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L«nge har jeg betankt mig ved, at folge DennerS og
Velynderes igjentagne Opfordring' til, at samle og
udgive mine vigtigste Levüetsonistoeadigheder. Thi som
min Stilling i Skaten aldrig blev den, der künde
have nogen Indflydelse paa det Offentlige, af Äigtighed eller Folger, saa künde og mine Levnetsomstomdigheder lidet interessere enten nu eller i Tiden. Hvad
den Loerde, Skribenten kan have virket, behsveö ikke
skriftlig at opbevareS, det ligger i Hans literaire Arbcider. Imidlertid er min Skjoebne i min Alderdom,
fremfor mange Andres i min Cathegori, bleven saaledes, at det vel kan syncs, jeg skylder mig selv, at
efterlade mine Efterlcvende nogen Oplysning herom.
Ester i Aaret 1780 at have deponeret fra Helsingors Latin Skole, og i 1764 vcrre bleven (!rm6L4uris, fulgte jeg i sidstncrvnte Aar min Farbroder Kammerraad T. B a d e n til Lolland, hvor
Han var Inspecteur ved det Kongelige Gods Baadesgaard.
M in Agt var, at vende tilbage til Kjobenhavn, for derfra, med Understottelse af Reisestipen
dium, at kunne fortscette mine Studeringeo i lidlan
det. M en imidlertid blev jeg paa Lolland forlovet,
s>gte og sik og her en lille Iüstitsbetjening.
Ulyst
til det pracriske 8andv«sen, som overalt til de Avspre-

delser af Zagt, Fisken og flere, Opholder paa Landet
giver, holdt mig til mine Bsger.
Z de flere Decennier, jeg var LEmbedsmand, anvendte jeg derfor fast
alle nnne Fritimer paa Studering, fornemmelig i
Dansk og Norsk Historie, dog og, is«r med Tiden,
i andre videnskabelige Fag, som Medicin og Philo
sophie. Z en Rcekke af Aar leverede jeg, deelS i
Minerva, deels i vore andre den TidS penodiske Skrifter, som jeg og sarstilt udgav, flere storre og mindre
foedernelandste historiste Arbeider, som en H a a n d b o g
i D a n m a r k s H i s t o r i e * ) , og sidcn ligeledeS en i
N o r g e s H i s t o r i e . Z mine mange historiste Afhands
linger sogte jeg, isoer at oplyse saadanne Materier,
der ikfe tilforn havde varet bchandlede. Zeg er saaledes den Forste, der har leveret paa Danst Bidrag
til Fadrenelandets Medicinalhistorie, som jeg og siden
har leveret Lhirurgiens Historie, og stjont ikke Lage
er jeg dog den cneste Danste Forfatter af en Historie
om den hele Lcegevidenstab, der vel kun er en Haand
bog, men, som jeg tsr paastaa, saa fuldstcrndig, at
den Lage, der med Opmoerksomhed har lcrst den, kan
vel siges, at vcrre hjemme i sin Videnstabs Historie * * ) .
Qgsaa er jeg den Forste, jom paa Danst har viist,
hvori H a h n e m a n n s Curmethode eller det homoopathiste System bestaaer og er forstjoelligt fra Medi-

*) Den er oversat paa Lyst af L. H. To- l es en. Al
tona 1799.
**) Lcrgevidenstabens Historie. En Haandbog. Christiania
1823. 344 Sider i 8. Faacs i den S r h u bo t h s k e
Boahandel.

einen- de andre Systemcr, hvad endnu ikke den fortjente Danske Homoopath Hr. L u n d havde faaet Leilighed til at vise. A t jeg imidlerrid ikke, for Histo
rien og andre videnffabelige Sysler, glemte Lovbogcn
og Pligtsysler, det vise mine ftere baade trykte og
ffrevne Efterretninger o»n de Egne og dereö Noeringer,
min Stilling som ZustitSbetjent gav mig Leilighed til
at kjende; det vise og mine juridiste Skrifter. S a a ledes bessrev jeg i Aaret 1796 Nakstovs da vccrende Forfatning, hvilken Beffrivelse er, om jeg mindcs ret, trykt i Minerva.
Den er forfattet cfter
en Plan, som den kundffabsrige Stiftamtmand, sidcn
Forste General-Postdirecteur, v o n H e l k f r i e d forestog Ribe S tifts Kjsbstoedsmagistrater, at de derefter
ffulde give Ham en Beffrivelse, hver over sin Kjobstad.
M in over Lemvig maa rimelig ligge i Ribe S tift s 
archiv. Den fortjente F o g t m a n lod sin over Vardc
trykke. Ogsaa ffrev jeg under mit Ophold i Fyen
en, almindelig vel optagen, Afhandlina om Fifferier,
ssrdeles om de i Egnen af Nyborg salbende flere
Sorter Fiff. — S o m Herredsfoged i Omegnen af
Lemvig og ved Vesterhavet vakte jeg og offcntlig O pmoerkjomhed paa de störe Uordener, der foreglk ved
Jadstrandinger. — M in LEmbedstid i den Egn faldt
just ind til samme Tid, at, i Anledning af den velgjorende Forordning 20 Juni 1788, det ny Lagdsvasen ffulde organiscreS, og derfor foreslaaes hvilke Sognc
ansaaes passende til Landlcegder, hvilke til Soelirgder.
Ester min Overbeviisning bsr hele Vandfuld Hcrred,
og flere Sogne i Skodborg Herred, höre under Soe lagderne, men bette smagte ikke de i LandmilitseSeSsionerne regierende militaircAutoritater, hvad voldte

M g uiange Ubehageligheder. — End top jeg og rose
yrig af, al have voeret Den, per som Akmbed-mand
i Nakssov allerforst foreslog FjordenS Opmudring, og
fik derfor, den af slige Arbeider hsit fortjente, nu
forevigede, Adryiral L a v e n s r n til Byen, hvor Han
i flere Dage laa i mit Huus, og ordnede det Fore
yodne. — Under min LEmbedsstilling paa Lolland foreflog jeg og, deelS vsd Corresponpcnte med Autoritatcrne, deels offentlig, jeg trocr gjennem Politivennen,
i hvts forste Aargange, jeg strev jcrvnlig deels under
deels uden Navn, en og anden Forbedring i den Lellandste Posts Gang fra Kjsbenhavn til Nakskov, der
og tiltrak stg General-Postamtets Opmarksomhed, hvor
da den af DayiyarkS Postvoesen hsit fortjente Conferentsraad og nu forste General-Postdirccteur M o n ra d begyndte at faa Indflydelse. — S o m tillige
Herredsfoged i LollqndS Sonderherred var jeg faa lykkellig, qt opdage en Tyvcbande af henved hundrede
tildeelS Huusm snd og unge Karle, hvis Tyverier i
flcre Aar vare gaaede isvang, fornemmelig paa Markedcrne. Over i tre Maaneder maatte jeg arbeide fast
den hele D a g i Forhorer ovcr denne Bande.
Amtets
Hvrighed tilbqd mig vel gjennem Cancelliet at forffaffe mig en MedcommissariuK; men saadanne I n qvisitioner udfores hoeldigst af Een, naar Han tun
hjemme arbeider ligesaa trolig som i Retten. — Alle
rede i Forveien, nu for over 40 Aar siden, h-vde jeg
i Politivennen gjort ypmcrrksom paa den slette, for
Reisende snart farlige, Tilstand, hvori Spodsberg F«rgegaard befandt stg, og da endnu b-finder sig. Thi
Ingen uden Amtyranden tog Hotitse af, hvad jeg havde
strevet, dog ikte ved at besorge den foreslaaede For

dedring, men ved at käste Umildhed paa mig, der ikke
har voeret «den Folger. For ikko lsenge sideN er dette
Kargested- slette Tilstand atter offentlig paaanket af
m anden, men «den at omtale, hvad jeg derom for
saamange Decennier fiden har flrevet. Overalt paaankeS nu offentlig saa mange Uordener, gjsreS Forslag til nu Et nu et Andet, «den at man erkyndiger
sig, om ikke de samme Uordener ete paaankede, lige
Forslag gjorte tilforn. — For mange Aar fiden strtv
jeg og, og var den Forste der offentlig fkrev, mod
Spidsrodsstraffen, men paadrog mig og tun detved
vedkommende Autorität- Umildhed; thi rigtig nok havde
jeg doleret over, at man ikke havde gjort Forestilling til denne «pa-sende Straf-Afstaffelsez var Forestillinqen dcrtrl gjort for en 4o Aar fiden, saa vür
vist og denne S tra f bleven afstaffen^ Sgsaa denne
Umlldhed har ikke voeret uden Folger for mig. —
A t jeg alligevel ved disse, og mange flere mine, om
Statens Indretninger, offentlige Pttringer aldrig har
overtraadt vore LoveS Indskroenkning i Trykkefriheden,
er oiensynligt af, at jeg aldrig dsrfor har vceret underkaster Tiltale, ja end ikke nogensinde truet dermed,
nagtet det i4 o Aar ikke manglede paa de mig Umilde, som
gjorde Alt DereS til at faa mig under Tlltale.
Thi
desvoerre Publicitsrt, Trykkefrihed har aldrig Hort til
Dagens Orden i Danmark, og Hörer endnu ikke dcrtil.
Lad en Forfatter, som ikke er af Partiet, indlevere til
Kjobenhavnsposten et nok saa grundigt og humant skrevet Stykke mod en af Partiet, fee om Han faaer dct
indfort*). Jeg kan devise, hvad jeg her siger.— Endog
*) ltden maaffee for at nedsoette det, saalede- som man

mi»e litereere Urbilder, dct ellerS vandt all« Sagkyn«
digeS Difald, paadrog mig dog Ubehazeligheder sel»
paa de hsieste Steder. Saaledes havde jeg i Mi»
nerva strevrt alle de Oldenborg-Danffe Kongers Characteristiker, der «g findrs soerskilt« aftrykte. Z ea
Journal, som da udkom i Kiel, blkve disse Charaoteristiker megrl ford«elagtig bedsmtc. D a jeg doz
alligevel temmelig alvorlig tiltalte- for dem, som
havde jeg ikke verrdig omtalt de forevigede Konger m.
m., henvendte jeg mig til Rccensentcn, der var i
S tillin g ved Hoffet, at Han künde have forsvarct mig,
og dermed da og sig selv, men det gik mig som P .
A» H e i b e r g . — S o m flere af mine litercrr« Arbeider vise, som sagt, at jeg ikke for dem glemte min
Wmbedsstilling, saa det ikke gik mig som den foreviged« S u h m aabenhjerrig tilstaaer, et Sted i sine
Smaaskrifter, med Erkjendelse af sin störe Lykke, ude-

uartig har nedsat Cancclliraad H e m p e l S Mening «m
Sternderforsamlingen« Offentlighed. Herimod er dog
vtst mcget at erindre, isoer naar man toenker sig Opforselen baadc i Hof- og Stadi-Rettea og i Hoiesteret v«d
den D a v l d s k e DomSOplocSning. — Vedat tale om
denne Offentlighed toenker jeg mig kun Danmark; thi
HertugdommencS Forhold til derer Hertug er ganffe
anderledcL; her gjoeldcr ikke F r e d e r i k I H Kongelov.— Naar betoenkeS, at i 600 Aar og derover har de»
Danfle Folk, Adele» undtagen, fast ingen Deel hast
i Regicringcn, hvad linder saa, vm baade politifk og
borgerlig Frihed mt-kjender, som Foranforte om H «mpel, der ikke maa have sia egen Mening. Heraf og det
Miffmafl k Dognbladene af Deniagogi og Servtlitoct.
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lukkende at künde leve for Bidenstaberne, men og
med Folelse af fin Svaghed, at dct ville have gaaet
Ham, hviS Han var blcven JEmbedsmand, Han da
ffulde have staaet Fare for, over sine Bsger at glemme sine LEmbedsprotocoller og Regnskaber. Jeg har
endnu opbevarct Koplbsger, hvori egenhcrndigeKonceps
ter til LEmbedsbreve med Indberetninger, Forespsrgseler, Erklaringcr o. s. v. Det var tun mine Regnskaber, jeg deSvoerre tildeels glemte, men sandelig ligesaa meget af Modbydelighed for A lt, hvad der er
Tal, og Uduclighed tll hermed at befatte mig *), som
af Hang t»l mine B-ger.
M it daglige Hnske var
en videnfkabelig Stilling, hvad jeg og veed, det D a nfke Cancellies davcerende Präsident, F r i e d r i c h v.
M o l t k e , gjorde A lt, for at skaffe mig i, som jeg
og ved mine historiffe Arbeider havde tiltrukket mig
Kiels UniversitatS bersmte H e g e wi s ches Opmarkv
somhed, der nnder andre Omstandigheder vist og skulde have befordret mit Hnskes Opnaaelse.— M en desv«rre havde min Fader, Professor J a c o b B a d e n ,
udsat fig med Universität-PatronenS aldfor inderlig
Fortroede.
I . B a d e n havde ikke sine Collegers,
S i i i s b r i g h og A b r a h a m K a l l , Klogffab. B a 

*) Lhi i DatidS de allerfleste latine Skoler tcrrtes hverken
Arithmetik eller Mathematik, og diese vigtige Discipliner lcrreö da endnu kun meget ufuldkommen, da duclige
Leerere saa vanskelig kan faacs. Heri borde vist en Forandring det allersnareste muligt trcrffeS. Arithmetik og
Mathematik er sandelig for de latine eller lorrde Sko
ler af langt st-rre Digtighed, end de levende Sprog,
der Lvft undtagen, tidSnok loereS ved Univerfitoetet.
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den sig bevidst, at Han var en udmoerket duelig og
fortjent Skoleloerer, og derfor erkjendte- af Alle,
hvoraf jeg alene vil noevne den isoer kompetente Dom mer O v e H s e g h G u l d b e r g , künde, nu dertil cn
aldrende M an d , ikke finde sig i, at en ung Mand,
som M o l d e n H a u e r , der, med fit udmarkede Geni
og sin ikke mindre L«rdom
dog aldeles ingenCro
farenhed havde i Skolevcrscnet, kjendte dertil som T yskcr ikke Danmark og Norge, men dog alligevel vilde
efter sit -get Hoved reformere det heleDanste ogNorske
lcerde Skolevcrsen. K o rt— enten saa M o l d e n h a u e r
fik Forfatteren dertil, eller Denne af sig selv gjorde
det, for at indsmigre sig hoS den da saa meget gjaldende M o l d e n Ha u e r — nok en Brochüre udkom
fra et ungt i Literaturen ganske ubekjendt Mcnneffe,
som end ikke var ordentlig Student, der skulde vise,
at jeg ikke var den Kyndige i Historien, som Vcnner
og Delyndere foregav.
Efter Disses Raad svarede
jeg ikke Forfatteren, som de ansaae for en ubetydelig
Personnage, men oversaa, at saa liig en Minervas
Fugl * * ) havde Han dog forstaaet ar gjsre fig elffet af
M o l d e n h a u er. I de 30 til 40 A a r, jeg var
Iustitsdetjent, gaves der vel ftere Leiligheder til at
künde vcrre bleven anbragt i en eller andcn, med
mine Indsigter paffende, videnskabelige Stillin g ; flere
Belyndere gjorde og hoie Dedkommende opm«rkfom-

Lhi i bcgge disse Hensyn var Han vift over M ü n t c r ,
fljont Biflop M y n s t e r i sin Lovtale over sin Svigerfader künde synes at nedscette M o l d e n h a u e r .
**) See Kj-benhavnspofteu 1635 Ar. 35.
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we derpaa, men jeg kom i Ingen Detragtning.
Sfterverdenen vil upartist bedsmme, om jeg fortjente at
st-ae Uibage for dem, der nu sidde i de af mig attraaede videnstabelige Stillinger, og, rigelig astagte,
dog ikke proestere
hvad jeg ferst i med al V idenstabelighed heterogen ZEmbedsstilling, siden koempende med ydmygende Forfolgelser, trykkende Noeringssorger, og Familiedekymringer, har proesteret ikke blot
i Fcrdernrlandetö Historie, men og i andre Videnstaber. Imidlertid beholdt jeg dog endnu et Haab om,
at, efter mit inderlige Hnske, künde snarl bytte min
juridiste Stilling mcd en anden vel ikke saa ganste
videnskabelig, men hvis S y sle r dog vilde have voeret
mig behageligere, end mine juridiste practiste, som i
en stör Jurisdiction, jeg da havde, udfordrede fast
daglige Reiser.
Dekjendt nu baade af Laesning og
af egen Erfarenhed med saavel Kji'bstads som LandSby-V«senet, künde en Stilling i et af Regjeringens
Collegier have voeret mig passende, og Udsigt dertil
fik jeg og ved Adgangen, jeg ved min Farbroder hav
de til RentekammeretS hoit fortjente Chef Greven af
R e v e n t l o w til Grevstabet Christiansscede. M en,
sandt at sige, forspildte jeg selv denne Udsigt, dog ikke*)

*) Dct er saaledeü paafaldende, at Ctatsraad E n g c l s to ft, stjondt Han nyder agrlig Lsn for sine ftatististe
Foreloesninger, der paaligge Ham som Professor i Hi
storien, ikke har lcverct 06 nogen Statistik over FadrcNtlgudet, der saa meget savncs. Etatsraad L H a a 
ra p er ikke »den Fortjeneste som statistist Samler, men
Statistikern- sag nodyendige philosophiste Dlik mang
ler Ham.
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paa anden Maade, end at jeg t»r voere den bekjendt.
Der diScutteredes nemlig, hen i Begyndelsen af dette
Sekel, om Aarsagerne til ForbrydelserS moerkelige Tiltagelse. Ogsaa jeg yttrede herom min Mening, og
udlod mig isoer meget alvorlig mod vore BondergaardeS da overhaandtagende Udparcellering, hvis Fordoervelighed jeg oplyste med tildeels opsigtgjsrende Exempler. Denne forste ostentlige Dom om en Indretning, der fyldte Loegdsrullcrne med Soldater, var aldeles ikke tilpas for viffe Formaaende, som dcrfor paa
hoicre Stcder nedsatte min Afhandling, ja forestillete den som stridende mod Forordningen for Trykkefriheden. Denner i Kjobenhavn skrev mig og til, at
Rygtct der gik, at jeg skulde under Tiltale for mine
Httringer, der ganske strcd mod de fordeelagtige S i der, hvorfra man havde forcstillet Negjeringen denne
Udparcellering.
Dog R e v e n t l o w var ikke den
hoevngierrige Stormand, der forfulgte dem, som ikke
vare af Mening med Ham, det viiste Han ved flere
Leiligheder, som isoer mod N i e l S R i e g e l s .
Denne Ministers Dillie var altid den bedste, interessere
de Grunde styrede den aldrig, men Han künde feile,
künde lade sig vildlede af dem, Han havde en ufortjent Tillid til, som Tilfoeldet var med Kongsberg
Sslvvoerks ganske Nedloeggelse, hvortil Han lod sig forlede af B r ü n n i c h e , uagtet en A n c h e r og stere
Normoend stoerkt fraraadcde denne Nedloeggelse *) . Jeg*)
*) Denne Nedloeggelse gik cndog saavidt, at alle til Dcrrkct hörende Redstaber solglcs, da de godt künde have
voeret opbcvarede. D a derfor den Norste Regiering lod
Varket igjen optage, maatte af Nyt kjobes alle disse
Red stader.

tabte kun Ministerens Bevaagenhed, fordi jeg ville have
min egen Mening.
Jeg vedblev imidlertid, som sagt, mine Stnderinger i Forbindclse med mine TEmbedsforrctninger,
og udgav nu et, nu andet lille literoert Arbeide *). —
Heraf tildrog sig almindelig Opmcrrksomhed, hvad jeg
skrev mod den enhver Oplyst forhadte Kirkedisciplin,
men som og skilte mlg ved nogle af mine crldste Venner, hvad jeg dog saa meget mere kan og bor finde
mig i, som jeg er overbeviist om, at hvad jeg skrev,
har havt sin störe Nytte. Noermeste Anledning til,
at jeg offentlig yttrede mig over denne Disciplin, gav
en ung Candidat, uu voerende forste theologiske P ro 
fessor ved Kjobenhavns Universitcrt, som, cfter at Han
var bleven Candidat i Theologirn, debuterede som S k r i
bent med, i Roeßkilde Landemode at oploese en latine
Afhandling om den gamle christne Kirkes Disciplin, som
Han anbcfalede. Denne Anbefaling fandt jeg saa upaSsende, at jeg strax i Kjobenhavns Skilderi 1817 No.
13 tog alvorlig til Orde mod den. S o m sal. N y r u p strev mig fra Kjobenhavn til, saa havde og mit
Stykke i Skilderiet fundet almindeligt Bifald. Flere
Aar efter gjorde og en gjaldende Stormand mig den
Compliment, at man künde takke mig for, Pnrsterne

*) Jeg udgav saaledes en Overscrttclsc af 6oroeliuo I'ueiti (Hermania, endnu for dette denne beromte Historiestrivcrs lille Arbeide var blcvet ovcrsat af LacitS
beromte Danste Overscrtter. M in Overscrttelse tcdsagede jeg med Roter af de nordiste Antigvitcrter, hvori
jeg dog nu ville finde meget at forandre, om jeg af
denne Oversoettelse gjorde et nyt Oplag.
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ikke havde faaet indfort deres Kirkddisciplin.
Thi de
stk cndog Biskop M u n t e r til at lade trykke et Forslag til KirkedisciplinenS Indfsrelse i Danm ark, som,
strevet paaTydst, Han udsendte til adstillige tydste Thevloger. Ie g lod det og ikke Heller blive ved hvad jeg
strev i Skilderiet, men cndnu i samme Aar (1817)
skrev jeg: D e t n ye T e stam ente s B e v i s e r f o r ,
at al K i r k e r e g i m en t e , D i f c i p l i n og K l r k e t u g t s t r i d e r mod J e s u b l i d e Leere, og at
L a r e r n e i den apos tol i s t e K i r k e v a r e M e n i g h e d e r n e s T j e n e r e , ikke deres H e r r e r
og R e g e n t e r ;
trykt i Odense hes He mp el .
M e n da Partiet alligevel endnu vedblev at arbeide
for deres Kirkedisciplin, ja havde vel endog nogle Tilhoengere mellem vore Store, saa strev jeg 11 Aar öf
ter: D e n p r o t e s t a n t i s t e ( s a a k al dt e) K i r 
keS F o r h o l d ti l S k a t e n , i s a r med H e n s y n t i l den D a n s t e S t a t ; trykt i Kjobenhavn
1828 hos P o p p .
Overalt har jeg, nu i 18 Aar,
ikke ladet undgaae nogen Anledning, Partiet gav mig,
til, efter mine Evncr og Kundstaber, at vise det Fordeervelige og i det Nye Testamente Ugrundede, dereS Kirkedisciplin er. M en synderligt at Ingen med
starre Zndflgter i Kirkehistorien og Philojophien, end
jeg kan have, som overalt ikke en eneste enten L«rd
eller Ulcerd har ladet sig hyre i denne for Staten sandelig
vigtigere S a g end Magister L i n d b e r g S Djoevcl*)
*) Det kan dog ikke ncrgteS, at der i vor Religionsbog
Bibelen, faavel i det nye som i det gamle Testamente,
-tves en Djorvel, som og at mvllom de Groeste Philosophers D«momr giveS baavo govs og onde «ander.
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M en ligesaa synderligt, at den, der fsrst anbefalede
Kirkedisciplinen, nu viser sjg som Frihedsskribent, da
dog Intet kan stride mere mod baade politisk og borgerlig Frihed, end denne foele Disciplin. Dog af saadanne Synderligheder i vor Literatur künde jeg gjore
en ikke lille Säm ling, derfom den nyttedo, og jeg ikke
spilte min 2id.
Jeg er imidlertid saa stolt af hvad
leg har arbeidet mod Kirkedisciplinen, som jeg ikke
künde blive af noget Haderstegn, hvorvel det gjor
gj-r mig oprigtig Ondt, mindre for min end for
mine B srn S Skyld, at jeg derved har tabt LO Aarö
gamle Familievenner.
S o m jeg endeUg blev overbeviist om, at jeg,
nagtet mine Kundskaber og Flid, dog skulde vare udelukt fra enhver videnstabelig Stillin g , og jeg derril
mere og mere f-lte min Svaghcd som Regnskabsforer, saa var for mig, i en tiltagende Alder, Intet
tilbage, end at komme i en roligere juridifi Stilling.
Den skulle det og syneS jeg naaede, ved at blive Byeog Raadstue-Skriver i Odense. M en under Bacancen havde man fundet paa, at Odense herefter stulde have en af flere Personer end Borgemesteren, som
!-idtil ogsaa tillige havde vorret Byfoged, bestaaende
Magistrat.
En Borgemester, der tillige var AuctionSdirecteur, en forste Raadmand tillige Dyfoged,

Jeg troer ikke det er UL KjsLstocderneö Fordeel, at have
en storre Magistrat end Borgemester og Byfogcd, hvilke
to i de smaa Kjobstoeder vel endog kan og bor forenc^.
Men Stoedernes eligerede Borgere maa gjore deres Pligter, og det kan venteS, naar de vcrtgcs udcn at Indffydrlse af enten linder- eller Over-Avrigh^d.

og Dyskriveren tillige anden Raadmand, stulde udgjore denne Magistrat, i hviS Indkomster dog D y fkrweren som anden Raadmand ingen Deel stulde have,
da Han af vedkommende Autoritcrter ansaaes rigelig
lsnnet af B y - og Raadstu-Skriveriet. Naturlig vilde jeg, ved at spsrge denne Forandring, have tagen
min Anssgning om Bystrivertjenesten tilbage, men
deSvcrrre lod jeg mig forsnakke af en Kollegii-Mand,
jeg borde kjendt bedre, end at stole paa Hans Lsvtcr,
til dct Modsatte.
En nu aldrende M a n d , der for
mange A a r siden havde varret Dorgemester og Byfoged i Odense, da den virksomme Stiftamtmand B u c h 
w a l d og ikke mindre virksomme Biskop T o n n e
B l o c h vare FyenS StiftS Oversvrighed, troede nu i
Oldingsaarene at künde befinde det Mnbede, som Han
i sin Manddomö Kraftaar havde fundet sig for overs
loegent. Han blev nu dcrfor igjen Dorgemester, imod
at afgive Byfogedtjenesten, dog med Forbeholdenhed
af AuctionSdirectoriatet. Begge, saavel Borgemesteren, som Den der blev Byfoged og forste Raadmand,
vare de forgjaldede Mcend, som de og Begge siden
have ved dereS Dod efterladt sig offentlig Gjoeld. M in
ny LEmbedsstilling, som anden Raadmand og Byskriver, erfarede jeg og snart, ikke vilde blive mig behagelig. Jeg stulde uden al Lon dog som anden Raad
mand dele Magistracens Forretninger og Ansvar lige
med mine lonnede Colleger.
Dertil künde jeg ikke
bifalde deres Anskuelse af Midlerne til Odense DyeS
Opkomst, der iscrr gik ud paa Narings-Indstroenkning
og -Tvang.
M e n snart blev jeg saa lykkelig, skjont ikke uden
betydelig Opofrelse af Indkomster, at blive forstyttet
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til Hirjchholms Am t- Birkedommer- og BirkeffriverTjenester. Dette lille LEmbede künde jcg besorge ved
Hjoelp af en Skrivcrdreng, og endda have Otium til
at studere i. HanS Majestät var og saa naadig at
forunde m ig , i Betragtning af at jeg gik fra et af
Indkomster meget stsrre til et ringere LEmbede, et
aarligt Tillag af 400 Rbdtr., med, som man i Cancelliet sagde mig, Forbindtlighed til vedblivende at
anvende mit Otium paa FadrenelandetS Historie. N u
narved de tre Snese Aar tankte jeg, i R o her at
künde have tilbragt Resten af dette gaadefulde Liv for
mit LCmbede, min Familie, og mine Studeringer.
Ved sträng Oeconomie og Velyndereö Understottelse
havde jeg og de bedste Udsigter til min TEmbeds-GjaldS
Afbetaling, hvortil jeg under min Stilling i Odense
havde sogt gjennem det Dansse Cancelli om et offentligt Laan, hvad jeg vidste Andre havde faaet; men
uagtet H an- Kongelige Hoihed Gouvernsren naadigst
havde erkläret sig til min Fordeel, saa afsloges dog
min Ansogning. Cancellietö Präsident, Geheime-Statsminister K a a s , fortalte mig ved den Leilighed, at
jeg ikke var vel anskreven for den Frihed, hvormed jeg
offentlig strev, som Han alvorlig formanede mig til
at forandre, og dog havde Han eller Eaneelliet i tredive
og flere Aar aldrig kündet finde juridisk Grund til, for
mine frie Pttringer at sagsoge mig. — S o m Iustitsberjent i HirschholmS Am t fik jeg god Leilighed til at
kjende det da nylig oprettede Kystpoliti, og blive
overbeviist om det- Unsdvendighed og Unytte, ja un
der visse Omstandigheder vel endog det- Skadelighed.
3 nogle trykt udgivne Bemarkninger til da varende

Byfogcds i Helsingor, Zustitsraad M a r i b o , nu Etatsraad Borgemester S t e e n f e l d, af Landhuusholdningsscrlstabet kronede ^)ciiöstrift om Landpoliriets forbedrede Zndrctning, yttrede jeg med min scrdvanlige
Frimodighed min Tanke om dctte Kystpoliti.
M en
da jeg, kort efter at disse Bemcrrkninger vare udkomne, havde Leiiighed til at opvarte Cancelliprcrsidenten,
yttrede Han stsrste M ishag med mine Bemcrrkninger,
i Henseende Nl min Anskuclse af Kystpolitiet.
Zeg
lod mig alligevel ikke diSconteranere, men ssgte at
modbevise alle de Grunde, Han anfsrte for sit Kystpoliki, da jeg fuldkommen jaa nsie som K a a s og
M a r i b o kjendte Kysten, og fra Barnsbeen har
kjendt den. M en da ingen af mine Grunde maatte
gjcrlde, saa opbragt sagde jeg tilsidst, hvad, jeg tilstaar det, Klogskab borde have holdt mig fra at sigc:
at den eneste Nytte af Kystpolitiet, jeg kjendte, hav
de dets Autontcrter, som fra fsrste Haand sik Synet
af de mange smukke Skaanste Bsnderpiger, uncrgtclig
Skandinaviens fsrste Skjonheder. Efter saa i Korthcd at have rygtet mit egcntlige TErinde, recommanderede jeg mig med Udbedelse af Tilladelse til, vcd lan
ger Erfaring i mit TEmbede udforligere at vise KystpolitietS flere ufordeelagtige Sider. Zeg fik imidlertid
ikke denne Erfaring, men blev faa Dage efter saa uventet som pludselig suspenderet fra mine LEmbeder. —
Flux tog jeg saa til Kjsbenhavn, hvor jeg strax ssgte
min sal. Svoger Professor R a m u S , Directeur for
det Kgl. M on t- og Medaille-Cabinet, samt Bibliothe
karin- ved det C l a s s e n ske Bibliothek. Han blev
ikke lidet bestyrtet over min Suspension, der var
Ham saa meget mere uvrntet, som Han et P a r Dage

i Forveien havde talt, og talt just om mig, med en
Cancellideputeret, der aldeles ikke havde ladet f»g mcerke
med Slig t.
Inderlig rsrt over min Skjcrbne, og bekymret for sin svagelige Soster og vore Bern, ssgte
min Svoger strax, fsrst i en, saa i en anden ForestiUing, at stille Cancelliet tilfreds for det Offentliges
Fordringcr paa mig. Jeg har ikke, eller jeg har forlagt, Gjenparten af Hans forste Forestilling, hvorpaa
Han fik Cancellicts afslaaende S v a r , men dens In d hold er sluttelig af folgende Gjenpart af Hans anden
Forestilling til samme Collegium, saa Ord til andet
lydende:
„Skjont det maaskee vil syneö dristigt eller
„udetcrnksomt at veve paa ny for det hoie Colle„gium et Skridt til Fordeel for en M a n d , hvis
„ S a g jeg een Garg med et saa lidet hoeldigt Ud„fald har taget Deel i, allerhelst jeg ingen andre
„Midler til Hans Hjcelp, i det ringeste ingen, paa
„hvis Virkning jeg tor vove at gjore Regning, har
„at tilbyde, end jeg den Gang tilbsd, og cndskjsnt
„denne M a n d s, min Svogers D r. B a d e n s ,
„ S a g vel ikke, saavidt jeg veed, har forvare
„ret sig — da nok Rcsultatet af de stete Undcrfs„gelser af Hans offentlige Gjcrld ncrppe er over, og
„maaffee, ved endelig Revision og mulige Degun„stigelser, vil betydelig blive bragt under den
„ S u m , som formodcntlig antages, da mig som
„utilstroekkeligt tilbagescndteS, hvad til Sikkerhed
„for Ham var dcponeret —
dog ved det mod
„Ham afgivne haarde Arrestdecret, ligesom mulig
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„ogsaa ved Han- Opfsrsel i denne Anledning * )
„har faaet voerrc lldseende; saa dog uagtet alt det,
„og de lidet günstige Forvarsler, jeg heraf maatte
„drage, har jeg ved en ulykkelig Kone- og de ulyk„kelige Borns Deeklaqe, ved en agtvardig 80 Aar„M oders Taarer; ved en paa flere Maader ned„boiet Brodcrs Kummer, ja selv ved flere Denners
„og agtvardige McendS Opfordringer, ikke troet
„at borde opgive alt Haab om mulig Redning,
„om ikke ved fuldkommen Afvargelse af dog Lin„dring i en, som det synes, saa alvorlig truende,
„og saa n«r forestaaende Ulykke. Overbeviist alt„saa, som jeg er det, at det hsie Collegium ikke
„vil give et Skrid t, som ved saamange Besag„gründe er fremkaldet, nogen ugunstig Udtydning,
„vover jeg, om muligt min SvogerS og hanS
„Families totale Hdelaggelse derved künde fore„bygges, at fremsatte folgende Forflag, og at ud„bede mig Herover CollcgictS günstige Betankning.
„ — Jeg overlader til Cancelliets Disposition, for
„dermed at tilfredsstille de meest krängende For„dringer, de 5 Bankactier paa 1000 Rbdlr. S o lv
„hver, som jeg forrige Gang havde indsendt, og
„hvis offentlige Dard er paa narvarende Tid, med
„de paa samme i naste Termin faldende Renter,
„9000 Rbdlr. Sedler. Didere eier jeg ikke, eller
„veed for Hicblikket at fiaffe af repräsentative
*) 2a jeg absenterede mig n'gtignok ud paa Landet til
en Den af sal. Provst G u t f e l d , hvorhen jeg gik
. om Ratten med mine Boger under Armen, og der
opboldt mig en Maanede Tid.

„Penge-Effectcr; thi et Tilbud af negle Diamant„ringe til angivet Vardi af 1000 Specier, eller
„lidet over, v il, frygter jeg, findeS «passende, al„lerhelst jeg til disseS Realisation dog ikke troer,
„at künde eller borde give mit Samrykke — Alt»
„saa for det Hörige af hvad det Offentligeö Krav
„künde vcere, kan jeg kun tilbyde min Caution,
„og den til successive Afberaling i besternte Ter„miner, hvilket Tilbud jeg dog kun altfor vel fo„ler, af hvor liden Voegt maa vcere, iscer til S ik „kerhed for osscntlige M id le r, hviS Hellighed, da
„jeg ogsaa selv har deraf at administrere, jeg baade
„troer at kjende, og at vide at paassjonnc. S k u l„de imidlertid det hsie Collegium, i Betragtning
„af Omstcendighederne, finde i nogcn Maade mlt
„Tilbud antageligr, og skulde Sam m e, som jeg
„troer det, have i sin M a g t, ved negen tilftaacu„de Eftergivelse at formindste Sum m en af de an»
„tegnede Fordringer, og saalcdeS ogsaa künde bl»
„drage til at lindre noget af det Tab, som altid,
„hvad endog ved crdelnrodige Venners og Delynde„rcs Bidrag vil kunne tilveiebringes til en Erstat„ning, vil udspringe for mig, tor jeg saameger
„snarere haabe denne Gunst, ved at tilfoie den
„Erklcrring, at om jeg end ikke tager fra nilue
„egne Nsdvendigheder for Hieblikket, hvad jeg vcL
„denne Lcilighed opofrer, tager jeg det dog fra en
„mig ligesaa noer vcdgaaende Familie, der ved Ta„bet af denS Forssrger, en hsistvoerdig og hsistel»
„stet Broder af mig, har paa Hjoelp og Understot»
„telse det relmassigste og for mit Hjerte gyldigste
„Krav — Paa Grund ogsaa heraf, og da )eg ved

„at skilleS ved den liden Formue, jeg sandelig ikke
„uden msdig Arbeide og Anstroengelse havde er„hvervet mig, nsdvendig maa see min Evne fors
„mindsket til mine Paarorendes Underststtelse, tor
„jeg haabe, at det hoie Collegium, hvis mit Til„bud maatte blive antaget som tilfredsstillende for
„de Pengefordringer, der hvile paa min Svoger,
„vil gunstigst tage Hensyn paa, i nogen Maade at
„staffe Ham en Forsorgelse til at künde bestaac mcd
„sin Familie, enten ved at indscrtte Ham igjen i
„sit LEmbede, eller til at devirke sor Ham af Hans
„MajestoetS Mildhcd og Naade en til Hans og Fa„milics tarvelige Undcrholdning tilstratkelig Pen
s io n — A t det hsie Collegium, ved at tilkjendc„give mig, hvorvidt mine Forslag maatte findcö
„antagelige, ogsaa Herover vil meddcle mig en no„genledes beroligende Forhaabning, da jeg vcl ind„secr, at bestemt Lovte ikke hervcd kan finde Sted,
„dette vover jeg af Collegiets Humanitcet at vente
„mig, og troer jeg da, efrer modtaget S v a r, naar
„jeg kun i denne mig paa Hjertet liggende
„saa vigtige Hcnsigt maatte finde mig nogcnlun>
„de beroliget, at skulde uopholdelig feranstalte det
„Nodvendige til Opfyldelsen af mit gjvrte Tilbud,
„enten ved Zndsendelsen af de ncevnte Papirer el„ler dereS Belob i Penge, og vil jeg da i H v „rigt ved Tanken paa det fslelige Tab, jeg herved
„maatte lide, tröste mig ved, at have bidraget til
„at redde af Ulykke en ved Skjodeölsshcd og For„ssmmelse ulykkelig, men eller- i andre Henseen„der baade indenlands og hos Fremmede agtet og
„af fit Faedrenelands Literatur meget fortjcnt Mand,

„og til at sce Ham med sin saa uforskyldt lidcnde
„Familie igjen sat i taalelig Forfattting."
„Kjobenhavn den 7 M a i 1821 ."
„ R a m u S ."
P aa denne Skrivelse modtog min Svoger hen
n«ste Maaned folgende det Danske CancellieS S v a r :
„ H r. Professoren har i behagelig Skrivelse af 7
„ M a i dette Aar igjentaget Deres tilforn gjorte
„Tilbud, at ville til Cancelliet indsende 5 Stykker
„Bankobligationer, lydende hver paa 1000 Rbdlr.
„ S s lv , cller disses Belob i Penge, som et Bidrag
„til at d«kke den Gjoeld til det Offentlige, for
„hvilken DereS Svoger Landsdommer D r. Iu n S
„ G . L. B a d e n for Tiden tiltales; og har De
,derho6 tilbudet DereS Caution for en successiv Af„betaling af den Deel af Gjoeldcn, som maatte
„overstige hiines Belob, hvorhos De sluttelig har
„yttret, at D e , saafremt Deres Tilbud maatte
„blive antaget som fyldestgjorende, forhaaber, at
„Cancelliet vilde tage Hensyn paa at skaffe be„mcrldte Landsdommer B a d e n en Forsorgelse, ved
„enten at indsatte Ham igjen i hanS TCmbedc,
„eller at bevirke Ham en til Hans egen og hanv
„FamilicS llnderholdning tilstroekkelig Pension. Can„celliet undlader i denne Anledning ikke hervcd
„tjenstligst at tilmoelde Dem, at Collegiet ikke dri„ster sig til at andrage paa, at Actionen maatte
„börtfalde, med mindre der stilles fuldkommen
„Sikkerhed i betryggende Effecter for det Belob,
„Landsdommer B a d e n er det Offentlige skyldig
„som LEmbcdSniand, og Han derefter s-ger at blive
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„entlediget fra sit nu havende M nbede, samt un„derkaster sig HanS Majestats Naade med Henfyn
„til Pension; men at hiint Belob for Tiden af
„Underdommeren er opgivet til 3075 Rbdlr. 10^
„Dansk Courant at tilsvarc efrcr forskjcllige O m „strivningsforhold, 8 Rbdlr. 14 ß. rede S o lv , 12-18
„Nbdlr. 1 M . 13^ ß. S o lo og 3000 Rbdlr. 3
„ M . 2 ß. Sedler og Tegn, hvorhoö Han har re„serveret Dedkommendes Ret, i Henseende til
„tvende mindre betydclige Poster; og at man, for
„saavidt der er Sporgsm aal, om hvormeger der
„skulde stilles Sikkcrhcd for, maa henhelde sig til
„DommerenS Opgivende."
S e lv indgav jeg og, paa min Svogcrs og andre
Donners N aad, gjenncm Cancclliet to allerunderdanigste Ansogningcr til Majestcrten; om de fcrclagteS
Köngen vced jeg ikko; desuden künde Cancelliets Chef,
som, uagtet Forordningen 13 Fcbr. 1772, rillige Ge
heime-Statsminister, virko saa godt i Statsraadet,
som Han virkede i Cancelliet. Nok — ingen af alle
Liste bevcrgclig« Forestillinger paa Papiret, saa lidet
som DclyndereS og Venners mundtlige Fortalcr til
Cancellicollegiets Personale, künde virke noget til min
Fordeel.
Cancelliets forste Deputeret C o l d var mig
endog saa »günstig, at Han afviiste en Den, der vilde
hos Ham tale et godt Ord for mig, og selv efterlod
C o l d sig, vcd sin Dod faa Aar eftcr, en betydelig offentlig Gjald, der is«r trykker en Stiftelse, hvortil min »gifte
Datier, som af StiftercnS Sloegt, har Abgang, men
nu ikke, »den hun kan betal« 300 Rbdlr., som er
paalagt, for at Stiftelsen kan faa Tabct ved C o l d
erstattet.— Jeg vedblev imidlertid under min Suspen

sion min literaire Flid, deri jeg altid sinder den encsie
Trost for Modgang; thi jeg linderer ikke, og har
aldrig studeret, for at gjore hvad man kalder Lykke i
Nerven, men for at studere og lcrre, men derfor har
jeg og altid kunnet ffrevet med Frihed, naar derlmod
saamange Andres literaire Arbeider ere saa fulde af
Smiger, som vare de kun derfor skrevne. Et saadant
literairt Product forekommer afdsde Biskop M u n 
t e r s Afhandling om de to Danske Ridderordener mig
at v«re. Allerede i Forveien havde jeg offentlig yttret
mig om disse Ordener, og anfort Grunde for, hvi de
ikke künde vcrre saa gamle, som foregives * ) ; men
disse maatte i den M ü n t e r s k e Afhandling aldeles
ikke komme i nogen Betragtning.
Ic g gjennemgik
derfor denne Afhandling meget noie, og blev, ved
igjentagen critisk Lcrsning, saa overdeviist om denä
uhistorisse Indhold, at jeg satte mig for, offentlig,
med al mulig Loerdom, at vise dens Uhistoriskhed.
Ogsaa har jeg havt den Fornoielse, af mange S a g kyndige at bevidnes dereS fulde Tilfredshed med den.
En saadan i Norge Hoitagtet gjorde mig den Cempliment, at om jeg endaldrig for havde beviist mit grun
dige Studium i Historien, saa bcviiste denne Eritik
det.
Offentlig Dom af dertil Eonpetente, som
vore ved Universitoetet lsnnede Professorer i Historien,

*) T h o m a s B a r t h o l i n om DanebrogordenenS Oprindelse. En paa Latin flreven Historist Afhandling
oversat og med berigtigende Anmocrkninger oplvst af
Dr. H. S. Baden. Odense 1814. Lrykt Ho6 E.
I v e rs en . — FaaeS nu i den Schubothske og t
den Wa hl ske Boghandel.

bar jeg saa lidet seet over denne Lritik, som over
min senere udkonme Danmarks RigeS Historie. Kun
af cn i mine Tanker, ganske Ucompetent, DagenRedacteur, blev min Critik over den M u n t e r s t e
Afhandling omtalt paa en Maade, som jeg dog vit
tro var mindre for at skade mig, hvad den i Füget
uvidende Anmoeldcr da ikke Heller künde, end for at
giere sin Opvartning hoö Bispen, og Hans Beregning
hervcd flog Ham da Heller ikke feil, hvorom mere siden.
Hvad jeg vidcre künde have at sige ril, om bchovedes, min Retfcerdiggjorelse for denne rigtignok alvorlige Critik, hsrer ikke her hjemmc *). Jeg maa igjen
til min Svogers mere end almindclig broderlige Bestrabelser for, paa en god Maade at hicrlpe mig og
mine Lid af vor Vaande.
Thi da Han saae, at der
ingen Naade var at vente af Cancelliet, besluttedc
Han, for at gjore Alt muligt, at henvende sig til
Selve Majestoeten, som Han overrakte felgende allerundanigste Forcstilling:
„ T il Köngen"
„Doctor B a d e n , paa ncrrvcrrendc Tid B ir„kedommer i Hirschhelm, blev i August Maaned
„forrige Aar, for nogle paa Ham anmcrldte For„dringer i offentlige Penge fra et TEmbede, Han for

*) Kun — at Bistop M u n t e r , som under fit Bessg i
Odense hos Distop Plum talte daglig mcd mig, og fik
baadc da og siden adstillige historiste OplySnlnger, lovcdc at vise mig en Ljeneste, naar jeg forlangte det,
og Han künde vise den. Men da jeg, strax efter min
Suspension, ssgte Ham, var Han fremmet for mig.
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„nogle Aar siden havde havt i Fyen, af det Danste
„Cancelli suspenderet, og Action anlagt imod Ham.
„ D a Summen af de dengang bekjendte Fordrinqcr
„paa Ham ikke belob sig til Meget over 5000 Rlid.,
„saa indgav jeg til Caneellier, til Sikkerhed foc
„disse Fordringer et Nationalbank--Beviiö paa 5000
„Rbdlr. rede S o lv , med Anmodning at Eancelliet
„vildc h«ve den befalede Action, og indstille M a n „den i sit LEmbede igien, i hviltet Fald jeg over„lod Eancelliet at disponere over det indsendte Pen„gebeviis til dermed at betale Verkommende dereö
„Fordringer.
Cancelliet tilstod dcrpaa Actionens
„lldsoettelse i 6 llget, men satte ikke Manden i
„sit LEmbede igjen, beholdt iovrigt det indsendte
„Pengebeviis, uden dervcd at tilkjendegive, hvorvidt
„Sam m e ved Beviset fandt sig tilfrcdöstillet. D a
„det ved den tilstaaede Udscrttelse af Actionen var
„bleven paalagt, at sorge for de indklagcde For„dringers Berigtigelse, gjorde jeg mig al mulig
„Umage for at komme cfter, og fra Eellegiet at
„blive oplyst om, hvormeget disse noiagtig udgjer„de, og sorgede desuden for, at den, som det hed,
„mest presserende Deel af disse Fordringer, de jaa„kaldte Zndquartcringspenge, paa en meget ubety„delig Deel ncrr, bleve berigtigede. De ovrigc For„dringers Storrclse, som nu cfter den forste Op„givelse ikke künde belobe sig til over 3000 Rbdlr.,
„künde jeg, al anvendt Umage nagtet, ingcn Op„lysning faa om, eg folgelig ingen videre Foran„staltningcr gjore til disseS Berigtigelse, uden hvad
„jeg ansaae alt hertil at v«re presteret ved de til„stillede gyldige og nu mcre cnd tilstroekkelige Es-

„fectiver. Imidlertid var flere Fordringer fra sam„me LEmbede iodkommen paa B a d e n , og da dis„ses Belob nu skal udgjore henved 10,000 Rbdlr.
„ N . V ., fandt Cancelliet, uden at tage Hensyn
„til hvad der allerede var gjort for at redde M aris
„den, deels nnderhaanden lovet, at ville blive fors
„sogt, naar man forst var underrettet om det hele
„Belob af det offentlige Krav paa Manden, sig
„foranlediget til at befale Aetionen paa ny anlagt,
„for, som man har forklaret mig det, at komme
„til endelig Lished om- hvor stör hanS Gj«ld til
„det Offentlige er, da man befrygter, at flere
„uanmaldte Fordringer, der endnu künde voere forhaan„den, maatte vogne imed Ham.
M a n har saa„ledes valgt den stromgeste Vei, som det var mu„ligt, til at komme til Oplnsning om en S a g ,
„som ridentvivl ved mildere Midler havde i det
„ringeste ligesaa let vcrret at opklare, og man sy„nes egentlig at have anvendt et Middel til at
„anstille Undersogelse, som nok ellers sadvanlig bru„gcS til at straffe med. — Jeg er forsikret om
„at det Danske Cancelli har handlet Herr, som det
„pleier, efter Pligt og Samvittighed, og at Det
„ikke har treet sig berettiget til at handle änder
n d e s eller mildere.
M en det er Deres Maje„stats hoie og herlige Forret, at künde javne og
„formilde LoveneS Stranghed, hvor de efter O m „stcrndighederne maatte synes for haarde, og det er
„sikkert paa det nsieste overeensstemmende med De„res MajestoetS «die Sindelag, at gjsre dette, hvor
„Omstomdighederne maatte give Anledning til at
„vise dereS Mildhcd. — Der handle- her om en

„LEmbedSmand, der har tjent i mange Aar og i
„alle andre Dele upaaklageligt, tillige i videnska„belig Henjeende og ved mange tildeels l«rde St'rif„ter har gjort sig scrrdeleS fortjent og agtet for
„sine Talenter og Kundskaber. A t Hans Hang til
„Sruderinger og Hans Hengivenhed til Dsger eg
„literaire S y sle r har ladet Ham glemme den nsd„vendige Noiagtighed med sine Regnffabssager, eller
„maasiee bragt Ham til at ovcrlade den Deel af
„sit LEmbede til usikre og upaalidelige Betjente,
„kan maaskee baade i sig selv findes undskyldeligt,
„som ogsaa saameget mere undskyldes hos Ham,
„hvem Ingen nogensinde har frembragt eller har
„kündet frembringe Beskyldninger imod for nogen
„ S la g S overdaadig Levemaade. D a Han imidlertid
„selv har kjendt sin Svaghed i den Post, at have
„at gisre med Regnskabssager, har Han just sogt,
„endog med betydelig Forringelse i sine Indkom„ster, at komme i et Levebrod, som var befriet
„derfor. Saameget ssrgeligere er det da, at Han
„nu i det mindre Lcvebrod ffal komme til at lide
„for hvad i et starre kan vcere blevet forseet af
„Ham.
Dette ville for sig bringe Han» og Hans
„ulykkelige FamLlies Undergang med sig, om endog
„ikke det kom til, at Han, ved at afsoettes fra sit
„LEmbede, maatte lide Tab for Mere, end det
„Halve af dets Zndkomster. — Ded Dercs Maje,,st«ts Naade og en mild eftergivende Fremgang
„imod Ham, den det Kongelige Danske Cancelli ikke
„har troet sig berettiget til at künde udvise, og
„tillige ved Hans DennerS Underststtelse og Opof„relse kan Han maasse endrm reddes, og det Of-

„fentlige endda tilfredsstilles, naar Han for det
„forste maatte igjen allernaadigst blive indsat i sit
„TEmbede, og Ham gives nogen Tid, i der Mindste
„mcd endeel af den paa Ham hvilendc Gjald, da
„saaledes ftcre af Hans og Hans rerstasne Kones og
„vakre Borns Venncr have tilsagt Ham kräftig Un„derstottelse til Hans Redning. — Det er om denne
„Naade at ttndertegnede, eg det i ftere af M a n „dens Denners eg Hans literaire FortjencsterS Paa„skjonners Navn, vover allerunderdanigst at anraabe
„Dereö Kongelige Majestcrt, og Han vover saame„get merc at vente i det ringeste allernaadigst Til„givelse for dctte Skridt, sem det er en kjoer S e 
esters og cn vcerdig Families Ulykke og Eloendig„hed Han derved, endog med ikke ubetydelig Opof„relse, forsoger paa om muligt at afvcrrge."
'

„allerunderdanigst"
„ R a m u ö ."

M en ogsaa dette Skridt mislykkedesz thi ogsaa her var Presidenten, som forsvarede Cancellicts
Decreter mod mig, hvad Han da vel efrer den strcenge
Ret og künde.
Actionen maatte altsaa gaae frem,
og den perjonlige Arrests Udscettelse beroede kun paa
min Svoger.
Jeg sogte saa til Udlandet, tog til
Hamborg og derfra, paa en ikke behagelig Aarstid,
til Norge, hvor jeg med en Svensk Skipper ankom i
Lhristiania Mortensaften.
M in narmeste Grund til
denne, maastee ikke saa' overlagte Resolution, staar i
Forbindelse med Familieomstoendigheder, som jeg ikke
bsr give Offentlighed.
M en mine Udsigter her bleve
de bedste, i Folge baade mine Kundskaber, og min.

u
som jeg tor sige, ikke almindelige Arbeidsomhed. To
i Christiania hsitagtede Mcend tog sig forncmmelig af
mig, Statsraad D i r i k s , min Landsmand, og den
lcrrde Fustitiarius B e r g , som endog st'affede mig A rbeide i det Kongelige Rigsarchiv, hvor jeg ventelig
den Dag i D ag havde arbeidet uden Noeringssorger,
om det Danste Cancellie saa havde vildet^).
3mellem Danmarks og Norges Kongo var desuden, endnu
til den Tid, intet Cartel oprcttet om FlygtningerS
gjensidige Udleoering. — M en havde man ikke i det
Danske Cancelli künde naaet Neget af det Megct, som
bragtes i Forslag til min Restitution, cller i det mindste
til Lindring i min og Families haarde Skjeebne, saa
var man haldigere i at faae mig reclameret fra Norge, uden Hensyn til, at det Offentlige var sikret vcd
de for mig deponerende Pengeeffecter. — Til samme
Tid, som jeg forlod Kjobenhavn, havde en LEmbedsmand, af samme Aarsag, ogsaa absenteret sig. M en
uagtet Han öfter kun 4 til 5 Aars Tjeneste var bleven
den Kongelige Kaffe skyldig, som Hans juridiske Consulent har sagt mig, over 40000 Rbdlr., jeg derimod
kun skyldte, efter 30 Aarö Tjeneste, 6000 Rbdlr., der
megct godt, naar Cancelliet vilde have Hort de Det
gjorte Tilbud, künde, som ovenfor viist, voeret be
talte, saa kom Han dog tilbage som fri M a n d , ja*)

*) En Vcn anbefalede mig hos nn afdode Gehelme-Cabinets-Secretair Je s s e n til Archivarius. Men dct
Danste Rigöarchiv syneS at vcrre bestemt for JSleendcre.
Bidrag til Danst Historie har derfor ingcn ?trchivariuS
leveret af Archivets rige Kilder, siden den hoitfortiente
Langebek.

beholdt sin Pension, jeg derimod fortev hjem som
Fange, og blev som saadan hensiddende i 5 Aar.
Thi nagtet mine Norske Dclyndere vist gjorde for
m ig , hvad de efter deres Srilling künde og torde
gjore, saa blev jeg dog af Norges Konge udleveret.
S e lv med blot Hensnn til Historien, künde maaskee
den Protest eller Forestilling jeg, forinden min Udlevering var afgjort, tillod mig i dyb Undcrdanighcd at
tilstrive Hans Norske og Svcnske Majestät, vare af
nogcn Interesse, og jeg opbevarer den altsaa her, saa
lydende:
„ T il N o r g e s

ogSverrigs

K o n g e ."

„Fra fjcrrneste Old af, og saa lange der har
„varet State r, have disse altid gjastfri modtaget
„Hinandens gjensidige Undersaatter, som af M is s
„fornsielse ovcr Et og Andet forlode deres Fcedre„neland eller den S t a r , de vare Borgere i.
„ H a r den Udvandrede varet en M and af Kund„stader eller sardeles nyttige Foerdigheder, modtoges
„Han endog med aabne Arme, og stk i sit nye
„Fadreneland den Underststtelse og Opmuntring,
„Han savnede i sit gamle. Kun naar den A n „komne var Staesforbryder eller anden grov M is „gjerningsmand, tog man tidtig, enten i Folge
„Convention eller af sig selv, med Grund i De„tcrnkning at optage en saadan Forbryder.— I Til„lid til denve, ved Hcevd for Lov i Folkeretten er„klcrrede, Oldstik, kom jeg i fldste AarS Efteraar
„med en Svenst Skipper her til Christiania, Lkke
„fra Danmark, men fra Hamborg, hvor jeg i flere
„Maaneder havde opholdt mig uden al Tiltale af

„Politiet eller nogen anden Autorität, uagtet man
„ i Kjobenhavn meget vel vidste mit Opholdsted.
„Ded min Ankomst her til Christiania lod jeg og
„strax min Dcrrt anmcrlde mig for Politiet under
„mit fulde Navn og min Stand, og opholdt mig
„her saalcdcs ganffe bekjendt, indtil jeg uventet
„paalagdeö af den hsie Regjering, den 28 Januar
„d. A., personlig Arrest.
Jeg tillod mig i den
„Anledning for Regjeringen, i en Forestilling af
„2^ derncrst underdanig at andrage om Befrielse
„af denne Arrest, paa de efter min Overbcviisning
„gyldigste Grunde, men som jeg da rigtig nok ikke
„künde godtgiore med alle de paaberaabte Beviser,
„fordi jeg da ei var i Besiddelse af alle de Papirer,
„som indeholdt disse Beviser.
I Folge D e r e s
„ K o n g e l i g e M a j e s t c r t s naadigste mig givne
„Resolution, kan jeg altsaa see, at Regjeringen
„her, paa mine opgivne lose Grunde, ikke har
„tordet anbefale mit Andragende for D . M . M e n
„da jeg nu fra Danmark er blevcn forsynet med
„de Beviser, i Folge hvilke jeg formeentlig, hver„ken efter Folkeretten eller den private Rets Love,
„kan v«re nogen per8ons Lrre8taInlL8, saa vover
„jeg i dybeste Underdanighed herved at nedlcrgge
„ in orißinali disse Beviser, og hos D e r e s K g l .
„ Ma j e s t o e t at andrago paa, at min Arrest maa
„ved Deres Majestcrts naadigste Resolution vorde
„ophavet. A t det gjselder en M an d s personlige
„Frihed, ncrst 4Eren, det hsieste Gode, at det
„gjalder en Lcrrd, der i nogle og tredive Aar har
„arbeidet, ikke uden SagkyndigeS Bifald, i Fcr-

„drenelandets, ogsaa Norges, Historie, smigrer jeg
„mig med, vil hos D e r e s K g l . M a j e s t c r t
„som Videnskabernes Den og varme Bestytter, bc„virke, at dette mit underdanigste Andragende om
„Entlcdigelse fra min Arrest, naadigst tages i
„Sverveielse, og sinder hos M a j e s t ä t e n B sn h s„relse. S o m Norsk, vel ikke Borger, dog nu
„Undersaat, der, som tilforn underdanigst bemcer„ket, aabenlyst har opholdt mig her i nogle M a a s
„neder, tsr jeg vel altsaa underdanigst paaberaabe mig
„den 99 H i Norges Grundlos, i hvis Folge ved
„min Arrest en Forretning formeentlig skulde vce„ret holdt, der ffulde oplyse mig om Arrestens
„egcntlige Grund, og give mig Adgang til noget
„andet Skridt, end at söge Deres Kgl. Majestcrts
„Reskyttelje og Retfoerd. D a kun en Reqvisition
„fra den Danfke Regjering, der dog ikke kan i og
„for sig selv forpligte, er mig opgiven som Aar„sag til min Arrest, saa formoder jeg den gründet
„paa Z 3 i Tilloegstractaten af 10 Decbr. 1809,
„hvilken, ffjont indgaaet allene mellem Sverrig og
„Danm ark, Regjerlngen dog har anseet gjoeldende
„for Norge, uagtet Kieler-Tractatcn, som fornyede
„hiin Tractat mellem Sverrig og Danm ark, ikke
„künde v«re indgaaet paa Norges Vegne, som
„den og ikke Heller fra Norsk Side skal vcrre erkjendt,
„ligesom ikke Heller, saavidt mig bekjendt, er mel„lem Norge og Danmark, siden disse to Nigers
„Adstillelse, oprcttet noget sarligt Cartel. Amid„lertid har min fuldeste Overbeviisning om, at
„jeg med lovligste Sikkerhed for min Person kun„de begive mig til Norge, saaledeS forledet mig.

„da den bragte mig til dette Land, og jeg tsr
„derfor smigre mig med, at dcnne Omstcendighed,
„som forst min paafolgende ulykkclige Erfaring
„künde lcrre mig at kjende, tsr hos D c r e s K o n „ g e l i g e Ma j e s t c e t s Retfardighcd ikke blive uden
„Vigtighed i Dedsmmelsen af de Grunde, paa
„hvilke jeg underdanigst formener, at endog selve
„Traktaten, betragtet som Norge vedkommende,
„hjemler min Arrests Ophoevelse. Paaberaabte ^
„fordrer, at Den der undcr Omstomdighedcr,
„som D e , jeg er i , begiver sig fra Danmark til
„Sve rrig eller omvendt, anholdes og fastscettes saa
„lange indtil tilstrcrkkelige Oplysninger om Ham da
„kunne blive indhentede. Jeg har allercde underdanigst
„tilladt mig at gjore D . K . M a j e s t ä t opmoerk„som paa, at jeg ikke er kommen hertil fra D a n „mark, men directe fra Hamborg til Christiania.
„(!s8U8 koe6eri8 synes altsaa uanvendelig paa mig,
„der, ved at komme til Hamborg, allerede var
„fuldkommen fri, for jeg begav mig her til Nor„ge. Fremdeles siger Traktaten, at hvis den Tld
„er medgaact, inden hvilken de fornodne Oplys„ninger künde vcere tilstede, saa er Arrcstatus be„rettiget til Frihed, om cnd saadanne Oplysninger
„skulle virkelig mangle.
Jeg er uvldcnde, om
„fra den Norste Regjerings Side er gjort noget
„til at erholde de behorige Oplysninger for, at
,,jeg aldeles ikke er i noget af de Tilfalde, hvori
„Tillagstractaten ^ 1 bestemmer Udlevering. M en
„ieg tsr ansee det som Pligt for den Danske Re„gjering, at de havde ledsaget sin Reqvisition om

„m m Anholdelse med Oplysninger, der godtgjor„de, at jeg er Gjenstand for Udlevering, da Trac„taten tun i de Tilfoelde, hvor Udlevering finder
„Ste d , hjemler Arrest. D a nu dette ikke er skeet,
„og ingen OplySninger herom fra Danmark senere
„ere indkomne, saa vover jeg at tro, at den vcd
„tit paaberaabte Lractat givne Anledning ophsrer
„for D e r e S M a j e s t c r t paa Grund af Sve r„rigS, forend Sam m cS Forening med Norge, ind„gaaede Tractater, til at berove mig min Frihed.
„ T il ydermere Bestvrkelse for alle fochen af mig
„anforte Grunde, tillader jeg mig endvidere, uns
„derdanigst at vedloegge folgende to originale D o „cumenter.
Det ene er Udskrift af en undcr
„mit interimististe Ophold i Kjobenhavn hos mig
„af den Kongelige Foged sammestedS holdet Arrest„og Relaxations-Forretning, daterct 26 og 29 Junii
„1622. Dette Documcnt godtgjor uimodsigeligt, at
„jeg som Regnskaböbetjent har ganske opfyldt den
„for Danm ark, som endnu for Norge, gjeeldende
„Kammerretsordning af 18 M a rts 1720 ^ 14, vcd
„at min Frcende P . R . ikke alcne har deponeret
„hvad jeg da af Justitien fordredes for, men endog
„ikke blot som Cautionist men som Setvskyldncr
„har indgaaet Sikkerhed for hvad man ved ende„lig D om stulde finde, at jeg bliver styldig til det
„Offentlige. Staten eller Regjerrngen har saale„deS altsaa ingen Fordring paa m»g, men alene
„paa indbemeldte min Cautionlst og Selvstyldner,
„der, naar i Sagen endelig Dom falder, som end„nu ikke er Tilfsldet, er min eneste Creditor med
„Hensyn tit denne Fordring.
A t jeg ikke er sag-

„sogt eller justicialiter tiltalt for nogen anden of„fentlig Gjcrld, end den der saalcdeS er borget for,
„viser Akterne fra den constiuterede Austitsbetjent
„ i mit Darnething Hlrschholins Birk, som jeg til„lige giver mig den underdanigste Frihed under Nr.
„ 2 at fremlagge.— Ester nu saalcdeS at have godt„gjort, at jeg »kke er i dct Tilfcrlde, hvori jeg
„tractatmaSsig kan fordres udleveret til Danmark,
„og folgelig ei Heller til den Danske Regjering (som
„desuden her blot Händler paa privat M ands — S e lv„skyldnercautionistens — Vegne) kan her fordres an„holdt, saa tor jeg underdanigst haabe naadigst Losla„delse af min Arrest, hvorom jeg i dybeste Underda„nighed hermed anholder hos D e r e s K o n g c l i g e
„ Ma j e s t c r t . Skulle, som jeg dog ikke kan tro,
„imidlertid endnu savncs Noget til at bevirke mig
„Entledigelse fra min Arrest, saa ansozer jeg til„lige underdanigst om, enten at Saadant naadigst
„maatte vorde mig tilkjendegivet, eller at Vedkom„wende maatte ved D e r e s M a j e s t « t s Befa„ling paalcrggeS, fra den Danske Regjering at ind„hente Oplysning, om Hoisamme har anden be„viislig Fordring paa mig, end den mcerbemcldte
„ P . R . har efter en usvcrkket Kjendelse af Kon
s e n s Foged, fyldestgjort, ved deelS at udbcrale
„hvad af Justitien krcrvedes, deelS for hvad Mere
„künde efter endclig Dom fordres, at stille en uop»
„sigelig Selvstyldner^Caution."
„llnderdanigst"
„Gustav Ludvig B a d e n . "
Saavidt benne underdanigste Protest eller Forestilling.— D a jeg ikke var indviet i Norges M 8 pubtivum.

saa viiste davcrrende Hsiesteretö-Advocat H j e l m mig
det Venstab, at vcrre paa Raad med mig ved denö
Lonceprion. Zeg skylder at bevidne Ham min forbindtligste Tat saavel herfor, som for de flere Venstabsbeviser, Han gav mig undcr mit Ophold i Christiania.
Feg kom da igjen til Kjobenhavn, dog, det for
staar sig, som Fange.
M en vedblev mine Studeringcr fra om Morgenen Klokken 4 til Aftenen Kl. 9,
og, cfter min Forlcrggers Onste, samlede til andet
Bind af S m a a A f h a n d l i n g e r og B e m c r r k ninger
ferne mmeli g j Fcedrenelandets,
Middelalderens
og
den christne K l r k e S
H i s t o r i e , hvoraf forste Bind var udkommet et P ar
Aar i Forveien.
Andet Bind udkom saa i 1624,
men var ikke saa snart udkommen, for en Den for
talte mig, at M u n t e r nu vilde, som Han formodede, hcrvne sig for min Cruik over Hans Afhandling om
de Danste Ridderordcner. Thi Han havdegjortCancelliPrcrsidcnten opmcrrksom paa mine r disse Dage udkomne smaae Afhandlinger, som religionsstridige og havde
deri Medhold af General-Procureuren.
Jeg svarede
Ham, at det künde jeg ikke tro, da Jesu blide Lcrrc,
hooraf dog fornemmelig en Bistop maa vcrre besjcrlet,
detesterer intet mere end Hcrvn.
M en faa Dage öfter
blcv jeg alligcvcl for disse Afhandlinger sat under Tiltale, ikke ved Kongedud men ved en blot Cancellibes
faling. Skjcrbnen vilde saaledes, at jeg stulde tilbage til mit Fcrdrencland, for i min Alderdoms Aar
videre at fortrcrdigcs, end jeg mod disse Aar allerede
var blcvet det. Zsvrigt tor jeg selv i mit Livs sidste
Aandedrcet overlade til Efterverdenen at bedsmme, om
diste Afhandlinger gjsre cnten dens Forfatter cller vor

Literatur nogcn S k a m , om end der i samme kundo
vcerc nogle uforsigtige, med den rettroende Dogmatik
ikke nvksom stemmende, Udtryk. Og djervt tor jeg
gjentagen opfordre, som jeg for har gjort det, Generalprocureur, Cancellideputeret H r s t e d , til at vise
den plumpe Haan, som Han vil skal ligge i disse Ashandlinger.
Publicum maatte imidlertid blive i
den Tro, at jeg i mine Afhandlinger havde haanec
Religionenö Sandheder, thi ganske uventet fsrtes Ac-

Allcrede i 1785 paatcrnktes Ovcrscrttelscn af Nnlsens
äan^ereuses, men P r a m ellerRahbek holdt Overscrttelsen tilbage, ved i deres Minerva at gjore opmcrrksom paa denne BogS saa störe ttscrdclighed, at,
som de udtrvkte sig om den; Böddeken ikke nogcnsinde
havde brcrndt et Skrift, der har vcrrcl halvt saa afskyeligt, som linisens «lanxero ses, hvor Rvggeöloöhed
forestilleS som stin Levemaade, og2Crbarhed som sncrvee
HovederS Fordom. Alligcvel stk for to til tre Aar sidcn
en Anden det Jndfald, at overscette dette usadelige
Skrift, lod Overscrttelsen trvkke, og vilde saa publisere den i Aviferne. Dog da det strcvne Avertissement
herom kom til Politi - Censor, tilbageholdtes det og
indsendteö til Cancelliet. Dette Collegium lod da lcrgge
Bcsiag paa alle Exemplarernc, og forbvde dcreö Salg,
men forinden var dog som jeg har seet, underhaanden
enkelte Ercmplarer komne ud i Publikum, og de lceseS
vist begjcerligere, end mine Afhandlinger, som ikke kan
vcrre hver MandS Scrsning, men kun deres, som kan
prove hvad i dem er sagt, uden at tage Skade deraf,
om de end var saa farlige, som man gjerne har vildct
bilde Publikum ind. Alligevel kom hiin Oversatter,
saavldt jeg veed, hvcrken undcr Liltale ellcr Censur.
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tionen for Hsiesteret inden lukte Dsre. M a n havde
ladet mig spsrae, om jeg vilde have den mundtlig
eller striftlig ageret, og jeg svarcde mundtlig, hvad jeg
sandelig ikke havde svaret, naar man tillige havde sagt
mig, at den i saa Fald skulde fores inden lukte Dsre,
men herom fik jeg intet at vide, fsr samme D ag
Sagen skulde for. Jeg detesterer Dcmagogi ligesaa
meget som Servilit«t, saa frit jeg derfor altid har
skrevet, saa har jeg dog aldrig smigret Folket eller
almmdclige Mand.
M in Advocat Zustitsraad S p o 
r e n fandt derfor, at det ikke künde betale sig. at
opscrtte sit Forsoar for mig, som ingen PublikumM and, skriftlig; Han vandt derfor rigtig nok ved den
uvcntede Forandring, thi var Sagen bleven fort strifts
lig, saa havde jeg nu havt Hans Forsvar, hvad jeg
saa inderlig snskede. — Imidlertid gjorde denne Ac
tion, at man blev tilbageholden, i at underststte mig
ril min TEmbedsgjelds Afbetaling, i hvormeget mine
störe Delyndere de Herrer Kammerherre og Generaltoldkammer-Deputeret v. O l d e n b u r g og Kjobenhavns Universitats Senior Conferentsraad D r. og
Professor Iu r is Primarius S c h l e g e l i saa Hcnseende arbeidede for mig, og i hvor end flere Lelyndere, selv mellem Theologer, jeg just ved disse, af
Generalprocureuren saa dybt nedsatte, Afhandlinger
fik, og end i D ag har, hvilke have givet mig Beviser paa hvormeget de agte min Loerdom og ikke alnnndelige Flittighed.
Eet Aars Foengsel i Castellet * ) var da Fslge af denne Anstuclse af mine Af*) 3 Folge allernaadigst Formildelse; thi i Hsiesteret blev
leg dsmt til tre Ttarö LandflygttShed.
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handlinger. M en da jeg saa, efter dette Aars Udlob, endclig kom paa fri Fod, var jeg uden LEmbede, uden at have Andet at leve af, end hvad jeg
mod de 70 Aar kunne fortjene ved egen Flid.
Jeg
kom som fri M and saaledcs i en virkelig mcre troens
gende Stillin g, end jeg havde vcrret som Fange. * )
4hi foruden det l»det Visse man har i sidste S t i l 
ling, saa vedblev jeg min literaire Flid, og var i
flere Aar Den der fornemmelig arbeidede i Overkrigscommissair H s t s Archiv, som jeg oq veed lcrstes med
wegen Bifald.
Jeg var nu under Censur, men altid under weget liberale Censorer, som det Meget, jeg
i alle disse Aar har lige til dette Aar flrevet, viser.
O g som fri M and vedbiev jeg altsaa min literaire
Flid; men hvor lidct tjencs i Danmark paa loerde A rbeider ved deres Afsoetnlng, saa har jeg videnssabelige
Delyndere, der veed det og kjende min S tillin g , og
derfor hver Gang, jeg leverer dem et nyt litcroert A rbeide, erstatte mig Savnet af andre Kjsbere. A f
disse Delyndere, der overalt ved flere Leiligheder have
viist og vise deres Godhed for mig, skylder jeg fors
ncmmelig her med dyb Taknemmelighed at noevne:

*) Hldtil har jeg da ikke Heller kündet paa egen Bekosimng bessgt min ved Iyllandö Vestcrkant bosatte Son,
som jeg i 15 Aar ikke har seet. Thi mine her Efterkadte flulde dog imidlertid leve. HanS Born kjender
jeg ikke, og har ikke Raad til at holde til Studeringer, saa at det B a d e n f l e Navn uddoer i Videnflaberne,
hvor det dog over 200 Aar har voeret hoederlig bekjendt.
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H ans Hsigrevelige Excellence Geheime Skats- og FinantS-Minister v. M o l t k e , Conferentsraad Directeur og DanebrogordenS-Commandeur v. H o l t e n ,
og hidtil vcrrende Kobbersmed-Mester, nu alene Borger
i Kjsbenhavn, Hr. N y e h o l m ,
en sjalden oplyst
Haandvoerker, men hvis kjcrreste Tidkorr alrid har
vceret Lasning, uden at Han derfor glemte sin P ro 
fession. — M en nu, paa to Maaneder ncrr, de 72
A a r, og is«r i sidste halve Aar folende min Alder,
oil mine fremtidige literaire Arbeider kun blive faa,
og de ville blive ingen, naar jeg ikke i cn Roekke
af 51 Aar havde i Excerpter opbevaret, hvad jeg
is«r, for til mine Arbeider at bruge, vilde opbevare i
min Erindring.
Skjsnt jeg af disse har br«ndt mange,
som jeg ikke var for, at de skulde findcs efter min
D sd , saa tvivler jeg alligevel paa, at nogen Kiobenhavns L « rd , der udelukkende kan leve i utrcrngende
K aar for Didenskaberne, har saamange Excerpter.
Derfor künde jeg og i foerre A a r , end jeg ellers ville
have kündet, levere min fem Dele i 8. udgjsrendc
Danmarks Riges Historie, hver Deel paa 500 til 600
Sider, nemlig fra 27 M a i 1629 til 31 Decbr. 1831.
Distnok understottedes jeg under Arbeidet, men sandelig ikke med ftere hundrede Rbdlr., end Forfattercn
og Forlcrggeren (min HistorieS Forlcegger fik aldeles
intet) har faaet tusinde Rbdlr. for den mislykkede
famose Danste Ordbog.
3 svrigt see man G u s ta v
L u d v i g B a d e n s Gj enmoel e p a a H r . I u s t i t s raad M ol bec hS Anm«l delse i M a a n e d S I k r i f t e t f o r L i t e r a t u r o. s. v. a f F o r s t e s
D a n m a r k S R i g e S Hi s t o r i e . Kbhvn. 1834 i
den S c h u b o t s k e Boghandel. Didere ikke om den-
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ne Historie, som jeg er stolt af, har og den Fernoielse joevnlig at erfare, at i hvor wegen Umage, man
har gjort sig for at nedscette den, saa l«ses den af
M a n g e , selv af Svenske, mcd Behag.
D a min
Danmarks Historie tun gaacr til C h r i s t i a n V I
D o d , saa har jeg siden fortsat den, skjont cftcr en
ganste andcn Plan i: D a n m a r k s og N o r g e s
K o 'n g F r e d e r i k V
Regjerings A a r b o g .
Kbhvn. 1832 og D a n m a r k s og N o r g e S K.
C h r i s t i an V I I R e g j e r i n g s A a r b o g fra
J a n u a r 1 7 6 6 ti l 1 4 A p r i l 1 7 8 4 . Kbhrn.
1833.
Degge Aarboger faaeö i den S c h u b o t ske Boghandel paa Dorfen. * )
Hr. D r. H sst er
dleven meget vred over hvad jeg i disse Aarboger har
anfsrt mcd Hans Dom over Enkedronning J u l i a n e
M a r i e og Gamle G u l d b e r g .
For at Han ikke
skulde blive syg igjen, som jeg ei rille have paa min
Samvittighed, svarede jeg Ham ikke. M en jeg tilla
der mig her at henvise til hvad jeg i C h r i s t i a n
V I I Aarbog har sagt om allerhoistbemeldte Dronning,
nemlig P . 2 til 4. H o s tö Deretning i hanS Ent
wurf einer Geschichte der Dänischen Monarchie unter
der Regierung C h r i s t i a n V II, rober, hvor det gjcelder det G u l d b e r g s k e Ministerium, Ondstab. Zeg
har dyb Hoiagtelse for O v e H o c g h G u l d b e r g
som Loerd.
A t Han selv i Statsvidenskaber rar
hjemme, det viser Hans Philodanus og flere Hans
Skrifter, som Hans skjsnne Azan eller den fra

*) Ester Liffe AarbogerS Plan har jeg i Haandstrlft liggenL
de Danmarks Aarbsger fra Enevcrldet 1660 til Nutiden.
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Gjald udfriede Forste.
M en »ist, at der i hanS M i 
nisterium bcgikkcs flere Statsfcil, som jeg og i min
Aarbog har bemarket, men saa, at Lasercn kan see,
mine Bemarkninger ikke cre af Ondstab, men af min
Lyst til frimodig at sige Sandhcd; jeg har dcrfor og
gjort Erindring med dette Ministeriums ikke saa pas
sende Bcnoevnelse af det G u l d b e r g s t e ; thi un«gtelig at G u l d b e r g var intet mindre end uafhsngig, hvorpaa jeg ligeledes i Aarbogen har anfort Excmpler. — Saavidt om D r. H o s t s Anfald.
. O g hermcd Nok af Mine Levnclsomstandighcder,
der, om maaskee i dem skulle findes et enkelt umildt
Ord eller Udtryk, tsr hos den upartiste Lajer finde
Undskyldning.— Feg er mig imidlertid bevidst at have
skrevct med muligste Koldsindighcd, og som Mottoet
her paa Titclbladet siger: Line «tullio et ira s :
uden vrcd H u.
M in Hcnsigt, med hvad jeg her har
fortalt, var og er ingcn andcn, end den jeg har opgjven her i Begyndclscn. A t undskylde, ikke at forsvare mig, har jeg her sogt.
Kjobenhavn den 24 D-cbr. 1835.
G u s ta v L u d v i g B a d e n .

