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paa Rauneberg Birke-Ting
Torsdagen d. 21 Derbr. 1769.

S o  ree, 1770.

Trykt ho» Jona» kindqren, det Ridderlige 
Akademie» Bogtrykker»



Mine Herrer!

il hvad Ende denne Säm ling i Dag 
er anftillet og steer, har de fra 
mig til samtlige Diftrictets Sog- 

ner, forlcengft udgangne Placater, i For- 
veien, noksom kündet betyde alle og enhver 
om; jeg har villet underrette de Irrende 
om Aarsagerne til min Bortgang herfra, 
jeg har vildet og vil rette for mig, om no- 
gen stulle have noget, at anke eller besvcer- 
ge sig over mig, jeg vitte giere Reede og 
Regnstab for mit Embedes Huusholdning 
t den heele T id , jeg har vceret hos Eder, 
jeg vilde sigeEder den Sindsforfatning jeg 
nu gaaer dort med, og efter min Bortgang 

A  2 stedse



stedse agter at beholde, imod Eder, nred 
et Ord: aabne Eder min Sicrls inderfte 
Tanker og udtoinme mit ganste Hierte i 
Eders Kicerligheds Barme, alt sor at stille 
mig herfta paa en Maade, der künde stem
me overeens med det Baand, der hidindtil 
har vcrret os imellem, og paa min Side stal 
vcere og blive uoploselig; Men jeg mccrker 
allerede, at det vil falde mig tungt og bc- 
svcerligt at udfore, hvad jeg herom havde 
foresat mig at sige, da denne Act, sorn 
er og bliver den stdfte paa dette Sted, hvor 
jeg den ftorste Deel af et halvt Seculo har, 
saa at stge, havt hiemme, ikke kan andet 
end vcere mig heel enifindtlig; helft Em- 
findtlighed desuden er Alderdommens visse 
Medfolgere, og tiltager med samme. Og 
sonr da i saadan en Tilftand hverken S in - 
det etter Tungen vil giore mig den behorige 
Tieneste, saa lader jeg det btotte Hierte 
yttre sig, L den fuldkomne Fortroelrghed, 
at I ,  mine Venner, bliver bedre tilfreds 
med en negcn Oprigtighed og reen Erkloe- 
ring, end med pyntelige og hoitravende 
Ord, der den meste Tid betyder intet ̂  og

oder-
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overalt lige saa lidet vilde passe sig til Ste- 
det, som at vilde gaae paa Stylter naar 
man ernccr ved at behove og bruge Krykker:

<Viid da, der er mig ei om Ziirlighed al giore, 
Men at jeg Sandheden usminkel kan fremfsre; 

D og  ei desmindre vil jeg ponft lidet paa 
At Talens ÄLrbarhed ei stet mishage maa.

Medens jeg da efterkommer dette saa got, 
som Stedet, Leiligheden og unt S ind s 
ncervcerende Tilftand LitLader, udbeder jeg 
mig et Kiebliks Taalmodighed, et velvil- 
ligt Kre, et stille og uindtaget Sind, men 
for alle Ting et reent og got Hierte, saa- 
dant et, som jeg paa min Slde igien ffal 
stroebe at vise imod enhver.

E o m  det da har behaget H a n s  
Kongelige Majestet vores aller- 
naadigfte Souverain, efter neften 2 Aars 
indftendige Ansogning og 52 Aars atlerun- 
derdanigfte Tieneste her og andenfteds, nu 
at lade mig S in  ringe Tiener fare i Fred, 
og ikke aleene aflagt mig med en anseelig 
aarlig Pension for min ovrige Livs-Tid, 
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men endog ladet denne S in  hole Naade 
strcekke sig til Mine Efterladende, med vi° 
dere. S a a  sinder jeg mig helft bepligtet 
herved offentlig at giore saadant bekiendt, 
som til den Hoieftes 9Ere, Köngens Lov 
og P riis, saa og til andre hoie Befordre- 
res underdanige og arbodighedsfulde Tak, 
men iscrr til deres bedre Oplysning og Un- 
derretning, soin maatte have fastet nogen 
Troe til det saa urigtige Begreb og den 
dränge Udtydning, der imidlertid, efter en- 
hvers Tankemaade, er bleven giort over 
denne min saa uformodede og paa eeugang 
udbrudte Beflutning; hvilket jeg dog, for 
at spare dem, der ikke har bildet spare mig, 
forbigaaer her at rore videre ved, men i 
dets Sted aleene vil lade den mig med- 
deelte Hoikongelige atlernaadigfte Bevilg- 
ning tale for mig, og enhvers egen Sam - 
vittighed sige dem Resten. Merhoistsam- 
me er da lydende, som folgen



M  Ahristian ven Syvende,
af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Sles- 
vig Holsteen, Stormarn og Dytmarffen, Greve 
udi Oldenborg og Delmenhorst, rc. rc. Giore alle 
vitterligt, at eftersom O s Elffelig voöksr )uri5 
Christian Ditlev Hedegaard, Vores Krigsraad 
og Birkedommer samt Skriver ved Vores forrige 
Fyenffe Rytter»Districts Birk, fvr O s  havn aller- 
underdanigst andraget, at Han nu i zs Aar har be» 
tient samme Embeder med al Flid og Trxffab, og 
derforudenallernaadigst har vcrretanbefalet adssillige 
publike Commissioner og Forretninger, men at Hans 
hoie Alderdvm af 70 Aar, samt daglig aftagende 
Sinds og Legems Krerfter, ei tillader Ham lerngere 
at udholde de ved Hans Embeder nu meere end for 
fvrefaldende mange Reiser og andre Besvcrrligheder; 
Thi ville V i  efter bemeldte Krigsraad Hedegaards 
herom giordte allerunderdanigste Ansogning og Be» 
gierring, hannem fra ovenmeldte Hans Birkedom» 
mer» og Skriver»Embede hermed i Naade have for- 
tover, saa og derhos allernaadigst bevilge, at Han i 
Henseende til Hans lange og troe Tieneste samt ud- 
viste Flittighed ved de adffillige af Ham i Trykken 
udgivne Skrifter, maa, saalcenge Han lever, nyde 
Fire Hundrede Rigsdaler aarlig Pension, nemlig 
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de hidtil i Lon vg Refusion for Afgang i Skifte- 
Sallario af Vores Cassa aarlig oppebaarne 2za 
Rvlr. og de ovrige 170 Ndlr. af Hans Efterkom« 
mer i Embedet. Zligemaade og at bemeldte KrigS- 
raad Hedegaards Hustrue efter Hans Dod, saa- 
lcrnge hun i Enkestand forbliver/ maa af bemeldke 
Embeders Jndkomster nyde Et Hunvrede Rigsda- 
ler aarlig Pension. Forbydendes alle og enhver 
herimod efter som ffrevet staaer, at hindre eller i no- 
gen Maade Forfang at giore, under V o r Hyldest 
vg Naade. Givet paa Vort Slot Friderichsderg 
den iz Oclober 1769.

Khristian.

( I ^ . 8 . k . )

Og da nu heraf tydelig og haandgribelig 
erfares det som er tvertimod hvis der, som 
meldt, har vcrret udspred herom, saa haa- 
ber jeg at de som hidindtil har tomkt eller 
troet andet, fra nu af i det mindfte vil 
forlade deres forrige Tanker, og ikke aleene 
domme mildere, bedre og rettere om denne 
min Beflutning, men endog blive mig 
günstigere herefter.

Men

Lk» M



Ä ?en  for at komme mit foresatte 
M aal noget noermere, saaerdetnu, paa 
nogle saa Maaneder ncer, 40 Aar siden 
jeg forfte Gang kom til dette Sted og Em- 
bede, som jeg da nu igien forlader. Med 
hvad Hierte jeg tiltraadde samme, og med 
hvad Hierte jeg nu atter fratrcrder det, er 
Gud og mig selv eene og best bekiendt.

Begge Tidspuncter har tmidlertid 
meget tilfoettes og overeensftemmende med 
Hinanden, som det desaarsag ikke maatte 
fortcrnkes m ig, at blive ftaaende et li- 
det ved.

Jeg kom hertil med en aarlig Pen
sion af 2OO Ndlr., reisende sig fra min 
forhen til allernaadigfte Velbehag anden- 
steds udviifte atlerunderdanigfte Tienefte, 
saasom öed Krigs Caneelliet, i Holfteen og 
Iylland, rc. Jeg gaaer herfra med en 
fordobblet.

Jeg blev ved Antrcrdelsen meget n> 
kierlig, ja ret uartig, begegnet, foruden 

A  5 mange
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mange andre Prover, der afde ttl saadan 
Ende udsatte da blev sat paa mig.

Give Gud, at denne min Fraffittel- 
ses-Time maatte, som jeg og vil haabe, 
befinde sig auderledes.

Jeg var i megen Bekynlring oder en 
mig kort tilforn, uden Ansogning, i min 
Fodebye, allernaadigft opdragne, i visse 
Maader langt fordeelagtigere, men derhos 
vanstelige Negnstabs-Betiening, nemlig, 
Toihnussorvatter-Tieneften i Kiobenhavn, 
dq det heel uformodentlig Heed til mig som 
fordum til Abraham: Gak ud fra din La
ders Huus, og fta al din Slccgt, til et 
fremmed Land som jeg vil vise dig.

Jeg gik og fandt et Land for mig, 
som flyder med Melk og Hönning, et Land, 
som i den og andre Henfeender, vel künde 
fortiene at kaldes etter lignes ved det andet 
Canaan, naar man ikkun ikke var etter 
alt for lange bliver fremmed derudi.

IO ^
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M in  Bekymring har visielig ikke voe- 
ret mindre i denne Tid, da jeg har lagt 
som imellem Hamren og Ambolten, og 
svocvet i Uvished om Udfaldet, der endda 
steede paa en uventet Maade, ved et ube- 
tcrnkt Middel og paa en Tid da alt Haab 
fast var ude, ja jeg kan med al Sandhed 
bevidne, at det har kostet mig langt ftorre 
Moie og Umage at komme ud afTieneften, 
end jeg nogensinde har anvendt for at kom
me derudi.

Lige indtil det Hieblik at min Bestal- 
ting paa Birkedommer-Tieneften afH ans 
Majeftet nu Sa l. og Heilovligst Ihukom- 
melse Kong Ehristian den Siette blev 
underffreven, modte der Vanskeligheder, 
Modftand og Forhindringer, som forme- 
detft det at jeg saa nylig tilsorn var em- 
ploiered til den ovenmeldte anden Tieneste, 
ncer havde omstodt det som stden efter var 
resolveret.

Hvad har der ikke vcrret lagt i Veien 
for mig, og hvor Haardt har det ikke ftaaet,

inden
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indcn Sette sidfte imod saa manges Tanke 
og Tykke endelig har naaet sin Fuldkoin- 
menhed, da dog ingen taber meere derved 
end jeg selv.

HvorledesMellemrummet har vceret 
vil jeg ikke melde videre om, end at jeg 
haaber at have levet saaledes iblant Eder, 
at jeg ikke tor stamme mig ved at have le
vet, og jeg frygter mig ikke for det tilbage 
vcerende, da jeg er forsikkret om at forefin- 
de en naadig Gud.

Hvad der videre og egetttlig har be- 
vceget mig til denne saa hastige Korandring, 
vil jeg söge at undertrykke, og om mueligt, 
reent forglemme.

Jegenster alene, at dersom Herstulle 
sindes nogen , som jeg mgatte have givet 
Aarsag til Missornoielse, enten i Omgang 
eller Behandling, desamme da maa vocre 
og blive lige saa fornoiede ved min Bort
gang, som jeg er glad og fornoiet ved at 
afvige og overlade Kampepladsen til andre.

Det



Det ffal indertigen glcrde m ig, om 
den, som ffal betrceve denne vanffelige og 
besvcrrlige Post efter mig, maa have be- 
dre Skiebne, Lykke, Held og Gaver til at 
befinde samme, og fornsie enhver og der- 
hos selv vcere og blive fornoiet, end jeg, 
der dog hverken har sparet Fliid, Umage 
etler Bekoftning derpaa, men endog i den 
Henseende ladet mig Livet vcere suurt og 
moisommeligt, naar andre har sogt at di- 
vertere og forlyste sig.

Skulle jeg da end ikke i alt have vce- 
ret alle til Maade, som i dette Livs Ufuld- 
kommenhed og iscrr den Situation en Un 
derdommer hoö os er bestcrd udi, er plat 
umueligt, saa veed jeg dog, imellem Gud 
og min Samvittighed, at jeg i alle Mine 
Idrcetter og Handlinger beständig har havt 
Gud og Netfcrrdighed for Dine, og at om 
jeg endda har feilet, det dog aldrig har 
feilet mig paa Vitlie og Reedelighed til at 
udfinde, saavidt det ftod til mig, det rette og 
nette, aldrig handlet af private og interes- 
serede Afsigter, aldrig imod min Indsigt

og
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og Overbeviisnittg, allermindft giort no. 
gen llret forsetlig.

Dette indvortes Vidnesbyrd, som jeg 
haaber at beftaae med for den Kverftes 
Domstoet, hvor jeg snart man vente at 
vorde krcrvet tilRegnffab for mineBedrif- 
ter her neden t il, trofter og glceder mig 
rmod alle vidrige og udvortesDomme, der 
lidet eller intet anftcgter den, hvis eget 
Hierte ikke fordommer Ham, men meere 
giver Ham Frimodighed til med Apostelen 
at künde sige: M ig  er det en saare ringe 
Ting at dsmmes af eder eller nogen men- 
neffelig Dag.

Langt fra at jeg hermed sigter til at 
giore mig selv retfoerdig. Ach nei! jeg 
veed alt for vel at jeg er et Menneffe, sam- 
,ne menneffelige Feil og Skrobetigheder 
undergiven fom alle andre, og neppe troer 
jeg at der er nogen fom tcrnker ringere om 
mig, end jeg selv, juft fordi jeg selv best 
kiender og indfter min egen Ufuldkolnmen« 
hed. Kilben til de Feil der, af mig, som

Men-
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Menneste, kan vccre begaaet, og den det 
aleene bor tilstrives, hvor og naar det un- 
der Embedets mig mueligste og omhygge- 
ligfte Foring, kan voere steed, at Tingenes 
Noerhed, Personernes, Drifternes ogOm- 
stomdighedernes, maastee indbtldte, nsiere 
Kundstab, har virket saadanne ftcerke, 
stroenge og overveiende Indtryk og Begre- 
ber paa Sind  og Sandser, at det, i det 
mindste paa den Tid og udi saadan Com- 
bination, har vceret mig umueligt at Hand- 
le eller staae imod, stiont dist'e selvsamme 
Ting stden efter kan have havt utige ja vel 
endog ganstestridigeVirkninger hos andre; 
ligesonl det og kan voere muetigt, at sam- 
nre vitde og künde have giort foranderlige 
Indtrvk paa mig selv, paa en anden Tid, 
i en friere Tilstand eller lomgere Afstand 3). 
Det er derfor i denne og flere Henseender 
jeg vistelig har meget at bebreide mig selv, 
andre künde maastee have mere, Gud det 
allermeeste.

Denne

a) Viö. Stewards Grundsätze 11.
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Denne Tanke og Overbeviisning mor- 
tificerer og ydmygermig i saadan enGrad, 
at jeg desformedelst hermed paa det aller, 
indftcrndigfie vil have alle og enhver Til- 
stedevcrrende og Fravcrrende ombedet, i 
Kicrrlighed at oversee, tilgive og forglemme 
om noget i saa etter andre Maader, stiont 
(som jeg vidner for den Hoieftes Aafiun) 
uden Forscet og Villie, af mig maatte 
vccre forseet Lmod dem, ligesom jeg af et 
reent og got Hierte forsikkrer enhver om det 
samme fta min Side, om det endog, som 
jeg dog ikke vil troe, maatte vccre steet fri- 
villig og af Ondffab, erbydende mig der- 
hos til al muelig Erftatning i uformodent- 
lig befindende andet Fald. Har derimod 
nogen funden fig fornoiet med min ringe 
Tienefte, de samme künde og maae sikkert 
forlade sig til det samme herefter, saavidt 
min nu ringere Evne strcekker fig. I  ov- 
rigt tilbeder jeg mig fremdeles alles, men 
iscrr de Godes og Dydiges, oprigtige Ven- 
skab, Pndeft og Bevaagenhed, herefter 
ligesom hidtil, og indtil Mine Dages 
Ende.

Troer
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Troer mig, mine Venner! ogvcrrer 

Visse paa, at dette Skridt er ikke ffeed u- 
den at giere som et S la g s Bold paa mig 
fttv, og af en virkelig Selvfornegtelse; de 
Forderte, jeg forlader, anseer een anden 
for et Levebrsd, Mine Huus-Omstcrndig- 
heder ere vift ikke saa oversiodige, at jeg 
ffulde künde regne og ansee dets Tab for 
ligegyldigt og som intet. Jeg hverken var 
etter, Gud vccre ocret, endnu er, saa af- 
lcegs, at naar Skillingen aleene havde 
lagt mig paa Hiertet og voeret min Hoved- 
sag, jeg jo endnu en Tidtang künde have 
sientret med, etter i det mindfte ved en 
Medhietp soreftaaet Embederne og selv be- 
holdt Profiten. Men da mit S ind s Noe- 
lighed, mit emme Gemyts Beffassen- 
ksed, Menneffers Vanart, Tidernes Van- 
ffelighed, Alderens Tiltagelse, den der- 
med folgende Emfindtlighed, min Lyft 
tit at lcese og arbeide i Stilhed, og an- 
det saadant meere, har krcevet dette Os- 
fer af m ig; saa lad Eders Medlidenhed, 
Tienstvillighed og vedblivende gode Hier- 
telav, lette og forsode mig Resten, om

B  ellers



etlers denne Skilsmisse ikke stal blive mig 
utaalelig.

Men jeg man vcere kort, da det just 
i Dag er den kortefteDag, og i hvor tungt 
det end falder mig at tage cndelig Afsted 
herfra, stride til at ftge Eder det alLetider 
rorende, men iscrr Horst emfindtlige sidfte 
Farvel.

N u  saa far da vel du saa lange dnr- 
kede, i Verdens Küre saa Hort agtede, men 
i dig selv saa usrrldkomne som utilftrakke- 
lige, stiont derhos meget kunftlede, Net- 
fardighed b). LElandige Copre, svage 
Skygge af den fortraffetrge, adle, agte 
höre og helllge Original, hvis Billede og 
Overstrift du forer.

Pragtig er dit Tempel, künftig din 
Indretning, herlrg din Tienefte; men,

hvi

b) 6es amss äes 2c comumer, äonr 1»
truuäe rire 1i §rsnä ^srrie 2c ĉ u'on s I'inäur- 
xencs äs nommer ^uüice II. I'art.

6r.
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hvi falber Velen vg Indgangen til big saa 
vidtlostig, vanstelig, kostbar og besvcerlig 
formedelst de mange Udenvccrker og Told- 
steder, man har at passere, inden man kan 
komme dit Aascrde ncer og faae big selv 
i Tale, da du dog vil og bor vcrre en aa° 
ben Frieftad og Tilflugtsfted for alte Be- 
tromgte.

Snlukke Videnstab, gyldne Kunst, 
ufeilbare Alchymie, langt reellere end hin 
philosophiffe eller saa kaldede de Viises 
Steen, aleeneatderikkunseesderhen, det 
Productet alletider bliver saa puurt, reent 
og gehaltig, at det kan conservere fin Far
ve i Anfcegtningers Ild  og staae fin Preve 
paa Samvittighedenö Capelle.

D u  byder og vil at enhver ffal hieb 
peö til Rette og til fit, men hvor oste ffeer 
dog ikke, som jeg vil troe imod V illie og 
Hensigt, her i Livet det som er lige tvert 
der imod, endog naar man paa det noiefte 
felger dine saa noie afmaalte Regler og 
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Forssrifter c). V e l veed og tilstaaer jeg, 
at der ikke er, bliver eller kan vel vcrre 
anderledeö i en Tilftand, hvor den muetig- 
ste Fuldkommenhed beftaaer i den mindste 
Ufuldkommenhed; men just derfor har jeg, 
formin Deel, holdt det sikkert, raadeligst 
og best, herefter aleene at vende og holde 
mig til D ig , o crvige og himmelste Ret- 
fcrrdighed! i Ligning til hvilken al menne- 
stetig og jordist Retfeerdighed dog ikkun er 
sometbesmittetKlcrdebaand, D u , ja D u  
aleene kan trofte, opholde og belonnemig 
for hvis jeg hidindtil har lidt i Forkrcenke- 
ligheds og Forftengeligheds Tieneste, hvor- 
under og igiennem D u  dog har ladet mig 
see et Glimt af D in, stiont tugtende dog 
derhos lokkende, Naade, der leerer mig 
med Haanden for Munden at kyffe paa 
Mset, og crre D in  Viisdom; den V iis- 
dom, som har viist og overbeviist nrig om

mine

c) I-a 8cience äs renäre s ctiseun 1e 6cn (siger 
Moulin i Hans paix äs 1'ame) eü wurnee 
en iiivenrion äs rsnärs le 6eu» Iss dien» äs 
ê acan.
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Mine egne Ansiags Daarlighed, og omsi- 
der udfort alting til mit Beste.

H ar jeg da (som i det mindfte ofte og 
lige saa tit er faldet mig ind, som noget 
vidrigt er modt nrig paa denne selv udvalg- 
te Vei, og i den Henseende meget naget 
mit Sind) forseet mig med at forlade Hel- 
ligdommens Tienefte som jeg fra ferst 
af var udseet, beftemt og forbered til, og 
r Steden for herudi at folge og lyde Mine 
nu afdode kicere Foraldres vellneenteRaad 
og Villie, har egenraadig, og, som uden 
Compas, vovet lnig ud paa det vilde og 
brusende H av; saa har jeg nu og lccnge nok 
maattet holde Seen, imidlertid vceret ka- 
stet hid og did afBolgerne, ofte vceret ncer 
ved at lide Skibbrud og forgaae.

Endelig harStormen Hort op, Seen 
lagt sig og Havet blevet roelig, saa jeg nu 
kan see Land, og beholde Havnen i Sigte, 
hvortil om end Indlebet er noget sncevert 
og besvcrrligt, jeg dog venter indenfor at 
finde fuldkommen Lye og Lcee, Noelighed 
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og Sikkerhed, naar man ikkun veed paa 
en fornuftig Maade at bettene sig deraf. 
Og som jeg da med Poeten maae fände og 
tilftaae, i de Halvfierdesindstive Aar jeg 
nu har ftaaet i Sammenhcrng med Verden,

At have seglet nok med Last afVerdens Laster, 
S a a  stryges Seglet ned og jeg til Havnen Hafter, 

M it Haabes Anker er bereed i denne Stund 
At kastes paa minGuds trofasteForsynsGrund.

Hvad er da billigere, hvad meere forno- 
dent, end at den endnu tilbage vcerende, 
formodentlig ikkun körte, Tid, bliver an- 
vendt og opofret aleene til Gud, Viisdom 
og mig selv. I  saadan mit S inds Forfat- 
ning ftrekker jeg min Udsigt langt over hin 
Side Livets og Gravens Grcendser, hvor 
et B lik  ind i Mvigheden rorer mit Hierte, 
og dette igien Munden til at udbryde i 
dette Suk:

Fra Lasters vilde Hav og Lysters onde Vande 
Til denne TryghedsHavn jeg onffer mig at lande, 

Jeg vil og segle did og passe M n d  og Dag, 
D o g  stiller al min S a g  i Herrens Velbehag.

L k  M

Denne



Denne saa ofte, saa lange og saa 
inderlig attraaede Dag er da endeltg an 
kommen, den Dag, paa hvilken jeg med 
Psalmisten kan sige: M in  Sicel, kom nu 
igien til din Noe, thi Herren har giort vel 
imod dig. Psalm. 116. v. 7. Ja  visselig 
har Herren giort vel og saare vel imod mig, 
da Han paa Alderdommen forunder mig 
Noelighed og Tid til at künde talte de saa 
Dage der endnu maatte vcere tilovers for 
mig, og derved bekomme den Viisdom i 
Hiertet, som eene kan giore os lykkelige 
i )Evigheden, samt her give os Kraft og 
Mod til i Tide at sige Verdens Traldom 
god Nat, der, naar det endog har vcrret 
paa det herligfte, i sig setv dog er intet am 
det end et forgyldt Slaverie, Aandens 
Kortcerelse, Sindets Gremmelse, Forftrn- 
geligheders Dynge, det rette og lyksalige 
Livs Dod og Grav.

S a a  far og vel, I  Retfterdighe- 
dens vcrrdige Medtienere, Sandhedens 
Forsagtere og Stridsmcend, Ondffabs 
Forsolgere og Hevnere, de Undertryktes 

B  4 Biftand
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Bistand og Forsvar; I/  hvis Tieneste be- 
sraaer i at berede Zuftitiens Altere og bane 
Veien dertil. NetfterdighedensOverherre 
vcere felv Eders Styrere og Ledere paa og 
igiennem denne Tome- og Fristelse-fulde 
Vei. Han forlene Eder Kraft og Styr- 
ke oven fra til at fore Eders vanftelige og 
vigtige Embede her neden til saaledes, at 
Retfcerdighedens Krone maa vcere henlagt 
til Eder, og omsider blive Eders visie 
Deel. Ie g  takker Eder fsr Eders kicrrlige 
Omgang med mig, medens jeg har van- 
dret iblant Eder, for hver Gang I  har 
hiulpet mig til at udfinde Sandheden, 
hvor den sogte at Aule og forftikke sig for 
m ig; bliver da ved at cere og elfte Sand 
hed, og vcrrer visse paa, at Sandhedens 
Gud ikke ftal lade Eders Arbeide vcere for- 
giccves eller ubelonnet.

Zar og vel, du min kicrre Ftok, I det 
forrige Fynfte Diftricts fordum blomftren- 
de, nu tildeels affaldne eller halv visnede, 
Poder, jeg onfter over Eder og Eders alt 
got, Gud selv vcere Eders Tröster, Hiüper

og
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og Forssar; taber ikke Modet, I  har Visse- 
lig Aarsag at haabe en lyksalig Forandring 
og Forbedring udi Eders ncervcerende Om- 
stccndigheder afvor milde Konges Landsfa- 
derlige Omhue for Eders ogLandets Beste, 
naar I ikkun ikke selv forspilde det, men paa 
Eders Side strceber at giore dertil hvad I  
kan og bor. Viser Eder som ffionsomme, 
duelige og strcebsomme Arbeidere i V iin- 
gaarden; Gud og Köngen vil vist nok vel- 
signe og forftemme Berten. Forsynet har 
saa vildet, at jeg endnu i levende Live, og 
forend jeg med alle forlader Verden, maa 
forladeEder, men forlader Eder til, athver- 
ken mit Hierte, Krc etter Dorre herefter, 
rneer end hidindtil, ssal vcere tillukte for E- 
der; jeg vil og ffal alletider findes villig og 
bered til enhvers Tieneste som maatte beho- 
ve og forlange den, ja endog til deres, som 
ei saa just künde have fortient etter vcere be- 
rettiget til at vente fligt af mig. Frygter 
derfor ikke at komme, og at komme tomhcen- 
dede, til mig; I  veed selv best, hvor lidet 
stigt nogensinde har rort mig etter hindret 
Eder fra at faae mig i Tale, endog i deTi- 

B  5 lller,
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mer, som billigen burde veere inig selv forbe- 
holdne og hettigede; jeg ffal aldrig ncegte 
Eder min Naadforing og Underviisning, og 
aldriq raade til ander, eud der som maatte 
veere Eders fände Gavn og Beste, om I  el- 
lers vil folge og lyde der.

Endelig saa far da vel, I  Livets tvem 
de Poler, Verdens, hvad stal jeg Heller sige, 
Magnater etter Magneter, den fortryllede 
Hobs almindeligfte Hnusguder,

Haab °g Lykke!
Navne, som et urigtig Begreb har tilveie- 
bragt fast guddommelig LEre og Dyrkelse; 
Vcesener, som inan i Verden gier saa me- 
aet Versen af, og den meefte Tid kienderfaa 
udettil; bedrageligeSkin, forforendeLygte- 
mernd, som man sielden leerer at kiende ret, 
forend bag efter, oa naar der neften er for 
sildig. Lcenge nok har I  ffuffet mig, ffuf- 
fer nu andre; jeg, som af Skade er bleven 
viis, har med Eder inte» videre at skaffe; 
Gud ffee Lov, Nullen i saavidt er fpillet og 
Legen for mig her har

E N D E ,  
og jeg med Glerde kan sige

L  v  8 i.
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HoWrede!

^ ^ e t  var vel ikke at formode, at en 
Mand, der er begavet med en fly. 

dende Pen, en tatende Tunge, og der, som 
Lekiendt, sinder sin Lyst i at täte og ffrive 
andre til Fornoielse og Underviisning, ffut- 
le vise sig stum etter uden Ord ved flig en 
vrgtig Forandrrng, som denne. Mendet 
var dog just ikke derfor at vente, at Han 
M od  sig paa dette Sted, hvis Auditorium 
for det meefte scrdvanlig pleier at bestaae 
af dem som er meere begavet med at gäbe 
end at höre.

Im id-



Imidlertid, da D u , vores hoiftfor- 
tiente Lcerefader, Velcedle og Velbyrdige 
Hr. Krigsraad, Heilcrrde og Hoiviise Hr. 
Doctor, har giort os den LEre og For- 
noielse, i Dag at give os nye Prover paa 
D in  Grundighed i at tcenke og D in  Fcrr- 
dighed i at tale, og geleidet samme med 
saadanne Udtrykke, som ikke alene billigen 
har draget vores Opmcerksomhed til fig, 
nlen endog har vceret os süa rorende, at vi 
snart havde vceret fcerdige at blive blodag- 
tige derover, omendffiont det endda ikke 
künde fortcrnkesVenner ogBorn at grcrde, 
naar deres Fader tager Afsted.

S a a  finde vi os heiligst forbundne at 
aflcegge til D ig  vores ydmygfte, cerbodigfte 
og hiertelige Takfigelse; men ffulLe der 
S va r, som Tiltale, maatte samme blive 
fremfort af et dueligere Reedffab, end af 
mig, som den ringeste afdem der har havt 
den 2Ere at kiende og vcere kiendt af Dig, 
og tillige har havt den kykke at tale og ffri- 
ve for D in  Ret. Dog, efterdi D u  befid- 
der ligesaa ftorGodhed som Fornuft, tager

Zo L k  M



jegikkeiBetcenkning at fremfore det ufuld- 
komne som mm liden Evne formaaer, helft 
jeg dertil endog af nogle Mine ncervcrrende 
hoistceredeVennerer bleven anmodet, hvor- 
ved dog ingen maa vente en udarbeidet og 
ziirlig Tale, den jeg hverken har havt Tid 
eller Leilighed til, om endog min matte 
Tccnkekraft havde vildet anvende Fliid paa 
at underftotte min ftaaende Pen, jeg og 
ikke er vant til at klcede mig i fremmed 
Dragt, men de faa Ord jeg paa dette Sted 
vil sige, stal aleene beftaae i en eenfoldig 
forbindtlig Taksigelse, og fluttes med et op- 
rigtigt og velmeent Knffe.

Hav da Tak ja tusind Tak, Hoilcrr- 
de Hr. Velynder, for hver Gang D u  har 
betient Retten paa dette Sted ; Tak for 
for hvert et Vidne D u  har underviift og 
formanet til at iagttage sin faa dyre svorne 
Eed; Tak for al den Omhyggelighed D u  
har viift i at deilede dem til Sandhed, ved 
at giere dem det tydeligt og forftaaetigt, 
sonr de ffulle boere Vidne om; Tak for den 
Redeltghed og Upartifthed Du, fom Dom-

mer,
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mer, har viift ved Vidners Foring, hvor- 
ved D u  har tildraget D ig  den Fortrolighed 
af begge Parker, at naar de har overladt 
Vidnet og deres Qvceftioner kil D ig, har 
de ikke taget i Betomkning, at vcere selv 
uden mindste Bekymring derfor, da D u  
har bevaret den reene og nogne Sandhed 
ubeffaaret; Tat for den Orden D u  har 
viift og holdet ved D in  Net, ikke ved Pe
danterie og ftolt Myndighed, men ved en 
fornuftig og kioerlig Omgangsmaade, der 
har giort D ig  respecteret endog for den een- 
foldigfteAlmue; Takfor hver en vanstelig 
Knude D u  har oploft; Tak for hvert et 
sundt og got Raad D u  har givet; Tak for 
hver en S a g  D u  har fegt at forlige, begge 
Parker tilGavn og Nytte, fom har villet 
fkionne paafamme; Takfor hver en grun
dig Sentents og Dom D u  har afsagt, ja 
Tak for hver en Forretning D u  har be
handlet fom Dommer. Det har vceret en 
Fornoielfe at gaae i Nette for D ig, en Be- 
hagelighed at höre D ig, en Glcede at spor- 
ge D ig, og en Lcerdom at tage Sva r af 
Dig. D in  Tak og Berommelse stal for

det



det alt ftaae indprentet t vores Hukommel- 
se og Hierter, saalcenge vi har Krcrfter til 
attcenke, og saalcenge der er een til, af os 
som har hendt og vcrret kiendt og yndet af 
Dig. Men Dine Born, som D u  selv har 
baade avlet og fodt, Dine lcrrde Skrifter, 
ffal forcevige D in  Hukommelse til Ver- 
dens Ende.

Atlerhoistcerede hoilcerde Hr. Velyn- 
der; D u  har sagt os Dine Aarsager og 
Grunde, hvorfor D u  nu med D in  Konges 
Tilladelse har nedlagt D it Embede, D u  
udi saa mange Aar har forestaaet, som 
Dommer og Skriver udi Hans Majeftets 
forrige Rytter Distrikt her i Fyen. Ve l 
maae vi eondolere os selv med D it Tab i 
dette Kald, men vi gratulerer D ig  med 
D in  Konges Naade, og vi glcedes ved at 
deres Skuldre bliver lcettet fra en saadan 
Byrde, der er svcer for den at bcepe, som 
ikke dermed letstndig vil omgaaes; ja vi 
gratulerer Publicum og os selv, med den 
Tid der nu herefter giver D ig  meere Leilig. 
hed og Krihed, til at aagre med D it störe

C  Pund,
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Pund, soln utvivlagtig vil yttre ftg i flere 
lcerde og opbyggelige Skrifter fra Dm  
Haand og Arbeide.

Det Versen, som er ligesaa god som 
almcrgtig, ftyrke D ig  med Helbred og 
Sundhed, forscenge Dine Dage i Fred og 
Fornoielse, og naar D u  her sildig savnes, 
gid D u  da maa lande r den cevige Glocdes 
Havn og de uendelige Frydsboliger.

Den
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et er den forste Gang, jeg har den
2Ere at tale paa et Sted i en for 

mig saa fremmed Begivenhed, som denne. 
Intet onffede jeg meere, end at jeg saale- 
des künde udfore nnn Tale, at samme 
maatte anftes vcerdig den Materie, an
ständig det Selffab, og afpasset efter det 
Kiemed, den er beftemt til. Men, Mine 
Herrer, jeg maa tilstaae, at jeg er ufor- 
muende til at udtrykke mit Hiertes Tanker, 
saaledes som jeg burde og vilde. Denne 
Scene rorer nreget enhver iblant os, men 
allermeeft mig selv. V t  see alle den beste 
Dommere at forlade sit Scrde, et Sccde, 
som Han i en Tid mod et hatvt Hundrede 
Aar har givet ligesaa megen 2Cre som sam
me har givet Hani. V i  alle have ftedse

Hoistarede Herrer!

C z vocret
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vceret indtaget af den Nidkicerhed for Kön
gens Tienefte, der har oplivet Ham , og 
giort den hoie og svage Alderdom ung og 
nlunter til de vansseligfte og nroisommelig 
steForretninger. V i  cere denAarvaagen- 
hed, hvormed Han uafladelig har forret- 
tet det Ham  betroede Einbede. Den Fat- 
tige og Nige, den Mcrgtige og Uformuen- 
de, den SErede og Foragtede, have alle 
for denne Domstoel ftmden lige Net; Han 
saae aldrig paa Personerne, men aleenefte 
paa deres Säger; en god S a g  blev altid 
god, ligesom en ond altid ond. Venskab, 
Frygt og Egennytte ovede ikke over Ham 
deres ellers hoitformaaende Herredsmine, 
saaledes, at endog den, der tabte sin Sag, 
aldrig fandt den mindfte grundig Anledning 
til at vcere misfornoiet over den imod Harn 
afsagde Dom. Ingen forforiff Veltalen- 
hed forvildede Hans Indsigt. Ingen op- 
digtet Tvivl bragte Hans Fornust i Uvis- 
hed om Net. Han overveiede meere hvad 
Han burde end hvad Han künde giore, som 
Dommer. For denne Domstoel fandt de 
Uffyldige altid deres Forsvar, og de Skyl-

dige
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dige aldrig Tilflugt, for at faae deres uret- 
fcerdige Hensigter fuldfort, eller Retfeer- 
digheden standset. Han var altid en Be- 
ffytter for Uskyldighed, og en Hevner for 
llretfccrdighed. Fuldkommen overbeviift 
om den Faderlige Mildhed, med hvilken 
vore Hoiftpriselige Monarcher af den Ol 
denborgffeStanune vil at Deres kieereUn- 
derfaatter ffal regieres, vifte Han den Onl
ine Amhed og Mildhed i at domme og at 
fuldbyrde sineDoinme, fomLovgiverncftw 
have brugt i at give Lovene.

Saadan en Dommer tabe vi i D a g ; 
Tabet rorer os alte; hvad maae det ikke 
rore mig, der fra dette Sted maa tage 
Afffed ikke aleene med en Dommer, mm 
endog med en Leerer og en Belgier er; 
Ieg  har havt den Lykke at vccre opdragen 
nnder denne LErvcerdiges Opsigt, under- 
viist af Ham  felv, ved Ham fat paa Len 
Lobebane, hvori jeg er; altid har Han g:- 
vet img utvetydige Bevifer paa Godhed og 
Venffab; for stal jeg forglemme mig selv, 
forend jeg forglemnier hvad jeg er denne 
min Leerere og Velgiorere styldig.

C 4 Ieg
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Ie g  ville täte omDomlner-Ernbedets 

Fomodenhed og Vigtighed, men jeg har 
opholdt mig ved det, som laae mig meest 
paa Hiertet. Holder mig dette ttl gode, 
mine Herrer! Iegtroer, at jeg sagde alt 
hvad der kan figes om Dommer-Embedets 
Fornodenhed, Vigtighed, Vcerdighed og 
Vanffelighed, naar jeg var saa lykkelig at 
künde afffildre en H e d e g a a r d  paa fit 
Dommer-Scrde. Kiend Legemet afSkyg. 
gen, dom Originalen af disse svage dog re« 
ne Trcek. See og leer af Hans Erempel, 
hvorledes den oerlige, duelige og arbeidsom- 
me Dommer bor vcere.

Der har altid vceret Stridigheder og 
Tretter imellem Menneffer; M it og D it 
haver altid udfiroet Uenigheds Sccd blant 
Verdens Indbyggere; deres Tvistigheder 
ffulle adstilles for at forekomme Voldsom- 
heder; derfor have Dommere altid vceret 
nodvendige. Lovene maae vcere nok saa 
tydelige, nok saa billige, nok saa afpassede 
efter Negieringens Indretning, Statens 
Forfatning og Folkets Sceder ogLevemaa-

de,
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de, de giere dog liden Nytte, dersom Fol- 
ket ikke demmes derefter. Lovene maa 
bruges og anvendes paa Undersaatternes 
Handlinger. Denne Anvendelse udfordrer 
ei aleene Dommere, men endog Indsigts- 
fulde Dommere.

Kongedommet og Dommer-Embedet 
var i de crldgamle Tiber formet med hver- 
andre. En  Regent og en Dommer var 
een og den samme Person. Moses var 
baade Israeliternes Unserer og Dommer 
i Arten; det samme vare Hans Eftermcend 
i det indtagne forjettede Land. Dommer- 
Embedet har altid vceret crret som en Grund- 
stette for Folkets Nettigheder ogFrieheder; 
ved denne skal Retfcerdighed udeves i Lan
det: men det har ikke altid voeret lige van- 
ffeligt at forrette bette Embede. En Mand, 
der havde Fornuft og et reedeligt Hierte, 
lcrnge levet i Verden og givetAgt paa dens 
Lob, var i de allercrtdfte Tiber en god Dom
mer, uden at behove anden Kundffab end 
Forfarenhed; og af den Aarsag kalbte end 
og Nomerne selv deres Dommere ved det 

E  5 Navn
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Navn Fahre/ fdr at vift det de havde lige 
saa megen Tillid ttl dem, som Born til sin 
Fader, der har mere Forfarenhed end det 
selv, og en naturlig Drift ttl at forftemme 
deres fände Beste.

Folket havde i de forste Tider ikke an
dre Love at rette sig efter, end den natur- 
lige Bitlighed, Skikke og Sccdvaner. Diffe 
vidfte den retsiafne og aldrende Mand. 
Men siden, da Verden blev meere sieben, 
da Eiendommene bleve mange, da Friehe- 
der og Nettigheder bleve besternte ved sirift- 
lige Love, da blev det meere vanffeligt at 
domme Folket end for. Lovenes Tal blev 
alt siorre og storre, indtil, fom man med 
Sandhed kan sige, at Dommer-Embedet 
er blevcn et af de vansteligfte Embeder i 
Staten, formedelft den vidtloftige Kund- 
fkab fom derttl udfordres.

N u  maa Dommere giore sig bekiendt 
ei aleene rned Natur- og Folke Netten, rnen 
endog med Staternes Grundlove og de u° 
tattige borgerlige Love, ja endog med de

scrr-



scerdeles Forbund, som Staterne have ind- 
gaaet med hverandre; det er ikke nok, at 
giere sig bekiendt med dem: de stal noie 
forftaaes, de stal seeklares, eg, det som 
meere er, anvendes paa alle i det borger- 
lige Liv forekommende Säger og Tvistighe- 
der om Personernes Handlinger, Giernin- 
ger og Misgierninger, deres Eiendomme, 
Nettigheder og meere. Et Mennestes Le- 
vetid er for kort til at lcere alt hvad en 
Dornmer nu bor vide, om Han endog gier 
Lovkyndigheden til sin eeneste Hoved-Be- 
stcrstigelse.

Z  gamle Dage forrettede Kongerne 
altid selv Dommer-Embedet: De holdte 
Net i Danmark meftendeels paa visi'e be
sternte Dage om Aaret, i hver Province, 
hvilke Nette ere bekiendte under Navn af 
Herredage. Men siden, da Tviftigheder- 
ne blant Undersaatterne toge alt meer og 
meer til, vare de ikke meere i Stand til at 
fore dette Embede selv; derfore have og 
Regenterne, i de nyere Tider, udvalgt sig 
visie forrmstige, reedelige og lovkyndige

Mccnd
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Mcend til at forrette Dommer-Enlbedet i 
deres Navn og paa deres Vegne.

I  de flefte Regieringer ere forordne- 
deUnderdommere, Overdommere og overfte 
Dommere. Underdommere blive i Almin. 
delighed holdte for de der ere mindft vig- 
tige; men er dette ikke et Fordommer E r 
det ikke dem, der maa gaae Sagerne igien. 
nein fra Gründen afr E r  det ikke dem, 
som best ere underrettede om Sagerne; det 
meefte, ja fast det eenefte, som Overdom. 
merne vide i de dem forekommende Säger, 
faaer de fra Underdommerne. E r det ikke 
dem, som bereede Sagerne for Mellem- 
Inftancerne, ja for den hoiefte Ret selv.

Ester min ringe Indsigt er da Under- 
dommer-Embedet lige saa vigtigt som de 
andre, i det mindfte det moisommeligfte, 
vansseligfte og ansvarligfte af alle Dom- 
mer-Embeder; derfor er og den, der for. 
retter det vel, lige saa megen SEre vcrrd, 
sonl den der forretter sit Embede vel L Over« 
retten. Underdommere ere, lige saa vel

som



fom alle andre Dommere, betroet endeel 
af Regentens demmende Magt.

Vores Hedegaard har dette til- 
fcelles med alle andre Dommere, og kün
de vel den demmende Magt, denne iblant 
Majeftets Retterne saa vigtigeMyndighed, 
have vcrret betroet i vcerdigere Hcender, 
end i Hans. Domstolen var, formedelst 
Hans rare Egenstaber, ligesaa meget ceret 
som Alteret: den bor jo vcere det. Die
ner Alteret til Gudfrygtigheds, saa tiener 
Dommerfcrdet til Retfcrrdigheds, Befor- 
dring og Understottetse. Her fandtes ak
tiv en Orden, Anstcrndighed og 2Srbedig- 
hed for Retten, hvis Lige ei let findes paa 
andre Steder. Ie g  og De, mine Herrer 
Medbrodre! künde altid täte med Friemo- 
dighcd og Fornoielse, ligesom og enhver 
maa tilstaae med mig, at Retftrrdigheds 
Alter ingmfteds er bleven bedre opvar- 
tet, end her. Retten var elffet af de 
Gode, stygtet af de Onde, ceret af en
hver.

M  45
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Det er ikke Venssab, langt mtndre 
Hyklerie, ja ikke engang Taknemmelighed 
rmod min Velgiorer, i hvor stör den end 
er, der aftvinger mig denne aabenbare Be- 
kiendetse. Sandheden berettiger mig al- 
eenehertil. OgDe ,  Hoiftccrede Herren 
Medbrodre og Venner, kan selv stadftcste 
den rned Deres uimodsigelige Vidnesbyrd.

Bürde jeg og De, Mine Herren i 
hvis Navn jeg har taget mig den Friehed 
at täte, ftinle de Fortienefter, som ere be- 
kiendte for det hele Publicum. Monar- 
ken selv har ikke anseet dem med Ligegyt- 
dighed.

Köngen, vores alternaadigste Konge 
har ved sin Netfterdighed og Na ade viift, 
at vor Hedegaard bor ceres og Hans For- 
tienefter belonnes. Den Kongelige Naade 
strekke fig ikke aleene paa og til vor Hede
gaard selv saa lange Han lever, n:en end- 
og paa hin Side af hans Grav.

r^> M

Kon-
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Köngen vil nt Hans efterlevende Fa

milie stal hofte Frugten af en vcerdig 
Mands og en god Faders Arbeide efter 
Hans Dod.

Nyd derfor Fader, Leerer og Vel- 
ynder denne Kongelige Naade i Nolighed. 
og Glcede: Lad os i flere fortreffelige 
Skrifter end vi allerede have af D in  lcerde 
Pen, fee nye Beviis paa D in  lange Erfa- 
renhed, magelose Indsigt og utrettelige 
Flid.

Forjynet give at Dine Aar maa bti- 
ve flere og saa mange, indtil D u  mcet af 
Dage selv begierer at omffifte denne moi- 
fommelige Tid nred den D ig  oppebiende 
lyksalige Evighed.

V i  smigre os imidtertid t det fode 
Haab, at vi ffulle finde denne ceredeEm- 
bedsmand i den vcerdige Efterfolgere som 
Köngen har givet H an :, V i  troe at vi 
give Ham den fuldkomnefte Berommelfe, 
naar vi kalde Hain en vcerdig Eftermand

af
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af den Hvrigheds-Perfon, hviö Tab vi i 
Dag beklage, ligesom Han og opfylder 
al vort Haab, naar Han vifer i Giernin
gen at Han er voerd at felge efter en H e - 
degaard.

A
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