




Canceltieraa- Sö ve n  DHemxels 

K i s t e

den 19 Zanuar 1844

i S t  KnudS Kirke.

As

K. P. Svitzer»
StiftSprovst.

Udgivet til Fordeel for „Stiftelsen af 18 September 
for gamle, vardige og trangende Haandvarksmestere i 
Odense og dereS Enker."

Odense.
Trvkt i FyenS Stiftöbogtryklerie.



And«rgti-e Christ ne!

Hvad er det, som i diese AlvorS Gieblikke har fam- 

menkaldt en saa anseelig, en saa talng Forsamlkng 

ander dette Tempels «rva-rdige Buer? — En venlig 

Olding er hensovet, Hans tratte Legeme er gangen 

til Hvile, det er Hans Stov di ville overgive til Gra

den- Gjemme. Men Han Var dog ingen af Jorden- 

Maegtige; det Var hverken hoi Fodsel eller anselig 

Embedsstilling, hverken et arvet Navn eller jordist 

Bälde, der udmarkede Ham fremfor Maengden. Den 

Trang til at pde Hans Stov den sidste ZEresheviis- 

ning her paa Jorden, om hvilken denne Stund saa 

talende vidner, hvor udbredt den er, hvorledes den 

har gjennemtramgt BorgersamfundetS forffjellige Klasser
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og selv fra ProvindsenS fjernere Egne hidfort Moend 

af forfljellige LivSstillinger, — den vidner altsaa om, 

at der i Livet gives Noget, som er «edlere og aervaer- 

digere, end de udvorteS Fortrin, der kunne smykke 

Enkclte, og at det Var noget Saadant, der vandt 

denne Hensovede dereS Hjerter, med hvilke Han under 

et langt Livs Virksomhcd kom i Forbindclse; og jeg 

troer ikke at feile, naar jeg udtaler det som min 

OverbeviiSning, at det fornemlig Var den dpbe inder- 

lige Kjterlighed, der luede i Hans Sjcel, hvormed Han 

ikke allene omfattede sine Noermeste, dem, som i engere 

Betpdning vare Hans Elffede, men M  hvad Han 

ansaae for Sandhed og Ret, alle sine Medmennesker 

i Almindclighed, som i ScerdeleShed stt kjcere Fode- 

land, fine dyrebare Medborgcre, og denne Stad, hvor 

ha« tidlig vandt et kjsert Hjem og i mange Aar ud- 

foldede en h«ederlig Virksomhed. Med et Ord troer 

jeg, at hvad der erhvervede denne Salige saa almkn- 

delig Agtelse og Hengivenhed, hvad der loenge vil 

bevare Hans Minde i taknemmelige Hjerter, Var den
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Erkjendelsc, at hine bekjendte Ord ogsaa betegne 

Hans Birken iblandt ö S, hine O rd, med hvilke 

fordum den fromme Job troftede stg under sine L i

delser, da Han sagde:

3»r. 2S, 15. 16. „Jeg var dt» Blinde» Dine «g jeg »«r 

»den Lamme» Fodder, jeg »ar de Faltige» Fader, og den 

„Tvistighrd, som jeg ikkc vidste, dm underftgte jeg."

„Den Blindes Oine" kan dog den med Reite kal- 

des, der soger LhS for sig selv og Andre, der rede- 

ligt arbeider paa at finde, fastholde og udbrede 

Sandhed. Dannet fra Ungdommen af til at for- 

kynde den himmelsie Sandhed i Herrens Huus, aab- 

nede vel Forsynet tidligen denne Hensovede en anden 

Birkekreds; i 47 Aar Var Han Udgiver af dette 

Stifts Avertissements-Tidende, og i en lang Aar- 

rcekke selv Redakteur af samme, medens Han til samme 

Tid ved ivrig og uegennhttig Forlcrggcr-Wrksomhed 

befordrede mangt et Aandens Foster frem for Lhset, 

der udspredte Sandhedens Funker i engere eller bi-
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dere Kredse. Men ogsaa Journalisten- Aald er det, 

at söge og at udbrede Sandhed. Hvo minder da 

Hans Birken i Venne Retnkng i Hans kraftfulde Dage 

og maae ikke tilstaae, at Han kjcrmpede, og kjcrmpede 

varmt, for A lt, hvad Han ansaae for Sandhed og 

Ret. De Anftuelser, Han havde tilegnet stg, dem fast- 

holdt og dem udtalede Han indtil det Sidste. Lad 

nu end enkelte af disse i enkelte Retninger have lidt 

under den Uftrldkommenhed, som klcrber ved al men- 

neflelig Digten og Tragten, lad Aarene, som ruke 

hen, i flere Henseender have fort den forstende Aand 

dpbere, og bragt forandrede Resultater for Lhset, saa 

vidnede dog den Fasthed, hvormed Han under de men- 

ncstelige MeningerS brusende Stromninger bevarede, 

hvad Han engang havde troet at burde erkjende og 

tilegne fig, og den Oprigtighed, hvormed Han ved en- 

ver Leilighed mundtlig og stristlig udtalede det, om, 

hvor dybt Han havde optaget det i stn Sjcrls Jn - 

derste, og gjorde Hans F«rd agtvcrrdig, ogsaa for 

dem, som ikke delede Hans Anstuelser, ogsaa for dem,
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som Ntt og da falte pg kaldede til at modsige räkelte 

af disse.

„Den Lammes Fodder" kalder jeg den, som hjel- 

per den eller det til at gaae, der ikke kan gaae «den 

Bistand udenfra, som villigt byder Haanden til at 

flaffe alt det Frcmgang, der erkjendes for Gavnligt 

og Ret, og der behover forenede Kraefters troe og 

ftelleds Samvirken. Hvo opfordrede da nogenstnde 

denne Salige til Deeltagelse i «edel Daad, og fandt 

ikke hos Ham et aabent L ie  og et redebont Hjerte; 

hvo bod Ham Haand til kjcerlig Samvirken for et 

stjont Maal, og erfarede ikke, hvor villigt Han hengav 

stg til hvad der havde grebet Hans Jndre, hvor 

gjerne Han da kom i Mode med villig, endog vpof- 

frende, Varme og Kjcrrlighed! Hvor mangfoldig og 

forstjellig Var ikke den Virksomhed, hvortil, udenfor 

Hans egentlige KaldSgjerning, deels egen indre T il- 

skyndelse, deels Medborgeres Tillid kaldte Ham, og 

aldrig undflog Han stg, villigt fulgte Han hvert indre og 

yvrc Kald, og offrede det Tid og M d, Formue og
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Krcrster. Uegennyttig Birken for Nutid og Fremtid, 

hvor Han troede at kunne gavne vg fremme Medbor- 

geres Bel, udmcerkede saabel Hans offcntlige som Hans 

private Foerd.

Men dog er det fornemlig som „de FattigeS Fader," 

at Hans Amindelse vil blive t Velstgnelse. Han 

gjorde meget vel i det Skjulte, mange Lidende ville 

bittert beklage Hans Bortgang, og savne den skjulte 

Belgjorer, der ikke blev trat af at meddele, og ikke 

lod den venstre Haand vide, hvad den hoire fuldbragte. 

Men Han nnddrog sig Heller ikke den offentlige Vel- 

gjorenhed, og blandt de forskjellkge Virkekredse, hvortil 

Han kaldteS, vare de, som havde et velgjorende Oiemed, 

stedse Hans Hjerte de dyrebareste. La h n s S t i f 

te lse , af hvis Jnspecti'on Han bar Medlem lige fra 

den- forste Jndretm'ng, i henved 40 Aar, de forskjel- 

lige Legater, i hvis Besthrelse Han deeltog, Asplet, og 

fomemlig den Stistelse til gamle HaandvcerkereS og 

deres EnkerS Understottelse, som Han paa sine «eldre 

Dage bidrog saa vasentlig til at begründe, og som
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Han endnu paa sit sidste Spgeleie besijaftigcde sig med 

og sijirnkcde et betydningsfuldt Bidrag til, Alt barer 

det VidneSbhrd om Hans for trangcnde Medmennester 

kjarlige og deeltagende Hjcrte; og naar Hans Bern 

langst ?re hensmuldrede i Jordens Skjod, vil Hans 

Navn endnu navncs med Taknemlighed af dem, der 

nyde Godt af hiin Stistelse, saavelsom af de smaae 

Bom  og dercS Paarorende, der i Asylct tildeles 

Flidsbelonning af det Legat, Han til det Diemed 

skjankede og stiftede.

„Den Tvistighed, som jeg ikke vidste, den undcr- 

sogte jeg," sagde Jo b , ogsaa disse Ord kunne med 

Sandhed anvendes paa denne Salige. Blandt de 

mange Jdrcrtter, hvortil ForesatteS og MedborgercS 

Tillid kaldte Ham, Var ogsaa ForligelseS-Commissio

nen; og den Banne, den Udholdenhed, med hvilken 

Han lige indtil sit sidste Spgeleie opoffrcde denne T iv  

og Krafter, vidnede dog om, at Han ogsaa her fandt 

Tilfredsstillelse for sin S ja ls  varme Fplde, for den 

Kjarlighed, der drev Ham til, ikke at unddrage sig
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nogen Gjerning, hvormed Han haabede at kunne 

gavne Medborgere; den vidnede om, at Han ogsaa 

havde fornummet Betydningen af ForloscrenS O rd: 

„Salige ere de Fredsommrlkge; thi de stulle kaldes 

<RudS Born."

Saaledes Var Hans Fcrrd iblandt öS, — og Gud 

velstgnede Hans Strcrbcn. Han vandt ved denne ikke 

allene en hcederlig uafhaengig Stilling i Livet, i hvil- 

ken Han baade knnde forsorge en talrig og dyrcbar 

Familie, og fyldestgjore sit HjerteS Trang til at gjore 

vel mod de Lidende; men det Var ogsaa ved de», at 

h<m vandt, hvad Han med Nette satte hoi PriiS paa, 

deres Agtelse og Benflab, der kvm i ncermere eller 

sjenrere Berorelse med Ham. Det Var ved den Han 

vandt sin Kvnges Naade, der prhdede Ham med den 

Rang, som vidnede om, at Hans stille Fortjenester 

blebe crkjcndte og paastjonnede. Det Var ved den 

Han vandt, hvad der Var Hans Hjerte saa dyrebart, 

sine MedborgereS Venstab og T illid , der kaldte Ham 

til mange af de Gjerninger, i hvilke Han strscbtc at



gavne, navnlig til at reprarsentere denne Bye r St«n - 

derraadet, da dette forste Gang samledes, og til den 

PladS i Magistraten, som Han beklerdte lige til fln 

Dodsdag.

Dog undgik Han Heller ikke MennefleneS alminde- 

lige Lod, LivetS Omstiftelser og Provelser, og de 

ramte Ham iseer paa de seldre af LivetS Fcrrd og 

Moie svcrkkede Dage. En elsket Hustrue, der i «lange 

Aar havde trvlig deelt med Ham Glcrder og Smerter, 

reveS Hort fra Hans Side, og esterlod i Hans Hjcrte 

et Savn , som ikke künde stilles hernede. Kmsteme 

svandt, Spnet svcrkkcdeS. Da kaldte nys Herren og- 

saa en inderligt clsket Datier hjem til sig, dort fra 

den kjccrli'ge gamle Fader, sta en dpbt sorgende 4Eg- 

tefeelle og sta flere umpndige Bom ; og hun drog 

hele Hans Hjerte og Sind med stg op imod LysetS 

hoiere Egne; umiddelbart derester nedlagdes Han paa 

sit sidste Leie. Men et L iv , som Var den Blindes 

Oie og den Lammes Fod og den FattigeS Fader, Var 

dog vist nok en blöd Pude at lcegge det treette Hoved
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til Hvile paa; det fornam Han ogsaa med et afTak- 

nemlighed mod Gud opfvldt Hjerte; selv under sine 

sidsie kidelser udtalede Han med dybt bevarget Jndre 

sin Erkjendelse af Forspnets misiundelige, naaden'ge 

Forelser, og Trösten herovenfra, Tilliden til den gud- 

dommelige Barmhjertighcd, der for Jesu Skyld for- 

lader hvad Skrobelighcd forbrod, vecg Heller ikke fta 

Ham, fsr Gud endte Hans Lidelser vcd cn stille Dod, 

og forte den troe Tjencr op til LysetS venlige Egne, 

til Gjenforening med de Elstede, de savnede Forud- 

gangne. O ! maatte da Mindet om hvad Han Var 

og hvad Han veds Guds Bistand virkede, laenge leve 

i vore Hjerter! maatte det mildt vederqvoege og 

tröste dem, som sorge ved Hans Baare! dem, der 

med dhb Smerte sabne den venlige Olding, den el- 

flede Fader, den trofaste Brodcr, den oprigtige Ven, 

den kjcerlige Velgjorer. Hvvr oploftende og trostcrig, 

men ogsaa hvor vcekkcnde og styrkcnde indvirker dog 

ikke den Overbeviisning paa os, at vore forudgangne 

Elstede have crhvervet sig alinindelig Agtclse og Kj<rr-



lighed, at de savneS af Flere end deres egne N «r- 

mestc, at deres Minde lever i Velsignelse. Maatte 

denne Saliges Esterladte erfare dette! maatte Hans 

Minde vLkke og styrke dem og os Alle til ogsaa at 

narre Kjaerlighedens milde Darme i vore Hjertcr, og 

lade den styre vor Digten og Tragten hernede, da 

skulle vi ogsaa af Guds Naade for Jesu Christi 

Skhld finde Trost i Livet, Hvile og Salighed i 

Dode». Thi bist nok

Den Fromme- Liv i Verden er 

En Sab, som Gud udsaaede her 

For meer end Gravens Gjemme.

Naar da et ander AlmagtS Bliv 

Nyeskaber til et Ledre Liv,

Skal og vort Stov fornemme 

Den samme Skaberstemme!

Amen.
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C a n t a t e
afsjungen

efter Talen, af Sangforeningen.

Hver Form stak forgaae,
Hvert Die stak lukkeS!
Lad D-dStlmen flaae,
Lad LivSstjernen stukkeS,
Een Ting dog -estaaer:
DLN Godes Minde,
Men- hisset Maalet Han naaer

O, Du, som paa Jord 
Har elstet hver Broker,
Din Len vorder stör 
I  lpsere Kloder!
Du elsked de Smaa,
Dir Die- Solglimt 
Belaste ArmodenS Draa!

Tidt stirreb dit Blik 
Paa StjernerneS Hare,
Hvorhen forudgik 
Mangfoldige Klare!
Med funklende Skrift 
Staaer der optegnet 
Hver ftom og adel Bedrifl!




