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trods deres tempererede Klima. Denne Forholds

regel, den saakaldte Kansas-Nebraflo Act, har i sine 

videre Folger svlekket det demokratiste Parti oz tilintet

gjort Sydens Indflydelse. Det eneste Princip, som 

Lincoln har forpligtet sig til at gjenneinsore, er Gjen-

oprettelsen af de Forhold, som Kansas-Nebraflo Acten 

kuldkastede. Det vil sikkert vare lange, inden det lykkes 

ham, men selv om saa var, vil Syden ikke have saa 

meget at beftygte af et fligt Held, som af den Om-

stccndighed, at den offentlige Mening har udviklet 

sig faaledes i Norden, at Slaveeierne nn paa ingen 

Maade oftere ville faae Tilladelse til at holde Vcegt-

flaalen mellem Partierne her. 

Om meget kort Tid vil man faae at see, om 

Lincolns Valg virkeligt flnlde true Unionen med nogen 

alvorlig Fare, saaledes som man i Valgkampens Hede 

har paastaaet. Uagtet Syd-Carolinas scrrlige Regje-

ring i dette Tiel'lik raadsiaaer om at udtråde, ville 

Virginia, Keutucky, Tennesee og Maryland neppe 

flutte sig til de bomuldsdyrkeude Staters radicale 

Politik, siden de have stemt for Herr Beoll, der er-

klcerede, at Unionen under alle Omstcendigheder ber 

opretholdes. 

De nordamerikanfle Frlstaters fremtidige Proesi-

dent Abraham Lincoln er fodt den 12te Februar 

1309 i Hacelin (Illinois), hvor hans Familie nyder 

megen Anfeelse. Da han er nformnende, maatte han 

i sin Ungdom erncere sig fom Pcelehngger; senere 

studerede han Jura og nedsatte sig som Advocat i 

Springfield, hvor han boer endnu. I  Black-Hawk-Mar-

krigen i Foraaret 1832 tilbod Lincoln sin Tjeneste og 

blev udncevnt til Capitain for et af Frivillige bestaaeude Com-

pagni, i  Spidsen for hvilket han udmcerkede sig. Som Med

lem af Illinois' lovgivende Forsamling fluttede han sig til 

Whiggerne. I  Aaret 1846 blev han Medlem as den tredivte 

Ccngres, og i Nationalconventet, som i Juni 1852 valgte 

General Scott til Prcesident, repræsenterede han Illinois i  

den whigfle Centralcomitee. Fra Aaret 1856 deeltog Lincoln 

virksomt i  de politifle Kampe og var et meget ivrigt Medlem 

as det republikanste Parti; denne Omst«ndigh:d har han for-

nemmeligen at takke for, at dette Parti har opstillet ham som 

sin Candidat til Prcesidentposten, og hans Fortid kan i  ethvert 

Tilfalde ikke oplyse om og hvorvidt de store, til hans Valg 

knyttede Forventninger ville blive fyldestgjorte. 

PrlrNdent Abraliam Lincoln 

Idiotanstalten. 
Blandt de mange philautropifle Selskaber, der i de feuere 

Aartier ere stiftede i Hovedstaden , er der vistnok faa, som kunne 

gjere storre Krav paa vore Medborgeres Deeltagelfe end den For-

ening,som enKreds af anseeteMeendefterH.M.Enkedronningens 

TilflyndelseiNov.1854 dannede til Oprettelsen afenJdiotanstalt. 

Det er her ikke Stedet til at udvikle den elendige Til-

vcrrelse, som disse vore ulykkelige Medflabninger maae friste 

trindt om i Landet. Den oinhyggeligste Pleie og stsrste Taal-

modighed af Forceldrene, under hvis umiddelbare Opsigt Ber

nene dog ikke stedse kunne v<rre, er utilstrcekkelig til at lindre 

deres Skjebne, og mangen Familie, der talte et fligt ulykke

ligt Vasen i sin Midte, var tidligere endnu langt mere ned-

beiet, da Muligheden as Idioternes Helbredelse og Underviis-

ning as Sagkyndige vare dem aldeles afflaraet. 

Skjendt Foreningen saagodtfom udelukkende har virret 

henvtist til den private Godgjereuhed, har den dog havt 

den Glcede at samle en saa stor Sum, at den i 

Aaret 1855 knnde lade sin Virksomhed trcede i  Krast 

paa det dertil kjobte Bakkehnus. „Her", siger An

dersen, „boede Rahbek med sin Camma, her, under 

det gjestfrie Tag samlede sig i en Menneflealder al 

Aandens Dygtige sra det travle Kjobenhavn, her var 

et Aandens Hjem, — — og nu! siig ikke „ak, hvor 

sorandret!" — nei, endnn er det Aandens Hjem, Driv

huset sor den sygnende Plante! Blomsterknoppen, der 

ikke er mcrgtig nok til at udfolde sig, gjemmer dog, 

fljnlt, alle Spirer til Blad og Fro. Her flinner Aan

dens Sol ind i et fredet Aandens Hjem, opliver og 

levendegjor; Omverdenen sender sin talende Vakker 

gjennem ??iets Speil ind i Sjelen: Idiotens Hjem, 

omsvavet af Menneflekjcerligheden, er et helligt Sted, 

et Trivhnus for den sygnende Plante, der stal engang 

omplantes og blomstre i Guds Urtegaard." 

Et heldigere Valg eud Bakkehuset, der ligger paa 

det sundeste og lnstigste Streg ved Valby, i  L« as 

Sondermarkens Trceer, kunde Comiteen vel neppe have 

trnsset^ meu Bygningen viste sig snart at vcere sor liden 

til den trindt om i Landet herflende Trang. 

Ved flere Legater, saasoni ved dem, der skoenkedei, 

as asdode Elatsraad Suhr og Juveleer Henriques, 

men sornemmelig ved det i dette Siemed bevilligede 

Jndustriloiteri, fik Comiteeu siu Capital saa betydeligt 

soi eget, at den i Foraaret 1858 kunde overdrage Pr»!-

Meldahl at reise en ny Bygning paa Havens Grund. 

Denne vanflelige Opgave synes Bygmesteren at have 

lost sårdeles heldigt, da Bygningen, soruden at asgive 

Bolig til Forstandere, Larerinder, Oekonomien osv-, 

tillige flnlde oinsatte Gymnastiklocale, Skolestuer, men isar 

et Antil rummelige Sovevcerelser, sorsynede med 6V SeoS^ 

til Patieuter og 8 til 10 sor Elever. Alle Nutidens Forbedria» 

ger lned Ventilering og Oparmelse ved Porcellainsovne ere 

selvfolgeligen anvendte, ligesom Hoved-Localerne ere byggede 

med sårlig Beregning paa Solens Indvirkning. Bygningen^ 

Ådre, fljendt cedelt og storartet, er holdt i en simpel 

alvorsfuld Stil, hvis sterste Decorering bestaaer i  Muvr^' 

varkets Aftegninger. 

Kun en konstnerifl Prydelfe ville vi omtale noget nier^ 

mere og det er den af Billedhugger Th. Stein modellerede 

og af L. Rasmussen i Zink stobte 3^ Alen hoie Gruppe, der 

er benavnet „Moderlig Kjarlighed", Grundtanken 

hele Jnstitutet. Det er en moderlig Skikkelse, der, medeni 

hun befljermende lcegger sin Haand paa Hovedet as det Baro, 

der i sin Hjelpeleshed klynger sig til hende, udstrakker de» 
anden for med sin Kjarlighed at omfatte Enhver, der lider-
Det Vanfleligste ved Opgaven har varet at fremstille Jdiote« 
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Idiotanstalten ved „Gamle Pakkehuus". 


