole der som en grundfast Sandhed, ar 
ingen for sin Person kan lide vel, naar hansMed- 
menncster derover skal lide ilde. Saadannc Men« 
nestevenncr forfegtr deres Mcnnestevcrrdi«ched 
ved deres Navn fra Undergang, og drage dort 
fra Iorden med den ustatterlige Tilfredshed: V i 
have f i levet foros selv aleene, vi have sat vore 
Tidsmennester t D riv t l i l  at gavne lange 
efter vor D od ; V i have lagt en fast Grund« 
vold til Efterflagtenö Opkomst og Beistand; 
vi havehaandhavet vor Adel som Udodelige, 
skioniret p.aa vor Nedstammelse fraGuddom- 
men selv, efrerlrgnet den almindelige Fader 
i  Godgiorenhed og Hielpevillighed, og ror 
haabe, i  en nsiere Forbindclse med Forsoneren. 
den Benaading, de evigvarcnde Fordele, som 
Hans Lovrer ere os Borgen for i en grcendseles 
Evighed.

T il Wre for der menneskelige K isn, have alle 
Levealdre saadanne Folk at opviife, der have vorret 
dere- Medmeynesters Redning, Slyrke og Lykke. 
I  alle Stander, i alle Fag giemmer Historien 
og Aarboger os disse Velgioreres Minde. Re
gentere ogSratömand, som har den vitloftigsie 
Virkekreds, og de fleste Leiligheder til Opofrelfer 
for der Almindelige, have og Historieskrivere og 
Poereksforst foreviget. Hvad dom̂ ne vi om hiin 
Konge i Athenen, Kodrus, der rummede t Hane 
störe S ia l en Kierlighed, der ei owfattede mindre,

en-



end Hans hele Star. Denne sidste Konge i Athen, 
som endog Nationen- Wrefrygt gier udodelig ved 
at ophceve Kongeregieringen, ved Hans «refuld 
Dod for Landet. Denne Mand gaaer selv til 
Oraklet, for at hente Raad til Landers Frelse og 
Fiendernes Nederlag. Svarel bliver: Der Folk, 
hvis Konge bliver drcebt, skal vinde Seier. Glad 
over Starens V e l, paa Hans egen som Koiiges 
Bekostning, seierrig i Haaber drager Han dort, 
mev saa rolig en Fortrostning, som om en anden 
og ikke Han selv-"skulde v«re detle Offer, denne 
kostbare Losepenge for Seieren. Köngen midt i 
Kampens Heede, iiler kl«dt som en Bonde t il 
Fiendernes Leir, ypper Klammeric mcd Forposterne, 
saarer en Soldat og bliver i Tryngden nedlagt paa 
Stedet. Athcnienserne sulgte usortevet ester, 
nu ei mere som blotte Undersaaner, men som 
B o rn , der hcevnede Landfaderens Dod, og Do- 
den i hvert et Hug befordrer Seieren. Athenien- 
ferne fordre dereS Kongos Liig tilbage. Dvrerne 
forbaufes over OrakletS Spaadom og drage over 
Hals og Hoved tilbage: hvad fole vi for saadan 
en Konges Opofrelser for Staren, der paa Hans 
Livs Bekostning forstaaer at aagre med Tidernes 
Overrroe til Hans Lands Frelse? Pisistratus, som 
den republikanske Tcrnkemaade skeeler t il,  og sin
der saameget ar fette ud paa som Erobrer og Vvlds« 
mand paa den Trone, Han arefuld bckladrx. Med 
en mageloö Uegennyttighed og en uforlignelig Rcr- 
sindighed forte Han der Overherredomme, Han paa 
Krichedens Bekostning havde tillistet sig. Endog 
paa Tronen var ingen mere Undersaar end Han, 
' og
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og stsrre Patriot. Saae Han nogle at drive or- 
keslose om paa Torvet, kaldte Han dem til sig og 
spurgre om Aarsagen til denne Omdriven; svarede 
de : vi have hverken Korn eller Arbeids D yr, saa 
sagde Han: a f mlg fkal I  faae begge D rle  —  
gnae til cders Landarbeide og dyrkcr cderö 
Agre og Haugcr. Hvo miskiender Keifer Ti- 
tus'ö fände Vcrrd? Menneffekierlighed og Fortie- 
nester affin Levealder harHcrvd paa Udvdelighed 
hos den sitdigste Efterflcrgt. Titus beundres 
endnu og elff'esaf alle, der sotttePrjispaa liegen-- 
nytlighcd og Opvfrelser for det alniindeligc Beste. 
Denne Mand, Hans LevetidS Vellyst havde en 
Grundstrtning, som Han beständig blev rroe: Lad 
ingen gaae Haabelos fra dig. Del omme og fol- 
somme Hierte, som Naturen havde ff«nket denne 
PrindS, og Opdragelsen havde foradler, stog 
stärkt i Hans Bryst til en virksom Beivrelse for 
Landet. De Dueligheder, Han havde erhvervet, 
brugde Han »den Karrighed, som Helt, StatS» 
mand og tilkommende Beherfker. KlogfVab og 
Hoimodiahed, Bestkedenhed og Nedladenhed ud- 
merkede Hans Handlinger som Fyrste og Patriot. 
Han folte den fände W re , losrev sig fra Udsvoe- 
velsers fortryllende S trikter, og troede, at det 
var en evig Skam for en Regent, over saa tallos en 
Mcrngde Underdanere, at voere en Slave af La
ster, de vcrrste Fiender for Staken. Ofte vilde 
Hans Hofmcrnd indskrcrnke Hans Gavmildhed ved 
den Erindrinq, at Han var alt for gavmild paa 
Lovter, ret ligesom en T im s, hverken vilde 
eller künde holde dem. V«rer tun, svarede Han,

ube-
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ubekymrede i Venne Post: Fra en Fyrste maae 
ingen S icrl gaae,bedrovet og morkoiet dort. 
Hvorledes gik her denne Keifer- som ansaae hver 
Dag sorfpildt, Han ei havde giorr noget gor? blev 
Han gkemt afsinLevealder? lod Ufkionsomhed Hans 
Navn synke ned i en evig Forglemmelse? Siaaer 
Han i Aarbsgerne antegnet med Tra t, som skam- 
skicrnder Menneskeligheden? Nei Han lever, og 
med sit Exempel den Dag i Dag er danner Fyr- 
sters Born til Landfcrdre. Denne vederqvcrgende 
Soel dalede for den romerste Stak, til ct ubode- 
ligt Tab, og en uforvindelig SSrg for hver Mand. 
Alle Landers Born forgede vver Ham, som Born 
over en Fader, og Starens Sorg var saa hierte- 
smertende for alle, som Sorg i Familien vedPaa- 
rorendeö Tab. Starsraadet overoste denne virk« 
somme S i« l i  Stars Legemet, efrer Hans Flugt 
fra Staren til en hoiercVirkekreds; med saahier- 
lelige Loyraler, og hadrede Ham med saa starke 
Folelser afTaknemlighed, som aldrig nogen Regent 
i levende Live, paa Tronen, i Hykleriets blom- 
strende Alder var bleven beceret med. Men hvor- 
for Henker jeg Beviis for den Udodelighed, Regen
ters Opofrelser for Folk og Skat er sikker paa ho« den 
sildigste Efterflcrgt af den gamle Historie? Har ei 
vor Levralder sine Titer, Trojaner og Antoniner, 
og vor Land beständig havt Knudter, Valdema- 
rer, Christianer og Frederiker? Konger, der t«n« 
ke som Hirn Alexander Sever, der regnede, for 
ar huske, hvem Han havde givet noget. Naar 
Han saa af sin Fortegnelse saae, at der vare de, 
som ei havde forlangt noget, etter saameger som

ha»



Han snffede dem; lod Han dem kalde for sig og 
sagde: hvorfor forlangc I  intet a f mig i  V il  
I  jeg ffal vare i ederö Gield, forlanger , at 
I  ei ffal miste, og siden klage over mig. Saa 
t«nke eiegode Rezentere,^ og dereS Tankemaade 
indhenter dem lldodelighed paa Iorden. Et nyligt 
Exempel svcrver os alle i fr iff Minde. Vor störe 
Landers Fader, der «delmodig arbeider paa al 
fette sin Star i Stand til uegennyttige Opofrel- 
ser, har som en Fader staaet sine Undersaarrer 
som Born i ForstandensSted. Mere ved Raad
end ved Love, mere ved kieerlige Formaninger 
rnd ved Befalinger, har Han sogt at droebe Pp- 
psghed og Overdaadighed, der begyndie at voxe 
til er Uhyre, som stugre ei aleene Hvad Flid og 
Virksomhed künde bierge, men mere t i l ,  og for- 
voldte, at Mangdens Udgivter nu ei längere stode 
i Ligevcrgt med Jndtcrgter. Denne fornemme 
Syge, der endog krängte sig ind i den ringe Stands 
Hufe, forstyrrede al Orden, udbredre Kummer 
og Elendighed, forforte den redelige Hunsfader 
til at vcrre Betzrager og Forrcedcr imod sin Fami
lie, som for at ernare Uhyret folgte sig til Laster 
og LasterneS Haandlangere. Denne Pest, som 
drcrbte for Fode, og begyndte som hiint Udyr at 
faae syv Hoveder, gav^Xeqenten et dodeligt Hug. 
Hvad en falff Folelse af 2Ere, en vancrrende Lig- 
nelyst hvldt enhver eftertcrnksom Unoerdan fra at 
begynde paa, afFrygt for deres Foragt, der vilde 
udffamme Ham som en Afstikker, en Frafalden, 
en Mand, blöktet fra al Smag og Levemaade, 
det har du, vor Ehristian, den sildigste Aldrr 
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stak velsigne di- derfvr, det har du, uden Lovs 
Mine forkrangi og afssaffet. Nu glcrder hver 
retffaffen Patriot sig, under din Tilsmilen, at 
invskranke sig i det huuölige Liv, og sikionnerpaa, 
hvad Han derved viuder til sine Borns varbige 
Opdragelse for Siaten, istedel for at Pppighed 
tilforn tvang Ham til standsmocösige Uordeper og 
Bekostninger, lige indtil at leve paa andres Be- 
kostning. V r l os under saadanne Konger, der 
fra Vuggen af troer sig at höre Skaten til, og be> 
vife ved Hvcrt et Skrit i Livet, hvor uudflettelig 
indpr«get den Sandhed er i deres Si«le, at de 
fkal vcere Gud og deres Tronfolgere ansvarlige for 
hver en UnderfaatS Gods, Liv og A lt, der er be< 
troet til deres aarvaagne Bessytkelse. —  Kan da 
ei disse ophoiede og kronede Velgiorere fordre Fol- 
ketS Gienkierlighed, Trofkab og UnderLanighed, 
som en vitterligGield for deres udbredte Virksom- 
hed og «refulde Drivtighed til Millionerö Vel? 
Endog i deres levende Live har den dybeste ALre« 
frygt og en underdanig Taknemlighed udmerket 
dem med Navn afSoterer, Euergeter, med Navn 
af Eiegode, de Beste, Landers V«rn og Beskyt- 
rere. Er nu en Regenrs »Liv det crdelste, fordi det 
kan v«re det nyttigste; thi Hans allerstorste Wirke« 
kreds opfordrer alle Hans Evner, Krcester ogGa- 
ver i tusinde Forbindelser, ester hver Stands For- 
fkicrllighed og Tarv: hvem bsr vi da tilkiende For« 
rang for Ham til et uforglemmeligt Wreminde hos 
den sildigste Efterflcrgt? Men hvad fkal Regen« 
ten udrette, «den drivtige og raadrige Statsmini- 
stere, »den redelige og uegennyttige Statsmcend?

Disse
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Disse narmeste Velgierere ester Overhovedet ere 
ncest ester Ham Medbeilere til den jordiffe Udode. 
lighed. Hvem «re vi messt, enten dem, som ar- 
beide med Forstanden, eller'med Legemet, enten 
dem, som tun nytte med faa Evner, eller dem, 
som satte alle SialS. Krafter i Bevagelse og op- 
ofre A lt for at nytte? hvo ere messt velgiorende, 
enten de, som paa en ringe Post blot som Hiul og 
Mafkiner fkal drives af andre til Hensigter og 
Bestemmelser, som de ei engang kan satte eller 
forudsee? En god Konge fortiener at have Pnd« 
linger og Statömand om sig, der ligne hiin Ga- 
letes ved Kong Ptolemai Hof. Et takkeligt An« 
sigt, en «del Karakter, et yndigt Vasen og en 
Stal, som fremtriner ved en fornustig Folsomhed og 
aldrig hvilende Beivrelse.for andres V e l, er no« 
get uadskillitzt fra Galetes's Person. Engang 
var Han reden ud med Köngen. —  I  der samme 
bliver Han vaer, at man langt borte derfra flaber 
nogle til Retterstedet. In te t Hieblik forsommer 
denne ALdeltankende til at giore vel. Konge, 
siger Han, siden vi til en Slags Held for disse 
Stakkelsmenuester, der ere domte fra Livet, nu ere 
komnerilHest, saa lad os dog, om De saa be« 
hager, satte Fakten derhen. I  dette afgiorende 
Hieblik lade vi os tilsyne, som frelsende Guder. 
Köngen optog dette Forflag med stsrste Velbehag, 
yndede Hans omfolende Hiertelav, reddede de til 
Doden bestemte, og forogede Hans Kiarliqhed til 
denne Günstling. i)Ere vi ikke endnu Oldtidens 
nyttige Statsmand, Fadrenelandet hengivne Hel
te, uegennyttige Velgierere og patriotiffe Bor- 
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gere? Deres Afmindelse doer aldrig ud, saalernge 
Dyd og Retsikaffenhed beholder sin Priis iblandt 
Menneffer. Alle TidSpnnkter opviise agtveerdige 
Mcend i alle St«Nder, fra Regenten eil den pligt- 
felende Lastdrager og den rolige Arbeider. Hvo 
veed ei deres Navne, hvo kiender ei deres Vcrrd, 
og foler sig ved at efterligne deres Dyder og For- 
tienester? Naar störe Ulykker, som Orkaner, 
trcrkke op over er Land, naar indvortes Opror og 
sammenrottede Parkier ulme, som ildsprudende 
Bierge til Udbrud, og arbeite paa at aabne Af- 
grunden som en Grav for Indbyqgerne; naar 
Fiendtlighed, avlet afMiSundelse over et Lands 
Vcrlde, opklcrkket af 2Er« og Ervbresyge, og 
erncrret ved andre oproriske Lidenstaber, bespcrnde 
Lande og Niger; saa har et naadigt og Alring be- 
styrende Forsyn i Landet« Skiod girmt og opklak- 
ket dets Redning og V « rn , dets Mure og For- 
svar. Det synes at truende Ulykker knn faae 
^ov til at crngste og rase, for at give et Lands 
statSkyndige M «nd, regte Helte og redelige Pa. 
trioter Ledighed til at fremfkinne i deres fulde 
Glands, udvikle deres Evner og lyne frem til 
FienderS Skrcrk og FadrenelandetS Held. Fiendt
lighed selv sikioerper den angrebne Nation, beman- 
der og undcrviiser dem i Krigsfinheder, og giver 
dem Vcrrgemidler i Hcender til Hd/leggelse og 
Seier, oste over de Anfakdende selv eller. deres 
Borneborn. Saaledes kan en Fiende selv 
hvasse det Sv«rd, som skal mgte Hans Ester- 
ksmmere.



Men som'Dyd ogRdtffaffenhed, Opofrelser 
og Velgierninger bor hcrdres, hvor og hoö hvem 
man sinder dem; saa have alleMcegtige og Hoie, 
L«rdc og Ulcrrde, Aanige og Rige, ft»n alle kan 
nytte og gloede dercs Niedmenneffer, fnld Rer til 
Hoiagtelse af deres Tidsalder, og til en taknem- 
melig Erindring hos Efterflcrgten. —  Men alle 
ere derfore ei vcrrdige ül lige stor Agr og Hadrelse, 

. til lige stör Beremmclse og Eftermcrle. De, som 
nytte med deres Sicrls Fortrin, med dereö crdle 
Tcrnkemaade ogfclgevardige Exempler, haveFvrrct 
for dem, som blot gavne med Lemmerne, og de, 
som nytte med Sialen« Skal, have tit, ligesom 
Omstcrndighederne bcstemme dck, Fortrin for dem, 
der blot opofre deres ndvortes Formue. Derfor 
har Historien reddet RegentereS, Lovgiveres, 
StatSmemdS og l«rde Mcrvds Navne fra Under« 
gang, fordi de staae i Spidsen for det menue^e- 
lige Kiens Velgjercre, Skulde ikke den «dclmo- 
dige Regent, der blot tcrnker og lcver for sin Stak, 
hen duelige Statemand, der vaager Nat og Dag 
over Medundersaatkers Vclstand oq Sikkerhed; 
Den General, der arbeider med sin hcle Sicrl, 
for at udspeide Fiendernes Anlag, og udfinde 
Gienveie til en arefuld Scier og Krigens Drab, 
«den Blodbad ogSvardsiag; Skulde ViffeSkytSf 
guder ei have hoiere PladS i vore Hierter. end 
den indfkrankede Hyttebver, den tralbundneJord- 
dyrker i sin snevre KredS? med Han« saa Evner 
og den liden Nytte? Han med al sin Rcdelighcd ud- 
virker mod Hüne. Generalen, denne levende S i« l 
i den störe Krigsmaffine, H«ren, Han, som ord- 
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«er, dreier og vender den efter Behag, og Ve, 
stemmer den, som en Morderengel kil Nederlag, 
skulde Han ei have Forspring til et varigt ÄEre- 
minde for den Soldat, der Händler, fordi Han 
fettes i Bevcegelse, og mafkinagtig, uden at bryde 
sin Hierne, lystrer Ordre? Er ei Themistokles mere 
agtvcrrdig, Hans Fortienester mere fremlysende, 
Hans Opofrelse for det Almindelige storre og lern« 
gere nyttige, end den under Hans Anforsel, lige 
indtil RasenetappreKyncrgirs Krigsberommelse? 
Denne gier störe Nederlage, jager de forkippede 
Perser tilbagetil deres Skibe, holder med sin hoire 
Haand paa det fiendtlige Skib, og stap ei, forend 
Han mistede Haanden; greb derpaa fat med den 
venstre Haand, og, da den var hugget fra Ham, 
beed Han som er rasende Dyr i Skibet for at holde 
paa det. Ikke destomindre staaer Han i Staternes 
Historie ved Siden af stnHcrrfsrer. —  Og skulde 
Themistokles's Scier, der kun gavnede Staken 
engang sor alle, have storre Vagt paa den For- 
nuftiges upartiske Vegtffaale, end Solons viise 
Jndretning med StatSraadet i Athen, der bestän
dig fkaffede Landet mange og anseelige Fordele? 
Skulde den praktiske Loerde, der tilbereder sine 
Indsigter til hver Mands Nytte, der ufortrode» 
nedriver paa Vankundigheds Rige, gaaer ind- 
groede Fordomme og rodfastede Vildfarelser 
imsde, legger Grundvold til den ncrrvarende og 
EfterflagtenS Oplysning, og vover Forsog, som 
forst moedneS lange efter Hans Dsd; Den ret- 
skafne Larde, der lsöspander Sandhederne af deres 
«ryttenpe og staviffe Aag, afffaller dg afhinder

dem,
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dem, for at frembyde den jede Kierne; Den due- 
lige Viise, der af den Lardoms Forraad, Han 
daglig foreger, tillaver en sund og narsom Fsde 
for alle Stander, og dannrr andre til Larere, 
StalSmcrnd, Lager ogvardizeUndersaatter; skul- 
de hau ei bave en hoiere Grad af Udodelighed og 
et storre ÄEreminde, cnd den drivtigste Kisbmand, 
den durligste Haandverksmand, den strabfomste 
Agerdyrker? o. s. v. Den Luther, af hviS 
Grundighed og Underviisning Millioner Christne 
endnu indhsste de rigeste Velsignelser; Den danske 
Luther, den for Guds '2Ere nidkiare Johannes 
Taufen; fknlde denne og hiin ei staae overst i  vore 
MinVeSNierker? skulde diffe ei vare meest sikkre 
paa Forevigelse, paa en längere Evighcd, i  det 
ringeste saalange, som dercs Udsad af Velgier- 
ninger fkyder Grode til Christendommens Fkoer? 
Skulde Rationers Lys, hele Folkeflagters Sa lt 
imov den indsnegne Forraadnelse i Saderne, Luci- 
aner, Horatier, Juvenaler, Perster og Rabne- 
re —  diffe Lasternes Svober, der giore Uorde- 
ner latterlige ogDyder eienfynkig takkelige; l'kulde 
de ei i vore Aine og Efterflagtens Erindring 
vare mere nforgkemmelige, end de , som holde for- 
lanast opfundne Sabesyderier og Saktkogerier i en 
ständig Drivt og Gang? Men maafkce kun Hek- 
tegierninger og forbausende Handlinger, som giore 
Opfigt paa Jordens Overflade, erevardige til Udo« 
delighed og Efterflagtens Erindring, og ikke stille 
Dyder eller rolige Fortienester, som «den Stsien 
og Bulder indvirke Glade, Liv og Hengivenhed 
lil Fadrenelandet i  Mangdens S ia le? Handlin- 
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ger» som giere Erobringer, uden at forlangeSciers- 
tog og Triuwphbuer, som nytte uden at lärme, 
»den attilstime sig Navnkundighed? V i rilstaae, 
atde «ldste Skribentere have givet störe Bedrivter 
Forrangen, og derved begravet en Deel rolige, yp- 
pcrlige og «dle Handlinger, t i l  storste Tab for 
Verden , i en evig Forglemmelse. Men det var 
mere Tidernes, end Skribenternes Feil. Krigs- 
aanden herskede. Den duelige Huusfader, den 
«delmodige Bonde, den uegennyttige Handels- 
mand, den veltcrnkende Soldat, den retjVafne Fa
der, den sig udmerkende Huuümodcr, den retsin. 
digeArbeider, undgik deres Opmerksomhed. Der- 
ved er den crldre Historie bleven mindre larerig 
for det daglige og huuölige Liv. Me» vore nyere 
Skribentere opsamle «refulde Handlinger i alle 
Stccnder, som csterlignelsevoerdige Monstre for 
de nu levende og kommende Slcrgter — Dydet 
forevi;e De, ente» de.saa ere klcrdte i Purpur 
eller omhcrnarc med Pialter. Paa UdodelighedS 
Liste med usorglemmelige Regentere, Fadrenelan- 
det opofrede Htatsministre, Livet ei ska-nenve 
Generaler og 'Admiraler, fortienstfulde L«rdc, 
Videnstkabernes og Christendommens Befordrere, 
patrivtistke Kiebmcend, finderige Kunfti'rre og 
Haandverksmomd, staaer nu den for Forsog og 
Opofrelser ei bcrvende Landmand, den strabsomme 
Bonde, den drivtige Huusmand, den duelige M a 
kros, den dydiqe Soldat, den hoimvdige Ziffer. 
I  vore taknemmclige Fortegnelser og historistke 
Mindesverker, fremtrader Tid ester anden, paa 
samme Skueplad- i  vor Egn, t Fyen, en Jor«
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gen Brahe, en Holger Rosenkranh, en Christen 
F riis , en Jens og Hans og Mogenö M ule, en 
Hans Mikkelsen, forst Rektor siden Bisp i Fyen, 
Thomas Broderus Bircherod, Doktor E M d  
Ehristensen, og Kornelius von der Hambsfort; 
Hans Madsen, Bonsaks, Peder Pedersen Raad- 
maud, og hvo kan navne dem alle, der ved deres 
Förstands og HiertetS Vcrrd, og ved deres For- 
mue have giort sig fortieate af vor Gymnasium og 
Sko.le? Men tcrnker ei M . G. T . , at blotLarde 
og gavmilde Medmenncsker fortienr TEreminder? 
Ogsaa de, som ved nyttige Opfindelser, udmer« 
kede Fortrin for deres Jevnlige have rilvundet sig 
offentlig Bifald og AgtelseStegn, ogsaa diffe ere 
Velgiorere imod Landet. A f dem er der ei Heller 
Misvext i vor kioere Fyen. Jeg vil kun anfore 
en Rasmus Edsberg, Sogneprast i Brenderup, 
en Jorgen Larsen i Gieldbye-Molle, Knud Niel
sen, Smed i Odense, Knud Nieksen i Hunderup, 
Christen Hansen og Hans Seegaard i Soerup og 
mange stere.

Men skulde jeg vel glemme en TEdelmodig, 
"Hvis uegennyttige Godhed imod Skalen, endnu 
fvaver mig og min Skoleungdom i fril^ Minde? 
Jeg vil fette Hans Handling, da jeg ei har öov 
lil at ncrvne Hans Navn. En Borger her i Byen 
af Haandverksstanden, for at Monne paa denFor» 
bedring i DisciplernesSader, og bekenne denOr- 
dentliqhed i deres Opfersel, som Han havde merket 
t il,  for at opmuntre dem is«r afSk>.lrungdom- 
men, der havde vendt Ryggen til et vilvt Vasen, 
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og formindsket deres Raahed i Scederne, skian- 
kede Kenne Mand en Gave, som vffentlig og 
efter bedste Indsigt blcv uddcclt paa Skolen. 
Jeg fyneS endnu ar vare et -Aienvidne til der 
uffyldige Vasen, dek blide Ansigt, den glade 
Tone, den behagclrge Tikfredshed, med hvil- 
ken Venne gode Mand udtrykte sig, da Han over- 
gav mig Gaven. Endelig efter en »künstlet Sam- 
rale sagde Han et glad Farve!, og gik bork med 
saadan en Muntcrhed, som om Han havde modta- 
get en Skat, og ei selv bortgivet noget, en Mun- 
terhed, som prager den Uskyldiges og ÄLdeltcrn- 
kendes Karakter.

Men at man ei stkal miötanke mig for Par^ 
tiskhed imod mit eget Kien. Endog den blotte 
Mistanke skrakkes jeg for —  at de Velgisrende af 
der smulkc Kion ei skulle forurenes ved Udelukkelse 
af UdsdelighedS Register; ar ci de Uvidende af 
Mandkionnet, til Vancrre for deres Forstand, og 
Hierte, til Trods for den daglige Erfaring skulle 
blotte deres Svagheder, ved at miskiende den 
V ard , som vort Ophav, vore Modre, vor Livs 
Forsoderske, 'voce trofaste Ledjagerffer igiennem 
Moisommeligheder, ved deres offcntlige Pelgier- 
ninger og Selvopofrelser for dei Almindelige have 
den billigste Fordring paa; saa bor jeg anfore 
nogle af dem, som have voeret Vene omtankende 
Kiens Zur og Hader, og hvis TErestetter endnu 
rrodse Forgkemmelfe og Undergang. Jeg künde 
vpstille en heel Har af forskiallig Rang, alle for- 
treffelige ved deres Fortienester af deres Medmen-

neffer



43

neffer og Fcedrenelandei. Iblant Dronninger en 
Thyre Dannebod, en Gyda, en Margaretha, 
en Philipp«. Blant heieStandspersoner, Mar
garethe Ulfeld, Birgirhe Thott, Birgithe Scheel, 
Birgithe Gioe, Karen Brahe, Friperika Glud. 
—  Men jeg maatte blive aandekes, inden jeg kom 
lil  Enden af min Liste, —- hvo kiender ei af det 
udhredte Rygte en Anna Colbiornsen, som Pen 
og Pensel og Gravstik have vseret eenige om at for- 
eviqe? hvo har ei Hort dereŝ  Navne tit ncevne, 
der har giort siq uforglemmelige i vor Egn ved 
Gavmildhed mod Skalen? en Maren Christo- 
pherS Dauer Bang, en Margarethe Emjks Dal- 
ter, en Margarethe Schougaard, en Anne Ren- 
now, en Margarethe Eriks Dauer, en General
inde Devih, hvis Velgierninger endnu den Dag 
i Dag er giver Mgrode lil den stubercndeUngdoms 
Fremiarv. —  Og fkulde jeg vel kunne forbigaae 
den Dame, som i Dag er Formaalet for min 
Tale? hvor ntilgiveligt dette ? den Salige Froken 
Ernst bor og have Plads i Wrens Tempel. Lader 
os noiere tage denne overrajkcnde Gavmildhed, 
denne betydelige Opofrelse af hendes Midier til 
Skoleungdommens Tarv under vor Betragrning, 
for ret at bedomme Lens Vcerd, kicnde dens vel« 
gierende Jndflydelse paa det almindelige Beste, 
og afgiore, hvorvit den gier Skolens Velgiorerjlke 
voerdig ril et udedeligt Mreminde.

Rigdom og Formue gier ingen virkelig lyk« 
kelig, Hvor faa vare ellers lykkelige iblant den tal- 
lefe Mennestkehob? Ikke Bestddelsen af der time-

lige
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lige Gode, men en nyttig Anvendelse af der, gier 
sin Eier 2Ere. Naar en Riig vilde bryste sig 
af sinFormue, handlcde Han ligesaa taabelig, som 
om et Guldbiergverk vilde haanlig <?ue hen paa 
Naboebicrgene af Steen, eller Jord. Guldet, 
saalcrnge det ligger giemt i Biergenes Jndvolde, 
i Mincrnes Skiod, har hverkcn Glands eller 
Priis. Saaledes ere Midler under Vesidderens 
Varetagt, naar Han ei forstaaer ar bruge dem, en 
Plage, en evig Ukoe og en virkelig Ulykke. —  
Naar den Gieriges og Gnierneö Skatkammer en- 
gang aabnes, naar Vene sterkt tillaasede, og paa 
sin osterlandsik dybrfilrlede ogforst'andsedeFangsel, 
efter en ufornustig Besidders Dod, befries fra 
sin Skildvaat, og overleveres til de af Lamgsel 
forsmcegtede Arvinger; saa gaaer der ofte med bette 
Forraadshuus, som med et Krudkammer; det 
sproenges, farer i Lüsten og knuser de Eiendes 
Lykke og Velfcrrd; folgelig er Rigdom og ud- 
vortesFormue kun en Masse, der i de Fornustiges 
Hcrnder kan tilbcredes til en Velsignelse for den 
Benttdlede selv, og til en Lindring og hastigvir- 
kende Lcegedom for smcrgtende og ulykkelige Med- 
menneffer. —  De Rige ere kun Huueholdere for 
de Faltige. A f Gud ere de satte paa denne )CreS- 
post al dele paa GudS Vcgne, som Mcllemhcrn- 
dec, Undcrstottelsen ud til de Trangende. —  
Hvikken H e ih e d I  Stedet for ai den algode Gi- 
ver, Faderen til al Lyksalighed, umiddelbar künde 
lade det Notwendige falde i  de Faltiges Lod, knyt- 
ter Han nu ved denne MelltmHandling et Kierlig- 
heds Baand mellein den Rige og Nodlidende.

Den
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De» Formuende har Leilighed til at opdrage Fa« 
verlose, ar rorre Graaden af Enkers Sine, at 
forstrakke den strcrbsomme Fattigdon»', den trän« 
gende Arbridsomhed, at formindffe Dagdriveres, 
Bedraqeres , RovcreS og Lastefuldes Antal, ar 
fremkälde Glceve og Tilfredshed i uffyldig fora^- 
medeFamilier, ogindforeen almindettg Sikkerhed, 
Vclständ oq Lyksalighed. Der staaer til den For« 
mmnde selv, om Han vtl modtage deine guddom- 
meliqe Wre at vcrre Hans Medmenneffers Tilstngt 
ved Beugen af en Formue, som er den ustadigste 
og usikkcrste Eiendom i Verden.

Vor SkoleS Velgisrerske betragtede hendes 
Rigdom fra denne Side, som en crdelmodigMen- 
neffeven giorde hun hendes forqicrngclige Skatter 
ved nytiige Foranstalminger og fordeelagtiqe Til- 
beredekser for hendes Dod til et grodefuldt Land 
for den trcrngende og drivtige Strcrbsomhed, fra 
Sloegt til Slcegt. —- Fra hvilken Side vi end 
betragt« hendes Stiftelse, hendes Gavmildhed 
imod den studerende Ungdom, saa bliver den lige 
priselig og esterlignelsevardig, og Stiftersken 
berettiget til et udodekigt Eftermcele. See vi paa 
Velgierninqens Natur og indvortes Smukhed, 
hvor agtvardig bliver den da ikke ? Gavmildhed af 
uretfcvrdigk Gods, i hvor stör den end er, er in
gen Gavmildhed af Eierens Eget, men af en 
ForMne, Han einen selv har rovet, cller afetRov, 
Han har arvet eftcr sine Forfeedre. Saadan en 
med Snildhed samlet, ved lenlig Bedrag forsget 
vg «ngstelig bevogtet Rigdom, kan aldrig efter

upar«
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upartifke DommereS Kiendelse og en ubedsvet 
SamvittighedS Stemme kaldes ens Eiendom. 
Gaalcrnge der «ndnu er en Skilling tilbage af bette 
Bytte og de Fordele, den ranede Skat har ind- 
rentet, saa er Besidderens Goddcrdighed ingen 
Almiffe, men en Erstatning for den Uret, enten 
Han eller Hans Forfcrdre havegiort, en Lindring 
syr Hans bebyrdede Samvittighed og en Lettelse 
for Hans Bortceise til Kpigheden. Man maae 
derfor give af sit Eget, af den paa ArbeidsomhedS 
og Redeligheds Vei lovlig foniente, og af Gud 
velsigNede Eiendom» af Taknemlighed imod Give- 
ren, den naadige Gud, og af Felelfe af den «gte 
Mennefkekierlighed. Den sandselige og befkue- 
lige Gavmildhed, Hcrndcrnes og HiertetS Dyd 
forcrdler den GoddcrdigeS Tcenkemaade, og gier 
Ham fotstandigere og dydigere. Vel sandt, at 
den Trcengende ligesaa vel hielpes og glcedes ved 
en Gave, som den Urerfcerdige og den til Udde- 
lelse Uberettigede rcrkker Ham af det, Han har holdt 
tilbage eller bedraget sin Ketroer fra; men var 
det dog ei behageligere for den Understottede og 
bedre for den Barmhiertige, om Hans Gaver vare 
stemplede med Retfcrrdigheds Prcrg? Opoftelser 
for det Almindelige, endog af sinFormue, sigte til 
at giere vel imod Alle. Med Glcrde uddeler den 
Velsindede endog affin udvortes Forraad, uden 
at v«re metfterdig imod sig selv eller forsomme 
hsier« Pligter. Den renterige Skat, som den 
Salige Freken har esterladt sig som en fast Grund 
til deu studerende Ungdoms Lindring, er, saavit 
vi havr kuunel opfpore, lovlig/orhvervet, ftlgelig

ei
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ei nogen Forsvning eller noget Liigvffer for den 
Afdede, men er Overstud fraFremmtdes Fordrm- 
ger; et Esterladeustab, ei reven «V af Hcrnderne 
paa trangende Paarorende, for at stifte sig et 
Navn, ved at indsetteEnker, Faderlese og ufodte 
Slcrgter kil Arving, men en rolig besiddet̂  «rlig 
forhverver, redelig foreget og frivillig overdraget 
Formue, som en fast Grund ttl Mangfoldiges Ve- 
derqvcrgelse og Frrmrarv.

Bedsmme vi og en Handling- Storhed 
efter Tidernes Bestaffenhed , i hvilke den uveves; 
saa bliver ogsaa fra denne Side hendes Stiftelse 
og gavmilde Opofrelse fortreffelig og hoitagtelses- 
vorrdig. I  den berstende Pppigheds og ufor- 
nuftige Sandselighedü T id , da mange fortcrre de- 
res Eget, og tage ftit til andres som Fribyttere og 
Erobrere; i den, nu almindelig bifaldte stundes- 
lose Uvirksomhed, regelmässige Uordentlighed og 
unyttige Strcebsonched; T iber, da endog Fcrdre 
og Myndige, da den n«rende og tcrrende Deel af 
Staren, ncesten alle Stcrnder trange til Regen
ten« faderlige Foranstaltninger, til Overdaadig- 
heds Indstrcrnkelse og Aiaadeligheds Haandhcr- 
velse og Bestestelse; Under denne Svindsot for 
Landet, da Luxus stngte alt og den gode Smag 
i  den sandselige Forstand, som en Landfiende flog 
ned for Fode, giorde Nederlag og udbredede Nod 
og Jammer, ikke iblant den ubelydeligste Hob» i 
denne fredelige dog odeleggende Feide bliver en 
Masse ufortceret, en Skat staanet, en Eiendom 
i  Behold, der spotter Vedlcrgters Angrrb, ogpud-

ser
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ser de omsnigende Smiggrere; dLMie ubortgifte. 
de Eiettdom, der var stör nok til at lokkeBeilere 
til sig, bliver, ligesom den- Eier, ubetaget, ufor- 
lovet, og saa at sige ei ustyret, for ei ar selge sin 
Besidderske; en Hovedsum, hvis Renner. ere be
steinte til at fremhielpe de Studerende, at Tiber« 
nes Krav ei skulde blive dem for folelig, ei standse 
deres Lob , ei tvinge dem til at söge de Gienveie 
til Maalet, som Videnffabernes Overlobere be» 
trade. For at giere er betydelig Tilffud til de 
StuderendeS Underholdning, for at giore dereS 
Ophold ved Akademiet längere mueligt, og i Ho» 
vedstaden, hvorKunsterog Videnffaber reise Hove» 
det, og danne duelige Mand for alle Stander, 
miudre kummerligt, har den Salige fnlgt Viis- 
dom« Regler i at fastsette den T iv , Frugterne af 
hendes Gavmildhed skulde indsqmles: paa den 
Tid, da de akademisike Understottelfer ei ester Lo» 
vene, eller Anssgernes Mangde kunne seljkabe sig 
med deres Oplag fra Skalen, for at giore det klak- 
keligt til en anständig og angerlos Underholdning; 
paa den Tid nydeö Gaven. — Hvilket Overlag > 
hvilket fornuftigt Balg i Henfeende til Uddeling» 
Tiden! Ogfaa dette lagger Vagt til hendeS priis- 
vardige Goddadighed.

. Betragte vi nu den Handlende, den Belgier 
rende selv ; besikue vi det Mandige, der TEdle, der 
Uegennyttige i Handlingen; det Menneskevardige, 
der Overlagte i  Maaden, den udviises paa; sag 
vinder denne Opofrelse ikke saa liden Vard. Bel- 
giorerstken ophsies over fit Kien, hliver hende-

Stand
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Stand voerdig, foradler sin Karakter og erhverver 
siq et uforgiengeligt Eftermcrle som Menneskeven. 
En Dame tager sig paa at esterlev« den befalede 
Pvnkt i sidste Skoleforordning, som ei forbinder 
hcnde eller hendes Kion. Hun vpfylder de Sm- 
dcrendeS nopfyldte Pligter, ei for at tilkiobe dem 
Magelighed, eller lose dem fra KongebudetS hellige 
Baand, men for at giere dem iversyge ved hendes 
Forfpring, og ved hendes Exempel anspore dem t il 
GienkierlighedimodSkolen, deres foderige Moder, 
der har bekostet paa dem frieUnderviiSning, en for« 
finer Opdragelse og lindrende Understottelse. D« 
StuderendeS Gavmildhed imod den Skole, der har 
omskabt oq dannet dem til Statens Nytte, bor 
kalveö en svag Giengield, en ringe Afberaling paa 
den Gield, de vare i til deres Fostermoder; men 
vot Frokens vverordentlige Opofrelse kan ei bare 
dette Navn. Her giveö, »den at have taget, her 
betalcs, «den at vcere skyldig.

Dertil kommer det Fornnftige oq Betank
somme i Uddelingsmaaden. At qive nd äsuover- 
lagt-Adselhed, asiubetanksom Forfangelighed, af 
«aabelig Stolthed, afTvang og mcd Binerhed i 
Miner og Udtryk, beraqer Gaven sin Vard, og 
nedsekter Giveren langt neben for Rang med de 
Veltankende og ̂ mfolende. A t flcrnge Gaven til 
den Faltige, at overskände den Trcrngende, at labe 
Ham die og forst haabelos fortvivle, forend man 
Hiclper, at ydmyge den ved sin Usclhed nok yd- 
mygede, beskamme Ham under Haandrekningen, 
vidner om en lav Tankemaade og en nedrig S ia l.

D  Der-
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Skildt, at forebygge Trang, forekomme Dnffer, 
og med Blidhed i Miner, Mildhed i Lader, og 
Venlighed i Tiltale, udenOpsigt og Vasen, endog 
ffip lt og ukiendt, al arbeide paa andres Vel, ikke 
for at tiltvinge sig Roes og ffaffe sig Menneffers 
Beundring, men for at ligne og behage den aller- 
hoieste Gud, og tage sin Belonning forVelgiort i den 
taknemmelige Glade, der fremlindrer af de Hiulp« 
«es Dine. Endog fra denn« Side tiltroe vi den uds- 
delige Velgioreffes Gave en vcerdig Anseelse og cn 
Mvralff Smukhed, som opfordrer rilEfterlignelse.

Fremdeles viiser sig en Handling i sin virkclige 
Storhed ved et fornustig Balg af de Pcrsoner, den 
ffal nytte og fremhielpe. MenneffevarVigt- er der 
at udstrekke Velvilligheds Pligier til saa Mange, 
og saavit mueligt er. ÄEdelt er det med sin Hiel- 
pevilligheds D rijjt at omfatie det Hele Menneffe- 
kion; at begegne sine Medffabninger med Kierlig- 
hed og Hoiagtelse, som Bornassamme almagtiqe 
Fader ; at viise sig velsindede og godlidende mod 
Menneffer, fordi de alle udmerke sig fra de vorige 
D y r, som beboe vor Io rd , veh Fornuften, Him- 
lens uffatterlige Gave, Skaberens livagrige Bil« 
lebe, fordi de haveligeFolelser, Begierligheder og 
Lidenffaber med os, som Medforloste ere bestemte 
til" samme naadige Hensigter, og betrade samme 
V e i, som vi til en salig Udodelighed. A t besidde 
saadant et Hierte, at man onffer at giere vel imod 
enhveo, oggriberhverenLeilighed, Forsynetfrem- 
byder, til at befordre voce Medffabningets virke-

lige
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lige Lyksalighed, saavit vor indvorteö og udvorte« 
Evne forsiaar; at lade sig besiale af den naturlige 
og ved Christendommen fvradlede Tilbeielighed at 
ville og giere vel inrod alle, er at ligne den Algode 
og iile sin Bestemmelse i  Mode. Men, hvor faa 
cre i Stand til at feie deres gode Hiertelav til at 
gavue alle? V i lade derfor vor nyttige Birksomhed 
ferst yttre sig narmest om os, til deres Fordele, 
som ved Sloegtstabs, Venskabs og Religionen- 
hellige Baand ere knyttede til os. Denne ForholdS 
Regel har Herr Satige Velynderske ogsaa rettet sig 
ester. Den trcengende Drivrighed, den fanige 
Duelighed, «i det menneskeligeKienö Tyngfler, eller 
blor Srarens ledige Ärme, men fvrladte Enker af 
vardigcMand, hielpelose Ugifte, der ei fkyerVind« 
skibelighed, men ved Lette Tiljkud nyde blidere 
Kaar; diffe har is«r v«ret Formaalet fvr hendes 
Opofrelser. Den studerendeUngdom, som tildan- 
nes til Landeks Nykte, og maatte af Mangel paa 
Pleie, enten sildigere, eller kun halv moednes, ja 
vel og visne og qaae ud; disse Grundspirer, der 
jkal voxe op til duelige Aland i alle Stander, og 
giere sigvardige ril vigtige Embeder, disse StatenS 
tilkvmmende Velgierere og Skuldre for det almin« 
deliqeVel , har vvrHeltindeiGodhed, som en em 
Moder, sorget for» og sikkret deres Opdragelse for 
Fadrenelandet. Hvor forhoier ikke dette hendes 
Gave, og jeg veed ikke, om dette Val gier hende- 
Forstand eller Hierte messt ^Ere?

Endelig veie vi en Giernings Ppperlighcd vg 
legge dcns Uskatterlighed for Dagen af densV»rk< 
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«inger vg Felder. Jo flere oclgierendeVirkninger 
og velsignede Folger en Gierning har, io storre jo 
betydeligere er den; jo mere udbredte disse Fordcle, 
jo varigere den Nytte er, som den medfsrer, ikke 
blök fov den ncrrvcrrende, men endog fokEfkerflcrg- 
leu. des sterreerVelgierifingen, des uvurderligere 
dens V«rd, des vissere og sikkrere er VelgiorerenS 
Navnkundighed og Forevigelse. Undersoge vi vor 
Frekens Gavmildhed imod de Skuderende cfrer disse 
Grundscrtninger: hvorineget forheies ikke da dens 
P riis ? Jnket mindre, end tilvorende Uffyldigheds 
Forfegiere, Dyds og Rctfcrrdighcds Tolke, Viden- 
stkaberncs og Religionens Leerere, Sicrls og LegemS 
Beskyttere, den offentlige Sikkerheds Vcern og 
uovervindelige Mure, den almindclige Beistands 
Bessordrere indhoste disse Velgiorenheds Frugker.

I  dem som i Froet og Kiernen ligger Grün» 
den til de fruglbare Trceer, som i Tiden ei aleene 
fkal give Skygge, men boere Frugker til almindelig 
Styrkning og Ncering. Disse haabefulde Unge, 
der fkal aflose den nu levende Slcrgt og blive alle 
SteenderöVelyndere, ere de ncrrmeste, somFroke- 
nens Goddcrdighed indrenter Fordele og Velsignelse. 
Meü standser vcl Nyttenafdenne klogeForanstair- 
ning ved de forste Deeltagere ? JntctMindre. Lige- 
som intet Legeme i Naturen, i hvor dodeligt og 
forgcrngeligt der er, derfor blivcr til intet ellex for- 
gaaer uden nogen Nytte, ligesom Naturen vel op- 
lsser Millioner Legemer efter Hinanden, udcn at 
de gaae til Spilde, thi Grundstoffet af dem bliver 
tilbage, blandes og auvendes til nye Frembringelser 
og Skabelser, og omarbeideS, tilberedeS og nyttes i

Natu-
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NaturenS uopherlig virkfomme Verksted, ved alle 
TingS-Kredslob, somenJndtcrgtfordet hele; saa- 
ledeSl ffal.der og i en uafbrudt Kisde gaae ril med 
denne velqiorende Stiftelse. De forste Lodtagere, 
somukarrig dele ud af dereö Kundss'abs og Dyds 
Forraad, og nytte med deres erhvervedeDnelighe« 
der, cre som Roden, denne Goddcedighed har fcestet 
i en grodefuld Jordbund, og som Grundfwden til 
den lonrigeste Host. Alle de Fordele, som udstrem-' 
me fra de forste, som har nydt Deel i denne Vel- 
gierning, til cn Slcrgt efter en anden, udflyde af 
samme Vekgiorenheds V«ld og vidncr om KildenS 
Ppperlighed og Undtommelighed. SaaledeS kan 
een fettes i Stand til at gl«de Tusende, og disss 
Tusende igien v«rc ligesaa niangc Hovcdaarsagcr 
til tallose MenneMs Lykke, og Visse alter igien 
udbrede sig i dct Uendelige. —  Hvorvit udstrakte, 
hvor betydelige og vorige blive da ikke alle de Vel- 
signelftr, som fra saadan enMcrngde, ligesom fra 
Hovcdstronnnc, udflyde, fra ccnLevealdertilenar), 
den, ved denne gavmildc Understottelse, naar^een 
eeneste, enter, nnuddclbar selv, eller middelbar ved 
dem, Han har dannct og nyttet, kan blive en virk- 
somVcfordrer asden almindcliae Beistand og Lykke? 
Dommer da om denne Gaves uforligncligeV«rv, 
a f Birkttingcrues og Folgcrncs Ma'irgde, 
Storhed og Varighed, som udgyde sig af dette 
aabnede V«ld til de sildigste Slcegter?

Men jeg syrrcs at höre cn Jndvending, som ls- 
der mig i Mode, og bliver lenere for andre at giere, 
end for mig at besvare; en Jndvending, hvis rette 
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Grunde enhver anden maastkee snarere, endjeg, kün
de opspore. Siden denne overordenllige Goddadig- 
heds PlaU er saa frugtbar paa Velfignelser, saa 
gredefuld paa betydelige Fordele og vorige Folger; 
hvorfor opsatte da Velgisrersken dens Fuld- 
byrdelse og Forkyndelse til Enden afhendes 
Lrv? hvorfor vilde hun berove sig den maqelofe 
Rente at vcrre et-Aienvidne til de opklaredeAnsig- 
'1er, delyseHine, den stille Glade , bisse uforkladte 
Taknemmeligheds Tolke? Maafkee hun opsatte 
Bekiendtgiorelsen af hendes Formues Anvendelse 
efter hendes Ded, for at forfkaane sig selv for de 
Brydericr ogFortradeligheder, som de t Testamen
tet forglemte og udelnkte künde sammenspinde; maa- 
ffee for at forhindre Overhang, Forbonner, Hylen 
og Jamren, som vilde plage en Veltankende, der 
ei kan giere vel modalle, »den at giere vel imod 
ingen; Maaskee för ei at forfolgeS af en nfornuf» 
tig Daddel, afSlettcenkendes Misundelfe og MiS- 
forneielse; Maaffee for at forffaane sig for de 
vmsurrende Lovtalere. Men, hvad Asiztorende 
har et Maafkee til en Sage Stadfastelse? Maa- 
fkee vi med al vorGietken fodeos medGiSninger, 
og tumles om afFormodninger? waaskeevifavne 
Skyggen ved at gribe efter Sandhed? Dog vi vove 
endnu et Maastkee: Hun opsatte maaffee denne 
Gudlignende Handling til derSidste, for ei, efter 
dette udedelige og guddommelige Verk, at forerage 
sig noget mennefkeligt og ufukdkomment, nu da hun 
stod reisefardig til UdedelighedS og Fuldkommen. 
heds Land.

Bor
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Bor da ikke kenne Handking, kigesaa vel som 
alle Opofrelser for detAlmindelige, have fuldkom- 
men Hcrvd paa Hoiagtekfe og B ifa ld , paa et va- 
rigr Mremmde for Velgiorerstken? En Gavmild« 
heb, der har en indvortes Snmkhed, somenlovlig 
erhvcrvet Eiendom, der ei ved uretfterdig Tilvert 
er blevenformangt, svmforfalsketAkrhellerMan- 
gods; en Gavmildhed, som er langt ophoiet over 
vor LevetidS Vedtagter, og anpriser siq ved sin 
Siakdenhed; en Gavmildhed, fom er fastsat at 
nydeS afde Srnderende, ril en Tid, da andre Stif» 
telser, efrerLovene, ei kan gribe den synkende Armod 
under Armene; m Godd«dighed saa mandig, at 
man ei t«nker paa en Velgisrer^e, men paa en Vel- 
giorere; saa vel udrankt, faa forsynlig ovcrlagk, 
saa viiselig besfeNit tik den bedste B rug , saa uegen« 
nyttig, ai hun ei engang har viller opbie Taksigelser 
og Lovtaler, men rvinger Skolens egne Planter som 
Gieldnere til Skamrsdme over denne Forrgribelse 
af en Skyldfrie i deres Gields Udredelse: en 
Handling , som mdynder sig ved Giverens rcrkkelige 
Tone og tilsmilende Mildhed; en Handling, som 
siiger i Vcrrdighev ved dens udbredte Fordele og 
vorige Feiger. Saadanr et Grundlceg til Lyksa- 
ligheds Skiftclfe, IlodfKstelse og Haandhcrvelse 
maatke miekiendes, om det ei giorde sin Ophaver 
udodelig paa Iorden.

i
Men, hvori bestaar den Udodelighcd og For- 

evigelse, som «die og störe Handlinger har For
dring paa? Er detTErestotterafMarmor ogErh, 
vi ffalopreise for dem, der har giort Opofrelser for 
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det Atminde l̂ige? Er der en Forevigelse ved Pen- 
seien, Gravstikken og Meiselen? O ! en kort Evig- 
hed imod den, uegennyttige Patrioter, nnttige 
Borger« og retffafue M«nd i alle Stcrnder kan 
have Ret til. Derer Mreminder ffal staae evig, 
og uftrdunklede opreiste af dcres Samtids og Ef- 
tertids taknemmelige H«re, opreiste ei aleene paa 
vore skionsomme Torve, offentlige Samljngsplad- 
fer, Kirker og Skoler, men i vore Aarbogerog 
Kroniker, og der, som mere er; deres Velgiernin-, 
ger stkal v«re indgravede i vore Sicele med uudflet» 
telige Tr«k. -

Ved vor Velgiererskes Ded giorde hendes 
Midler deres forste og «refuldeste Udflugt i Ver
den, opkcdteEnkerog Faderlose, fandt tildenhielp- 
<r«ngendeStr«bsomhed, styrkede de synkeude Ar
me og bcrvende Lemmer, og vandt et talrigr Parti 
af Venner. Hendes Dod var som Foraaret, der 
aabner Jordens Skiov, som Vintsren igiennem 
har v«ret tillaaset. En Sv«rm af Taknemme» 
lige, som hendes Understottelse hielper frem paa 
Arbeidsomheds ogFlittigheds Vei til det «refuldeste 
M aal, stkal alle foreene sig for at opreise for Sko- 
lens Veld«derstke et Gravminde, som stkal trodse 
Misundelse, Bold og Undergang.

Men som Taknemlighed er forstkiallig efter 
enhvers forstkiallige og ulige Forhold tilGaven og 
Giveren; faa bidrager eey mere, en anden mindre 
t i l  denn« Wrestones Opreiselse. Dog komme alle 
Takydere deri overeens, at derer Taknemligheds

Pttrelse
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Pttrelse foreenersig venskabclig, fomi en Middel- 
punkt  ̂til de Velgiorendes Forcyigelse. En uegen- 
nyttig TUstaaelse og aabenhiertig Bekiendelse af 
alle dem, som har nydt Fordele af offentkige S tif
telser og Velgierninger, at de har deres Velgiorere 
at takke for Veres Li/kkeS Befordring; denn» Loy
tale og Berommelse sver de Gvddcrdige, sonvove 
og anvende noget til almindelig Beste, foüsetteS 
vg vacer ved, saalange Stolthed, Egenkie lighed 
vg en taabeligUafhamgighed eigveeler den>jatur« 
lige Drivt til Hengivenhed og Hoiagtelse fcr Vel- 
giereren. —  Her er en Berommelse ovrr vor 
Skoles Velgivrerffe, en TaknemmelighedS 
Altrelse paa S tedet, her er en Udsdeliglyd, 
en Forevigelse, som hnn endnu har i Vente. —  
Her er, siger jeg, ct 2Ereminde, som paa Stedet 
skal opreises for vor afdodc Frekcn —  og til tztte 
loegge vi Leerere ved Skoleq og Ghmnasiumet^sair 
de fasresic Grundstene, ved at' yttre vorc Foklfcr 
af en fristk Glarde over en alkid flydende og adrig 
fortorrer Kilde til Velsignelse og Belonning för 
Leerere og Loerlinge. Jeg et RedjPab i Uelgürcr- 
indensHaand til Vederqvoegelscrs Nddelelse i Hor- 
bindelsr med Skolens Overbestyrere og de k irige 
Forstandere; Jeg er. Hienvidne til en H> ''l af 
de Hiudringerö Formindffclse og Uleü^eders 
Standöning, som sinkede Lcerlingernes Frem^aug, 
ogunderholdtMiSmoviqhed, denne sorgeligeDal- 
ter af trykkende og indkncbne Kaar; Jeg som ta- 
ger oprigtig Deel i hver en Forbedring i Disciple- 
nes Tilstand, som i min egen, og foler hver en 
Mvdstandö Udryddelse for Lcrrlinge», som enLin- 
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dring l mit Arbeide; jeg skulde ei v«re taknem- 
mclig og ved mit Exempel anfore Ungdommen til 
samnre D yd? rn Dyd som ei aleene er den störst« 
af alle, men endog Moder til alle de ovrige; «den 
hvilkm Gudsfrygt og Mrbedighed for Forceldre, 
og ^engivenhed tilFcrdreneländet, er svm et Tr«e 
uden Safter, en Plante »den Rodder, et sonor« 
ret i-?ad, som den ramkende Foraars Vind driver 
Spoc mcd. Den Rente drager jeg af hcndcs Ka> 
Pirol,'den Tilvext i min Lyksalighed, den nvnrder« 
lige Bellyst at läse i de UnderstektedeS Hine og 
Bkvsgelser den uforstilte Taknemmelighed, dcres 
Hierter fole. Saadan en Takncmlighed yttre vi 
Loccre pan S tede l, ei aleene ved at opelff'e den 
Dpd hos voce Larkinge, men endog indskiarpe dem 
del nreForpligtelser, der foroinde dem til at opreise 
de-cs Velqiorerske ved VereS Dneliggierelse til Lan» 
des Nytte et variar'ZEreminde. Paa den Maade 
err vi eenige om at forevige hendes Navn.

Men her er og en Forevigelfe i  Vente for 
deme Velgiorerske. Den ei endnu fedte S lag t, 
son ved Anvendelse» af hendes Godgiorenhed til 
sto.̂ e Ducliqheders Jndfaryling jlkal hadre hende; 
de» MleseMangde, fom beständig kan drageFor« 
delr c s hendes Foranstaltning, og af denne For- 
raa» iaicn udgyde sig tilDyds og KundstkabsFrem- 
me; den Hob, som Tip efter anden, glcrdet ved 
hendes Anlag, oplivet ved hendes Opofrclse skal 
tillidsfuld forrsette dereS Loh, fremskynde Drivtig- 
hed og Lykke; alle diffe tagge, saa at stge, Grund« 
sture, Styrke og Varighed til hendes Wrestott«.

Endoq
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Endog i Evigbeden M l  hun tilGuds og Forsone« 
rens TEre omringeS af en Flvk glade og laknem- 
melige S i« le , der M l tanke og takke heirde, soM 
de ForlavteS Varge, de Raadvildes Tilstugt, de 
Fortryktes Trost, og «re hende for den lykkelige 
Glemsomhed af deres Kummer, som Nydelsen af 
Hundes Goddadighed i ElenbighedS Land havde 
skianket dem; Saa varigt er dct Mreminde, som 
endog'den akerringeste Opofrelse for det Älminde- 
lige opreiser den Veld«dige. Skulde vi da v«re 
forsagre til at Veve os selv, vor Liv og vore Kr«f- 
ter, naar Staren fordrer dette Offer? Skulde vi 
lade Modet synke under Kämpen mod de Hindrin« 
Her, som velie sig i Veien for vore adle Bestrabel« 
ser; Mlde vi flaae os. til Rolighed, fordi vier 
eine Fordele eller ei blidk Udfald af vö?e Aorela- 
gender? Skulde vi ei saae i Haaber, og overlade 
det til Efrerflagten at indheste vor Uscrd, som un« 
der GudS milde Bestyrelse aldrig M l spildes, men 
fremspire endog under vore-Kine, eller i der mindste 
staaeRodder, og frembyde Irugter for Esterstagten?

I  Mine kiare Medarbeidere, som ere satte til 
at legge Haand med mig paa Underviisnings Ar- 
beidet, ogsaa vi kan giere Opofrelser, og det saa 
meget vigkigere, som det ei er af en forgangelig 
Eiendom, men af ForstandenS og HiertetS Avr« 
raad vi dele ud til vore Larlinge. Ogsaa for öS 
opreises TEreminder, i alle deres taknemmclige 
Erindring , som ved os tildaunes til det menncM» 
lige Kiens Velgiorere. Diffe og alle deres Til» 
hangere, som vor uddrelte Veiviisning güvbclbac

har



6v

har reddet fra Vildfarelser og Laster, og haandle- 
dek frem til LyksalighedS Maal; allediffe M l,  som 
MeV cenHaand befcrste vor Esterroes, og skcenke og 
Udodelighed. Skulve vi da ei forbinde voreJnd- 
sigter, vor Slyrke, for at dyrke vor Skoleager> 
fremlokke Frugtbarhed, og tilberedc den til ev riig 
Hast af Vclstgnelser for Landet'̂ . Skulde vi gyse 
tilbagc, naar vorStrcrbsomhed ei kan bryde igien» 
nein en Steengrund, en ufruglbar og al Flid spot
tende Pler? 2 «Vtil denne Dag er der jo hele Strcrk- 
ninger i Naturen, soni, kil rrods for alle Opdagelser 
af Kunstgreb til AgerdyrkningenS Opkomst, maae 
ligqe ubrudte og ndyrkede. Tcrnker ei Heller, at I  
ved eders Tildannclse og Underviisning kan bringe 
alle ligevik. Saa mange ForjVicrlligheder.i Na
turen , som der sinkes i Hensccade til Himmelegne 
og JordsmoN, saa nrange, ja langt stere ere der i 
den menneff'elige Sicrls Evner GemytSbeskaffen- 
heder og Gavcr. Denne gradeviis Stigen, som 
fyncs at vcrre Mangler og Uordener, cre ligesaa 
mange Beviis paa Gudü Viiödom og Godhed, 
thi deroe!) blloer det eene Vienneste »odvendigt og 
uundvcrrligt for der ander. Vor Sag vcrre kun, 
at udstroe^-Kundstabs og Dydö usordcervede S«d 
med-cn trofast Stanvhaftighed. V i raade ei for 
vor Uvsteds Hcldighed, og denS Rodfcrstelse og 
Fremvext Hanger af rufende Tilfcrkvigheder, som ei 
staae i vor Magt. Dens Grodefuldhed befordres 
oster JordbunvcnsBestaffenhed, vi betroe den t il,  
vor Underviisning lykkcS i den Grad, hg i Forhold 
til ForstcuidS Evnerne og Tcrnkemaaden hos dem, 
vi M l  virke paa. Misvept er os krornkende nok, 
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at vi ei desudcn fkulde paadrage os ühillige Dom- 
meellerdet, som enbnu er allerverst, straffes med 
vffentkige Bcskcrmmelfer.

For Guds Skyld lader os dog ved en forbe« 
dret Lceremaade i Ekolevidenst'al'crne giendrive en 
af vore sindrigeste Skribenseres lnneftilde Spotte- 
rjerLVrr de latmsse Skolcr. V i giendrive dcnne 
ellers vittige Lcrrde, ved al forjage, ifald derendnn 
er noqen Levning afMunkesurdeien tilbage, .enren 
i ̂ inderviieningsmaaden cller i Scrderne, der hele 
Pedanterie, saavit som Regieringen og den sidste 
allernaadigst forbrdrede Skoleindrerning giver os 
frie Hcrnder. V i forrsrtte vore Formcrnds Iver 
i atanfalde Fordomme, forstyrre indgroedcVancr, 
nedbryde ^adelige Vedtcrgter og giere Bold paa d 
maskinagrige Forfarning, som gier Skoleungdoni- 
men mercssikket til ai läse Messer, end danncrdec.i 
til attiene Staren, meretilmnrer og forduvkler For
standen, end oplukker og opklarer den, cllcr bcfor- 
drcr Lcrriingens Tilvext i Kunv^ab paa HiertetS 
Bekostning; kürt sagt: vidrcrbealt mere og mere 
den qamle Slendrian, som saa titvedRegenterneS 
forbedrede Love og viise Foranstaltninger og vore 
Formcrnds Underdanighed iinod Lovcne har faael 
et Banesaar efter cr ander, uden Vogganff'eatvcere 
edelagt. Endnu drager den Aande, ssisnt, som 
en afkrcrftet og gispende Dodning.

Laderos derfor, agtvcerdige Medlcrreke! vcere 
saa nyttige for vor Ungdom, som mueligt er- in
den for vor anhelrvede Virkrkredö; falder den os

saa
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saa for snever, saa vi har Tid til mere, da bliver 
Vet ferst tilladeligt, paa hiin Side af alle vore of- 
fentlige PligterS Opsyldelse, ol sorge for dens Ud- 
videlse; at roe öS lcengcre ud, eller ffaffe vore 
Dueliqheder et vidre Raaöerum. Ved saadant et 
Forhold arbeide vi paa at forevige de Velgiorere, 
som til alleTlder har giort störe Opofrelser til Sko- 
lens V e l, og opofre os selv for vor Ungdom.

Haabefulde Skoleungdom! for ai opmuntre 
eder til Drivtighed og Flid, trcrder jeg i Dag op 
som Taler. Eder opfordrer jeg med en fvrnyet 
Nidkierhed til at lade eder banne til nyttige Men- 
nefker for Landet. Alle de Opofrelser, som Sko» 
lens barere til alle Tider Har giort for eders Skyld, 
alle de gavmilde Forskud, fom lene eders Kaar og 
Fremgang paa VidenskaberneS Bane, ere ligesaa 
mange hoirostede Stemmer, som tilraab« «der: 
samler Forraad ind, at I  deraf i Tiden kan 
giore Opofrelser for det Almmdelige. Tr«, 
der i eders Velgioreres Fodspor, efterligne disse fol- 
gevserdige Msnstre,«og straber, ved ständig at 
nytte eder selv og andre at afbetale paaven Gield, 
I  erc i til Skalen, for frie Underviisning og Un- 
dcrstottelse. Eders Pligt bliver det; Lovgiveren 
har paalagt eder denne behagelige Nodvendighed, 
saasaart eders Vilkaar forbedrcs, at fkionne i Gier
ningen , ved Gicnqield for den modtagne offentlige 
Hielp, vg foroge Skolens Formue og Midier, i det 
ringest« ved Bidrag til Skolebiblioiheket. Glem- 
mer ei at l«gge Grundste'ene til eders Velgiorers 
vg Velgiorerfkes, Wrestelter og Gravminder.

Gien-
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Giendrivec for Altinq ei, jeg beder eder for alt , 
hvad hclligt er, giendriver ei ved et vildt Vcrse«. 
en bondagtig Stolkhed, der forncrrmer Nndermcestd 
og ophoier sig over Ligem«nd, den gode Mande  ̂
Tillid til eders Forbedring-, som nyliq har könnet 
eders Frcmgang i Ordentlighed og Ansteendighcd. 
Stadfcrster beständig, ved at vendeHiyggen til alt 
raatVcesen, Hans fordeelagtige Tanker om eder> 
Det er den eenefte Giengicld, Han fordrer for han- 
Gavmildhed. Efterligner ikke Sinker og lcrrde 
Fuffere, troer ei, at I  ere saa gode, som I  ber 
v«re, naar I  har bragt det saavit, som Hin eller 
den, I  har valgt eder til Monster. Da ere I  
forst hvad I  bot v«re, naar I  ei har sparet mindste 
Flid for at erhverve saa stör en Duelighed, som 
I  estcr eders naturligePund har kunner indsamle. 
Stader eder ikke vyer, om endog vigtige Embeder 
og Mrcpposter stkulde falde i de UvcrrdigeS Lod. 
Tiltroer eder ei den Skarphed i Dommekraft, ar 
I  künde bedomme nogens fulde V«rv. Echvert 
Mennelle, endog det flelteste gior.dog noqen Nyt- 
te i Verden. Og kan vi kortsynede overskue Guds 
Plan, for at afgiore, med hvor mange Tusendes 
Skiebne denne i vore Hine Uvcerdiqes Lykke er 
forknyktet? Og scrt endog, at den storste Forstg. 
tighed ei har kunnet forebygge, at jo et og ander 
Embede bliver de Udueliges Rov og Dumheds 
Ran; Skulde da denne Norden forvilde eder, 
eller forfore eder til at neies med fastende og uste 
Indstgrer? hvilken Taabeliqhed at ville sinke i sine 
Bestrabclser eller forfalde ril Dosighed, af Korr 
Hauselse over, at et2 nsekt er krobel op paa et M re-

ester
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eller Hoistrde. Skuer omkring paa disse Tavler^ 
som ere ophcrngte, for at giore nogle afSkalen- Vel« 
gisrere uforqlemmelige. Ved deres Side, med 
lige Ret til Udodelighed fortiener en Justitöraad 
Bagger og cn Froken Ernst Plads. Hvorfor 
h«nge de eder daglig for Ainene? uden for ar op- 
friste eder til en nylkig Strabsomhed, en ordent- 
lig Flittighcd, en uafbrudt Fyrighed i Lobet til 
Maaler; uden for at overtale eder tik at foroge 
deres Antal, esterligne deres Dueligheder og 
fremeste eder til Opoftelser for det Almindclige? 
Lad deres taufe Veltalenhed ovcrvinde eder; saa 
foreviges deres Minde i eder, deres taknemme-̂  
lige Esterfolgere.

I  »die Damer, til eder Mont fravcrrende 
vender min Tale sig; I  «dle Damer, som vpofre 
A lt, og vove Liv for at ssaste Jorden Beboere 
vg Staren Borgvre. Lader dcnne kicereste Deel 
af eder opvoxe paa sin egen Grund, trives ved 
ederS Pleie, opdrages undek eders Hine, tildan- 
nes ved eders Mildhed, og indsuge eders omme 
Tcrnkemaade. Eder er det, som raade for vor 
Kiens forste Dannelfe, og give vore Sicrleevner 
de forste Vendinger, og vore Tilboieligheder de 
forste Sving. Med ncrsten uudflettelige Trork sid« 
de de Jndtryk i vore S i« le , som ederö Excmpler, 
Opdragelse og Undcrviiening har indvirket os, og 
for storste Deelen bestemmör I  vor Held og Uheld. 
I  mere end mcrgtige Deel af det menneskeligs 
Kisn , som regierer Verden, og indgyde M ild- 
hed i  den maydjige Karakter; Paa eder kommer

der
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det an, hvor lykkelig vor Verden sikal blive. Zf 
«re vor« forste Velgiorere og eders T«nkemaade og 
Forhold vor Rettesnor i voce forste Leveaar. B li-  
ver derfor ved at foradle eders Medtnennefker og 
befaste ederö Udodelighed, ved Opofrelser, som 
ere langt uffanerligere, end de guldrigeste og usik« 
kerste Velgierninger imod det Almindelige. Hi« 
ger ester et udodeligtWreminde paa denne areful« 
de Lobebane; saa viffe I  kan vare paa Hcrdrelse 
af eders Levealder og Forevigelse af Eftersiagten.

Benagter' Myrenes E ta t og Biernes Re
publik, I  retskafye Patrioter og Landers «gte 
B orn, af alle Stander!' hvilken ordentlig Ro- 
righed, hvilken forsynlig Drivtighed hersker ikke 
der? Barer villige til Opofrelser for det Almin
delige. Tranes ikke ved at indsamle daglige Jnd- 
sigter og Dueligheder. Danner eder kun bestän
dig til MedmennefferS Nytte og bliver ved at be
rede eder, hver i sin Stand, uden at frygte fo r, 
at I  ei skal faae Astrak paa eders Dueligheder, 
at I  ei skal finde Leiligheder til at udbrede Kund- 
fkab, Liv, Glade, Lykke, Beqvemmeligheder 
og Velstand blant eders Medmennesker. T illa 
der ei Sindsyge og Tungsindigheds Lune at male 
eders Levetid med saa forte Farver, at bei sikal gaae 
eder, som hiin romersike Konsul, i den frie S ta
tes sidste Aandedrat: Han jamrede sig, at Stars« 
mand, planfulde Patrioter og brave Folk, laae 
ubrugre hen i en unyttig Dvale, og havde ingen 
Astrak paa deres Jndsigter og Klogffab, ingen 
Sogning, ingen Leilighed tjl at viist sig.

E Glem-
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Glervmer tun ikke, ester en guddomnrellg 
Apostels L«reregel, hver i sin Stand, paa sin 
Post, i sin Kreds, mrd sit Pund, og ester sine 
Evaer, at giove vel vg meddele, at nytte detAl- 
mindelige; thi saadanne Oste, saadanne Opofrel- 
ser, behage Gud vel! Vor Liv v«re en Kicrde af 
velgiorende Haüdlinger, en Kinde, der ei engang 
afbrydes ved Dsden, men gaaer stem i en uaf- 
brudt SammeNhang, utilbageholdt i  sit Lob t il 
den flldigste Levealder, saalnnge Verden staaer, 
ja rekker lige ind i Evigheden. Del blivcr da en 
klippefast Sandhed, som Sandheden« M und, der 
har giort den stsrste og magelesest« Opoftelse, med 
Ord og Exempel har indsikinrpet alle: Det er sa- 
ligere at give, end at tage: Lykkeligere er den, 
som kan give, som kan v«re virksom til andres 
N ytte, end den, som tager imod Tienester og 
Velgierninger. Gid den Lykke at kunne giere 
Opofrelser t il MedmenneskerS Nytte maatte v«re 
enhver af os saa vigtig og ufkatterlig som den i siz 
selv er. Gud Her det og lad det skee!



Hoved Feilene«

Gide 18/ fldste Linie, imod - las: med 
Side Z2, L. 4. sorspildt - las: for spildt


