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Breve fra Biskop Balle til Geheimeraad Schack-Bathlou.

Meddeelte efter Schack-Rathlous Papirer paa Ravnholt 
af A. Crone.

1.
Deres Excellence

Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Naadige Herre!

Det uventede Slag, som haver rammet vor Kirke og min 
Orden1), vil efterlade hos alle retsindige Sandheds Elskere 
megen Kummer, og sætter mig frem for alle i en ængstelig 
Tvivlraadighed. Deres Excellence var eneste Tilflugt for ægte 
Christendoms reene Lærere — eneste Værn mod den fordær
velige Nyeheds-Syge, som ødelegger al Grundighed og Orden, 
forstyrrer al gavnlig Indflydelse af vores dyrebareste Religion — 
Og nu ere vi forladte Geystlige, helst de iblandt os, som holde 
fast ved Evangelisk Troe og Skik, bievne til Rov, ikke for Spot 
allene, men for Ondskab og Vold. Herren forbarme sig over 
sin Kirke, og frelse den selv! Der er ingen tilbage, som kan, 
eller vil, afværge Forvirringer. Dog! Deres Excellence haver 
ikke forskyldt, at jeg ved min Mismodighed skal formere Deres 
egen Bedrøvelse. Aldrig haver jeg meere levende følet baade 
min egen og mine Brødres hellige Forpligtelse, til at ofre Dem 
af inderligst rørt Hierte den meest uhykkelske Tak for Deres ædle 
og gode Omhue, Deres retskafne og gudfrygtige Bestyrelse. Vore

x) Den 1. Juni 1788 ansøgte Schack-Rathlou om sin Afsked. Han havde 
fra 1787 været Præsident i det danske Kancelli.
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Ønsker og vore Bønner, vore Sukke og Taarer, ledsage Dem. 
Selv de Onde maae beklage en saa redeligsindet og veltæn
kende Ministers Bortgang. Men de godes Antal er dog endnu 
ikke lidet, og deres Beklagelse skiuler sig i en dybsørgende 
Taushed, som taler langt stærkere, end de høyeste Lovtaler — 
Ach! hvorfor dette Skridt! — og dette Saar i Danske Mænds 
Bryst! — Men jeg legger Haanden paa Munden. Deres Ex
cellences ømme Hierte haver vist maattet udholde en bitter 
Kamp; Thi jeg veed, at De elsker os — Aarsager maae være 
for Haanden, som have budet Dem, at drage Deres beskyttende 
Haand tilbage. Gud forlade de Mennesker, fra hvilke dette 
Onde er kommet over Os!

Men Deres Excellence fradrager dog ikke mig den hulde 
Yndest, som hidindtil haver været mig en vederqvægende Trøst 
i mine Bitterheder! — et Kald paa Deres Gods1), Naadige 
Herre! — O! jeg vil formodentligen snart have Aarsag, til at 
tragte dereftter med ivrig Længsel — og dersom jeg raadede 
for mig selv, drog jeg strax saa glad henover til det kiære 
Jylland, som en Fugl glæder sig, naar den slipper ud af Sna
ren, og flyver bort. Hvor nu Bremseme ville begynde paa nye 
at surre mig om Ørerne! — Deres Stik er alt for giftigt. —

Forlad mig, dyrebareste Velynder! at jeg misbruger Deres 
Taalmodighed. Sindet er alt for oprørt, thi Slaget er for 
haardt. Men Gud i Naade velsigne og bevare Dem! Indtil 
høyeste Alderdom lade han Dem indhøste al den rige Trøst og 
Glæde, som en god Samvittighed tilbereder hans sande Dyr
kere, i uafbrudt Velstand og Lyksalighed med Deres ypperlige 
Gemalinde. De begge blive dog stedse en tryg og sikker Til
flugt for redelige Danske — Gud vil ikke berøve os gandske 
al Trøst og Husvalelse. Ja vel! hvorfor tør jeg ikke haabe, at 
Tingene endnu kunde forandre sig, og at vores Høystpriselige — 
sandeligen Høyst-agtede tillige, og hierteligst elskte — Beskyt
ter og Patron vedbliver fremdeles at være hos Os og sørge 
for Os?

I det mindste tager jeg ikke Afskeed med anden For
ventning , end snart igien at see og opvarte Deres Excel-

x) Rathlousdal-
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lence med underdanigst Ærbødighed, for at modtage Deres 
Befalinger.

Med uforanderlig Hengivenhed henlever jeg stedse i aller- 
dybeste Ærbødighed, under beste guddommelig Velsignelses 
varme Tilønskning

Deres Excellences 
Min ædle og Naadige Herres 

Carlslunde i Thune Herred underdanigste Tiener
paa Visitatz d: 6 Junii 1788. Nic: Edinger Balle.

Eftterskriftt — Da jeg i Gaar paa min Visitatz-Reyse i 
Sømme-Herred kom til Roeskilde, blev mig sagt, at Vores viise 
Kron-Printz ikke vilde miste Deres Excellence — og jeg blev 
glad, og holdt Brevet tilbage. Nu veed jeg i Dag, at den Naa- 
digste Herre erkiender Deres Excellences sande Værd paa en 
Maade, som giør hans Skiønsomhed hæderlig, og hans Hierte 
elskværdigt. Men jeg veed tillige, at Deres Excellence er fast 
i sin Beslutning, og vedbliver samme paa en Maade, som ikke 
mindre hædrer Deres ædle Sindelav — Det er et rart Exem- 
pel, Selv at frabede Sig Pension — og Exemplet destorarere, 
jo bedre den var fortient ’’ved mange Aars gavnlige og utrætte
lige Aarvaagenhed for Statens Beste! Nu da! — Saa afgaae mit 
Brev, som udtrykker uden al Kunst, hvad Sindet følte, da det 
blev skrevet, og føler endnu. Kun denne Naade endnu, dyre
bareste Velynder! for Kirken og Min Orden: Hans Kongelige 
Høyhed forunder Dem gandske sin Fortroelighed — Beed dog, 
at intet Forslag til Forandring — enten ved Gudstieneste — 
eller ved de offentlige Lærebøger for Almuen — eller ved Maaden, 
hvorpaa Geystligheden haver hidindtil nydt sine Indkomster — 
maae finde Gehør, førend det er omsendt til alle Vedkom
mendes Prøvelse i alle Stiftter, og derefter meddeelt Deres 
Excellence Selv til nøyere Overveyelse — Thi her er en Sag, 
som angaaer mange ufødte Slægters Velfærd baade for Tiden 
og Evigheden, og som ikke staaer til at opreyse, naar den 
engang er ved Misforstand bragt i Uorden.

underdanigst 
Vor Frue Sogn i Sømme-Herred Balle.
paa Visitatz d: 8 Junii 1788.
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2.
Deres Excellence

Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Naadige Herre!

Umuelig kan jeg lade det Nye-Aar gaae forbie, uden at 
opvarte Deres Excellence — i det mindste skrifttlig, da jeg 
ikke kan giøre det personlig, destoværre! — og af inderste 
Hierte, med haabefuld Bøn til Gud, at ønske Dem, samt Hen
des Naade, Deres dyrebare Gemalinde, i dette nye og mange 
fleere Aar et fornøyet Liv, en behagelig Sundhed, en veder- 
qvægende Sinds-Tilfredsbed, og den salige Glæde, som er Dem 
Begge saa kiær, at kunde giøre vel imod mange, og styrke 
mange retskafne i Haab og Trøst til Gud under allehaande 
Prøvelser, hvilke meer og meer mangfoldiggiøres.

O! Min Naadige Herre — Vi savne Dem for meget! 
Gamle Aagaard1) klager væmodig, at han savner Dem — Og 
Min brave Hr. Stifttamtmand2) istemmer oftte med mig den 
samme Klage — Men jeg i mit særskildte Fag maae føle Savnet 
langt ofttere — Ikke en eneste blid Resolution til Min Ordens 
Beste haver jeg nu at frydes over, men destofleere, som skiære 
og nedtrykke. Dog! her bør jeg vel tie. Imidlertid, da jeg 
ikke, Gud være lovet! haver noget at bebreyde mig selv, og 
staaer altid færdig paa første Vink til at giøre Regnskab, saa 
skriver jeg friemodig og skarp, hvor Fornødenheden kræver det, 
uden at spørge efter andet, end hvad Sandhed byder mig at 
tilkiendegive. Faaer jeg Skrup igien, kan jeg taale dem, og 
bliver dog derfor den samme.

Hvad mine bydende Herrer ville skænke mig til Nye-Aars- 
Gave for min nyelige Nye-Aars-Lykønskning, maae jeg vente 
paa. Men den lydede saaledes:

»Man tilgive mig, at jeg ikke kan ansee de nye Haard- 
heder, som Præsteskabet synes at trues med, for en Frugt 
af Gancelliets egen Tænkemaade. Uden Tvivl spøger en 
Aand uden for — sit ater an albus, ego quidem nescio — 
som ved allehaande Insinuationer bestræber sig for, at 
sønderrive de Gamle Segl og Signeter, som skulde be-

Konferentsraad Peter Aagaard i det danske Kancelli. 
®) Grev Greg. Chr. v. Haxthausen, Schack-Rathlous Svoger.
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trygge den synkende Geistlighed. Og i saa Fald istemmer 
jeg paa nye med den klagende Poet:

Qvare O! pauci, rebus succurrite lapsis 
et tuta naufragio littora pandite nostro. 
Neque trepidate, falso metu timentes, 
Hac pietate ne offendatur Deus.

I hvilken Forhaabning jeg haver den Ære at tilønske etc:« 
Mon jeg haver Aarsag til at være fornøyet? Her er Ordre 

udvirket, til at skille Præsterne ved deres Residentzer i Kiø- 
benhavn, uden at noget Menneske veed et Ord deraf, før Sla
get kommer — Nu! jeg glemte ikke, hvad jeg burde sige. 
Thi i det mindste maae man have Lov, til at raabe Au!, naar 
man uformodentlig bliver stødt og mishandlet. Men hvad hiel- 
per det? her tages sidste Karl bort fra Præsten til Udskriv
ning, uden al Trang, da Herredsfogeden og Sognefogeden be
holde deres urørte — og Cancelliet svarer, at derved er intet 
at giøre.

Jeg faaér med megen Umage og lokkende Overtalelse Ved
kommende bevægede, til at istandsætte deres Kirker — Nu vil 
en Proprietair lade sine sønderslagne Klokker omstøbe, men 
fordrer, at alle Sognefolk skulde foreene sig, til at besørge 
Transporten fra og til Kiøbenhavn. Billighed og Lovens Aand 
holder med ham. Stifttamtmanden regulerer tilligemed mig, at 
det skal skee, uden for Pløye- og Høst-Tid, i godt Føre og 
beqvem Veyrligt. Men en vrangvillig Lods-Eyer modsætter 
sig — Og Cancelliet støder Stiftts-Øvrigheds Anordning over 
Ende — Manden haver Lovens Medhold, og skal dog udføre 
sin Sag ved Lands Lov og Ret. Dette vil han ikke — og nu 
kan jeg see til, hvorledes jeg hereftter faaer Kirkerne satte i 
Stand.

Min Skole-Visitatz kostede mig i Fior 130 rd:, og i Aar 
160 rd: formedelst Bøgers Uddeeling — Proselyt-Collecten, som 
aldrig er brugt til sin Bestemmelse, og aldrig kan bruges, var 
hertil paa beste Maade at anvende. Min Naadige Herre havde 
Selv givet mig Tilladelse, at giøre Forslag desangaaende — 
leg giorde samme ved Slutningen af dette Aars Visitatz, just 
for at kunde viise destoklarere, hvormegen Nytte deraf udkom
mer. Tillige bad jeg allene om 100 rd: deraf aarlig, og for
bandt mig til, af egen Lomme selv aarlig at tillegge det meere,
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som behøves, hvilket altid løber til 60 å 70 rd: og med Tiden 
høyere. End ydermeere bad jeg, at de 130 rd: for sidste Aar 
maatte være skænkede af mig som en Grundlegning til denne 
nyttige Anstalt. Men see! — Proselyt-Collecten skal anven
des meer analogisk med sin Bestemmelse, og dertil skal jeg 
giøre Forslag — Nu! da veed jeg i al Verden ikke, hvad 
bedre Anvendelse den kunde have, end til at udbrede Christe- 
lig Oplysning blandt Christne selv — Men mig bevilges for 
sidste Aar 100 rd:, og for 4 følgende Aar, aarlig 100 rd: af 
Fondet ad usus publicos — Men jeg siger allerunderdanigst 
Tak. Publikum vil jeg paa ingen Maade være til Byrde. Og 
det kan lidet hielpe, at faae slig Understøttelse i 4 Aar, naar 
jeg siden skal vedligeholde Uddelingen paa egen Bekostning 
allene. Min Efttermand kan ikke forpligtes, til at giøre, som 
jeg. Sagen hører op. Nytten forsvinder. Og invidia bliver 
min Løn. Ney! Da beder jeg heller, at det af Fondet ad usus 
publicos bevilgede maae gives mine braveste Skoleholdere til 
praemier — og Bøgerne betaler jeg selv, som hidindtil. Gud 
sørger for min Familie!

Hvormeget meere kunde jeg græmme mig over. Men det 
er forgiæves at græmme sig. Herren være lovet! Saavidt er 
jeg kommet, at intet anfægter mit Sind.

Dog! Min Naadige Herre fortryder ikke paa, at jeg haver 
udøst Sorgen i Deres hulde Barm — Gud velsigne Dem rige
lig for Deres redelige Omhue! Vort gode have vi nydt. Men 
vi glæde os ved dette gode alligevel, og høste dog Frugt deraf 
endnu. At ikke ondt skal blive værre, veed Deres Excellence 
kun ene og allene, hvad jeg haver skrevet. Imidlertid er nok 
Directeuren i sig selv en god Mand — Men uden fra virker 
maaskee anden Indflydelse formeget.

Ach! i dette Øyeblik hører jeg, at den værdige Biskop 
Hee1) er død — Og i Afttes modtog jeg hans egenhændige 
Brev, dateret d: 31 Dec: Herre Gud! hvor hastig! Men i en

x) Jørgen Hee, Biskop i Aarhuus. I Hist. Aarbøger III, 188 angives hans 
Dødsdag at være 30 Decbr. Iblandt Schack-Rathlous Papirer findes 
ogsaa et Brev fra Biskop Hee, dat. 81/12. Schack-Rathlou har paa Bre
vets Fod bemærket, at Biskoppen døde d. 30te, men har dateret Brevet 
d. 31te, fordi Posten da afgik.
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god Stund kaldte Overhyrden ham til Hvile. Nu! dyrebareste 
Hr. GeheimeRaad! maae den gode Prof. Treschow1) være Dem 
omhyggeligst anbefalet. Deres Excellences Fortale kan ikke 
andet, end trænge igiennem. — O! saa gierne jeg stoed op, 
og lod ham sidde paa min Stoel, for at sætte mig i hans Sted 
i Aarhuus igien, naar jeg raadte mig selv! — Men hvilket langt 
Brev!

Forlad, Naadige Herre, at jeg haver trættet Deres Taal- 
modighed, og bliv altid ved, at vedligeholde Yndest og huld 
Bevaagenhed for

Deres Excellences 
Taknemligst hengivne underdanigste Tiener 

Kbhavn. d: 4 Jan: 1789. Nic: Edinger Balle.

3.
Deres Excellence

Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Iblandt de mange Velgierninger, for hvilke jeg ved Aarets 

Omvexling i Særdeleshed maae takke vor allerbeste himmelske 
Fader i Christo, er visseligen denne for mit Hierte een af de 
kiæreste, at Deres Excellence, Min dyrebareste Velynder, tilli
gemed Hendes Naade Deres fortreffelige Gemalinde, begge ere 
bevarede i Live, og nyde forønsket Sundhed. Samme vor Gud 
og Fader lade for Jesu Skyld sin mildeste Varetægt og Mi
skundhed fremdeles være udbredt over Dem Begge i mange 
paafølgende lyksalige Leve-Aar til sildigst Alderdom!

Meer end eengang haver Rygtet i det forgangne Aar op
livet baade mig og tusinde fleere med den Fortælling, at Deres 
Excellence snart vilde paa nye tage Deel hos Os i Sagernes 
Bestyrelse — Min Naadige Herre erkiender dog heraf i det 
mindste, at ikke faa længes eftter Dem, og at Deres store 
Fortienester af ægte Danske unægtelig paaskiønnes. Det var 
Trøst og Vederqvægelse for redelige Danske, at hans Excel
lence Hr. Greve af Haxthausen blev Statsminister, og dersom han 
ikkun fremdeeles vedbliver, tillige at være min Stifttamtmand, 

»sublimi feriam sidera vertice.«
Thi’jeg kan aldrig ønske mig større Lykke, end at ar- 

beyde i Foreening med en Herre af saamegen Forstand, og

*) Ikke han, men Prof Prokantzler Janson blev Biskop i Aarhuus.
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saa retskaffen en Tænkemaade. Nu feyler det allene, at Deres 
Excellence var hos Os igien, paa samme Plads, som tilforn. 
Men jeg tør herom ikke tale meere, af Frygt for, at Deres 
Excellence finder Mishag derover; Thi jeg veed, at Deres nær
værende Roelighed er Dem kiær — eftter saamange Aars troe 
og aarvaagne Omhue for Statens Gavn, kan den ogsaa nydes 
med Hæder. Mærkeligt, at Deres Excellences paa sit Sted 
nedlagte Erklæringer imod visse Foranstaltninger nu alminde- 
iigen i høyeste Maade biefaldes, da Udfaldet haver bekræfttet 
dem, og lærde Elskere af Fædrelandets Historie forsyne sig 
med Afskriftter, som giemmes til Efttertiden.

Nyehederne i den Europæiske Verden ere saa store, at 
der udfordres intet mindre, end Deres Excellences Stats-Klog
skab og Erfaring, til at dømme om Udfaldet. Den besidder 
jeg ikke, og kan derfor allene i dyb Ydmygelse for Guds 
Aasyn anraabe ham om sin vældige Beskyttelse for vort arme 
Fædreland. Jeg er vis paa, at Deres Excellence daglig ihu
kommer Deres kiære Dannemark i oprigtige Forbønner, og 
Gud vil i Naade for Jesu Skyld bønhøre Dem!

Aaret er ellers hengaaet for mig under sædvanligt Ar- 
beyde, men tillige blandt en Hob Fortredeligheder, som just 
ikke ere de sædvanligste. De sletteste Mennesker i Stifttet 
maae have indbildt sig, at det nu var dem en let Sag, eftterat 
hans Excellence Hr. GeheimeRaad Schack-Rathløw var blevet 
mig berøvet, eftter Behag at trampe paa mig, og træde mig 
under Fødder: Deres løgnagtige Klagemaal bleve hørte — 
maaskee ikke uden Velbehag, og underlige Ting ere komne 
til min Erklæring. Men Gud være lovet, at jeg dog blev 
spurgt! Nu fik jeg Leylighed, til at opklare og documentere 
hver Punkt. Da jeg havde god Sag, skrev jeg i en Tone, 
som haver bevæget adskillige paa høyere Sted, til at fortælle 
om Bispen, at han er intet bange, og nu, saavidt jeg veed, 
er alting godt, endogsaa meget godt. Ikke et eneste Tilfælde 
er befundet, hvori jeg havde havt Uret. Derfor takker jeg Gud 
af inderste Hierte, som den allene, der styrker og styrer mig, 
forhaabende derhos, at beholde hereftter lidet meere Fred for 
Ondskab og Misundelse.

I øvrigt haver jeg med megen Fornøyelse i afvigte Sommer 
giennemvandret 54 Menigheder og 105 Skoler, foruden 2 la-
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tinske Skoler og 7 Hospitaler. Min Naadige Herre fornøyes 
visselig over, her at læse Resultatet af min indgivne Visitatz- 
Relation, som er dette:

Den voxne Ungdom er meget vel oplyst i . 20 Menigheder
haver god og antagelig Kundskab i ... 21 Menigheder
Behøver Opvækkelse til videre Fremgang i 13 Menigheder 

54 Menigheder

Skole-Ungdommen er meget vel underviist i . 18 Skoler
haver giort antagelig Fremgang i..........................36 Skoler
staaer formeget tilbage i..........................................30 Skoler
ligger dybt i Vankundighed i...............................21 Skoler

105 Skoler.

Det forstaaer sig, at jeg endnu maae indrømme de brave 
Jyder Fortrinet, som i mange Aar have havt Forspring. Men 
vi fattige Siællandsfarer komme dog nok med engang, og i det 
mindste bilde vi os ind, at hvad andre kunde giøre, det kunde 
vi ogsaa, naar vi først have faaetMod, til at bruge vore Kræf- 
tter. Deres Excellence haver dog nogen Naade tilovers for 
Siællands Folk — Sandeligen det er et godt Folk, naar det 
først haver fattet Tillid til sine Mænd, og var jeg Offlcier paa 
det samme, torde jeg alle Dage byde Fienden Trods med et 
ligesaa ringe Antal af Siællandske, som Jydske Karle — Dog! 
jeg svæver uden for mine Grændser. Men Deres Excellence 
vilde have den Naade, stundum ved Leylighed at tage de stak
kels Siællandsfarer i Forsvar, som allevegne dadies og nedtryk
kes. Hvor jeg kommer, enten i Kiøbenhavn, eller i Kiøbstæ- 
derne, eller for Exempel i Sommer paa den Fynske Reyse, 
maae de holde for, hvad jeg end siger og protesterer derimod 
— Men det er i Sandhed Uret — Og nyelig kunde jeg ikke 
bare mig for at erklære dette for hendes Kgl. Høyhed selv, 
som ligeledes vilde anføre Siællandsk Bonde til Exempel paa 
Dovenskab og Dumhed. Det er Uret! Men min Sladder herom 
bliver for lang.

Da jeg haver begyndt at skrive, og Papiret endnu kan 
rumme meere, tillader Min Naadige Herre, at jeg endnu be
sværer noget længere. Det er mig altfor kiært, i Tankerne at 
staae for Deres Excellences Aasyn, og underdanigst at giøre 
Rede, som for Min Elskeligste og dyrebareste Patron og Fore
satte, baade for et og andet, hvad der hører til mine Pligter.
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Nyelig haver jeg altsaa paa nye igiennemforsket de mange 
publiqve Midler, som ere henlagte under min egen Admini
stration, og for hvilke jeg skal staae til Ansvar, ligesom jeg 
maae være Casserer og Directeur tillige. Her udkommer en 
Sum af 4 Tønder Guld, samt 4045 rd: 2^4^: — Forskræk
keligt! Og at en eneste Mand skal vaage over det heele, er 
vist nok forskrækkende. Man sige da nu, om Bispen kan rose 
sig af, at have mange ledige Timer tilovers. Men ogsaa heri 
finder jeg Aarsag, til at prise den gode Guds forunderlige 
Omhue og Forsorg. Nu er jeg kommet saavidt, eftter megen 
Møye og mange Bryderier, som havde Grund i ældre Uagtsom
hed, at ikkun 3 til 400 rd: i den heele store Sum kan synes 
at staae lidet usikkert. Alt øvrigt haver heste Sikkerhed, heste 
lovgyldig Betryggelse. Aarlig forøges Capitalerne, da jeg neppe 
faaer 100 rd: samlede, førend jeg strax giør dem frugtbare. 
Gud lade nu sin Velsignelse fremdeles være udøst over Mid
lerne, til Enkers Trøst og Faderløses Husvalelse! Saa giør jeg 
Regnskab, paa hvilken Tid det skal være, for min heele Huus- 
holdning ved første Kald og Varsel.

Høysalig Printsessens1) Stifttelses Fond er nu forøget med 
2300 rd: ved Renters Udsættelse. Jeg haaber, at der bliver 
Leylighed næste llteJunii til at antage paa nye fleere Partici- 
pantere.

Men det er Tid, at jeg ender mit lange Skriverie. For 
hendes høye Naade maatte min dybeste Respect paa beste 
Maade høygunstigst formeldes. Jeg lever stedse med dybeste 
Ærefrygt i den taknemligste Hengivenhed

Deres Excellences
Min Naadige Herres

Kiøbenhavn d: 9 Jan: 1790. underdanigste Tiener
Nic: Edinger Balle.

4.
Deres Excellence

Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Naadige Herre!

Af inderste Hierte ønsker og beder jeg, at Gud vor Fader

å) Prindsesse Charlotte Amalias (t S8/io 1782) Stiftelse til Opdragelse af 
trængende Pigebørn i Kjøbenhavn.
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i Christo med Aarets Forandring vil tildeele Deres Excellence 
nye Opmuntringer, nye Trøst, Kraftt og Naade, til Sindets Hu
svalelse. Hidindtil haver Herren hiulpet. Hans Haand er ikke 
forkortet. Lovet være Gud og vor Herres Jesu Christi Fader, 
siger Paulus, han den Barmhiertighedernes Fader og al Trø
stes Gud, som os trøster i al vor Trængsel. Hvor sandt dette 
er sagt, haver Deres Excellence oftte i mange Livets Møysom- 
roeligheder erfaret, og skal visselig fremdeles ved Deres haabe- 
fulde Tillid i børnlig Troe og Hengivenhed friemodig erfare 
det; Thi vi have en Talsmand hos Faderen, Jesum Christum, 
den retfærdige, som er en Forligelse for vore, ja for den 
gandske Verdens Synder.

Med underdanigst Taknemlighed ihukommer jeg Deres 
Excellences og hendes Naades bevaagne Goddædighed imod 
mig ved sidste Nærværelse. Men alle forhen beviiste Velgier- 
ninger mod mig og min Orden svæve mig tillige i levende Er
indring, og udslettes aldrig, saalænge jeg kan tænke. Oftte 
nok sagde jeg i Sommer, og mange sagde det med mig, ved 
Bevægelserne om de Geistliges Skiftte-Ret, foruden andet meere, 
at slige Storme ikke havde reyst sig under hans Excellences 
Hr: GeheimeRaad Schack-Rathlous Bestyrelse — Imidlertid 
have vi fægtet for os med Varme og Iver — Stormen er stille 
— Maaskee den legger sig for bestandig.

Vore Nyeheder kiender Deres Excellence, maaskee bedre, 
end jeg, som ikke haver Tid, at komme i Selskaber. I min 
Kreds gaaer alting, saavidt mueligt, stille og jevnt uden Op
hævelse. En nye Lærebog haver jeg udarbeydet til et Forsøg, 
Men den skal snart igien oplegges, og eftter de Erindringer, 
som Leylighed tillod mig at indsamle, igien forbedres. Der- 
eftter skal jeg underdanigst fremsende et Exemplar — thi den 
første Prøveklud, trykt paa slet Papiir, fordj ey andet var at 
bekomme, vilde jeg ikke sende. Ogsaa haver jeg en Historia 
Ecclesiæ Christianæ under Trykken, som med første bliver 
færdig.

Da jeg ikke kiender anden Fornøyelse, end al arbeyde, 
faaer jeg ved slig Afvexling idelige Opmuntringer, og befinder 
mig derfor meget vel. Min Børneflok er blevet forøget med 
en Datter, af hvilket Kiøn jeg nu haver sex. Ogsaa for- 
meere sig de offentlige Midler under min egen Forvaltning,
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som i Aar udgiøre 413,193 rd: 3 5 /i:, hvoriblandt Print-
sessens Stiftelse tilhører 103,708 rd: 4$. 12/3: — Men alt er 
paa rede Hænder, og kan i Morgen afleveres, om saa skal være.

Blandt Stifltets voxne Ungdom fandtes i dette Aar 
ypperlig Kundskab i......................... 22 Menigheder
god og antagelig Kundskab i . . 34 Menigheder 
maadelig Kundskab i . . . • . 14 Menigheder.

Ligesaa fandtes hos Skolebørnene
ypperlig Fremgang i............................... 14 Skoler
god haabefuld Fremgang i .... 32 Skoler
maadelig Kundskab i...............................28 Skoler
Vankundighed i.................................... 20 Skoler.

Blandt 70 Kirker vare kun 6 noget brøstfældige, ellers 
befandtes de øvrige i skikkelig god, og adskillige i ypperlig 
Stand. Fem Skoleholdere, som vare alt for uduelige, ere paa 
god Maade bragte til Roe, saa at de have lidet at leve af, og 
Skolerne dog ere bievne forsynede med bedre Lærere. Men 
een ugudelig Drukkenbolt og Spiller af een Skoleholder er 
reent afsat — Formodentligen bekommer jeg herover, som 
sædvanligt, uendeligt Skriverie, da enhver Skurk løber friit ind 
med de skamløseste Klager — Men da jeg er vandt til saa- 
dant, og vandt til at beholde Seyer, hvorfor Guds hellige Navn 
være lovet, bekymrer jeg mig ikke derom.

Msr. Sietting haver ogsaa nyelig vildet prøve Styrke med 
mig. Han trængte sig ind i en Skole, uden Kald eg Beskik
kelse, bragte Bønderne paa sin Side, og vilde nu ved deres 
Hielp fortrænge en anden af mig beskikket Skoleholder. Men 
i Embeds-Sager forstaaer jeg ingen Spøg. Da han ey med 
gode vilde vige, lod jeg ham ved Rettens Middel kaste ud og 
installerede den rette ved forelæst Kaldsbrev fra Prædikestolen — 
Nu tordnede han i sit og Bøndernes Navn med Klager baade 
til Cancelliet og til Kron-Printzen, hvilken sidste skulde giøres 
opmærksom paa, hvorledes Bispen underkuede Bønderne. 
Men da jeg veed, hvad jeg giør, forsvarede jeg mig, som 
burde — og fik den Hilsen, at jeg ikke skuldet kiære mig 
eftter saadanne Skurker — jeg havde giort Ret — Nu hevner 
han sig, ved at skrive paa mit Huus: Bispen er gal. — Min 
Tiener lader jeg slette det ud — og leer af al Magt — ikkun
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maae han ey meer komme inden for min Dør. Saadanne Op- 
tøyer høre ogsaa med til Tidernes Sværmen for — Frihed.

I dybeste Ærefrygt lever jeg stedse, næst underdanigst 
Hilsen til den Naadige Frue GeheimeRaadinde

Deres Excellences
Min Naadigste Herres

Kiøbenhavn d: 8 Jan: 1791. underdanigste Tiener
Nic: Edinger Balle.

5.
Deres Excellence

Høy- og Velbaarne Hr. GeheimeRaad!
Naadige Herre!

Dersom medfølgende Lærebog maatte vinde Deres Excel
lences Yndest og Tilfredshed, var mig derved min Møye rige
lig belønnet. I det mindste haver jeg virklig brugt de ind
komne Anmærkninger over Forsøget til Lærebogen fra fiorten 
brave verdslige og geystlige Mænd. Men Forbedring kan 
alligevel endnu finde Sted. Og dersom Deres Excellence 
maatte finde noget hist og her at erindre, vilde det uendelig 
glæde mig, at blive ved Leylighed underrettet derom, da det 
maaskee kunde lykkes mig, at indføre videre Forbedring i et 
andet Oplag.

Med Psalme-Arbeydet gaaer det gandske vel. Over 400 
Psalmer ere samlede af alle vore ældre og nyere Psalmebøger, 
som med liden Forbedring kunde være nyttige og gode. Om
trent 200 Psalmer af nye ere indkomne, og fleere ventes. Jeg 
haver sendt nogle Prøver til hans Excellence Hr. GeheimeRaad 
Guldberg. Tonen i dem alle bliver jevn, rørende, og opbygge
lig. Ingen Psalme skal være længer, end i det høyeste 8 
Vers, og ellers 4 til 6 Vers. Ogsaa antages Psalmer af 2 til 
4 Vers eftter Materiens Beskaffenhed. Men om jeg lever, at 
Samlingen bliver færdig, skal den dog først trykkes som et privat 
Forsøg til alles Prøvelse og Omdømme, paa det at nye Forbe
dring kan finde Sted, førend den forelegges til Undersøgelse i 
en Kgl. Gommission.

Jeg haver med dybeste Ærefrygt imodtaget Deres Excel
lences Naadige Hilsen ved hans Excellence Græv Haxthausen, 
og erfarede tillige med den sandeste Fornøyelse, at Deres Ex-
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cellences dyrebare Sundhed er tiltaget. Gud lade samme alt 
meer og meer formeres og bekræftes endnu i mange Aar. 
Jeg ønskede saa gierne, at Deres Excellence ved Deres Chri- 
stelige Indsigt og retsindige Tænkemaade maatte medvirke, til 
at luttre og forbedre mine Arbeyder, som have Christelig Op
lysning og Christelig Andagts Udbredelse til Øyemærke. Ogsaa 
er det os alle gavnligt, at en velmenende Christelig Siæl dag
lig ihukommer vort kiære Fædreneland i sine Bønner for Gud 
til Naade og Velsignelse — Vi trænge saare meget dertil.

Ingen Nyeheder veed jeg at melde om, som ey allereede 
skulde være bekiendte. Vor gode Kron-Printsesse Maria ven
ter snart paa sin Forløsning. Herren hielpe hende, og giøre 
hende til en lykkelig Moder!

Min underdanigste Respect maatte hendes Naade, den 
ædle og dyrebare Frue GeheimeRaadinde formeldes, med beste 
Ønske om hendes vedvarende Helbred og Munterhed, som er 
saa umistelig for Deres Excellence, og for alle Veltænkende. 
Jeg henlever stedse i dybeste Ærefrygt med levende Taknem
lighed

Deres Excellences 
Min Naadige Herres 

Kiøbenhavn d: 9 Sept: 1791. underdanigste Tiener
Nic: Edinger Balle.

6.
Deres Excellence

Høy- og Velbaarne
Naadige Hr. GeheimeRaad!

Ligesom jeg med underdanigst Taknemlighed stedse er- 
kiender Deres Excellences mod mig og min Orden beviiste 
mangfoldige Naade, saa føler jeg samme saameget meere le
vende vedAarets Omvexling, som jeg da tillige kan glæde mig 
over, at Gud har bevaret Deres Excellences dyrebare Liv til et 
nyt Aar, og derhos bede ham med destostørre Forhaabning, at 
han fremdeles i dette og mange fleere Aar vil skiænke os Deres 
kiære Nærværelse med Sundhed og Munterhed i beste Velgaaende 
til sand Opmuntring og Trøst for alle redeligsindede Fædrenelan
dets Venner. Guds Faderlige Kiærlighed i Jesu Christo har stedse 
været Deres Excellences tryggeste Tilflugt i mødende Sorg, 

Danske Samlinger. VI.
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saavelsom i de blidere Dage, og er aldrig befundet at være usikker 
eller forgiæves. Samme Gud Fader husvale og oplive stedse Deres 
ædle Hierte ved Trøstens og Sandhedens Aand af sit Ord, at 
Deres Priis og Lov altid maae indgyde Dem Forsmag paa den 
Salighed, der i en bedre Verden engang skal være at opnaae, 
men for vor Skyld i Deres Excellences seeneste Alderdom!

Som sædvanlig, lever jeg, Gud være lovet! frisk og sund, 
i meget Arbeyde, stundum i allehaande Kamp og Feyde, men 
altid munter; og Guds uforskyldt naaderige Velsignelse spirer 
oftte frem i mine Bestræbelser over Forventning. Maatte jeg 
kun altid ihukomme hans store Naade med levende Taknem
lighed! og altid have mit Haab befæstet paa ham allene, uden 
at see hen til Mennesker! Paa min Visitatz fandt jeg i afvigte 
Aar blandt 63 Menigheder ikkun 5 maadelige, og iblandt 89 
Skoler ikkun 20, hvor jeg ey kunde være synderlig fornøyet. 
Med Lærebogen gaaer det ret godt. Mine Forelæsninger der
over besøges af mange, saavelsom min Kirkehistorie. I mit 
Huus er alting vel, og i Stifttet har ingen mig vitterlig Forar
gelse eller Uroelighed Sted. Hvad vil jeg saa meere! Vi Siæl- 
landsfarere beholde vor gamle Troe, at vi skulle frygte Gud, 
og ære Kongen, og lyde vore Foresatte eftter det fierde Bud. 
Derom tales jeg oftte ved med mine kiære Bønder-Karle paa 
Kirkegulvene, og de tage hierteligst Deel i Samtalen. Herren lyse 
fremdeles sin Fred over Landet, og over det heeleRige! — han 
styre vore Klubister i Kjøbenhaun, og afvende gallisk Epide- 
mie fra Dagens Skribentere! Deres Excellence beder vist oftte 
slig en Bøn med andre mange redelige Danske, og Gud vil 
høre dem for Jesu Skyld.

Da Papiret levner Rum, og Posten levner Tid, giver jeg 
mig den Friehed, underdanigst til Prøve at afskrive een af vore 
omarbeydede og forbedrede Psalmer, hvoraf den Aand og Tone 
fremlyser, som bliver omtrent herskende i det heele:

Mel: Jeg beder dig min Herre og Gud —

1.
Min Siæl vær stedse glad og froe, 
Og lad ey Verdens Qvide 
Nedtrykke dig, men tænk og troe, 
Du kan paa Jesum lide.
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Til Dig han eftter Tid og Død 
Det Beste har i Giemme.
Du derfor end 1 største Nød 
Dig ikke maae forgræmme.

2.
Ja! jeg fuldkommen troer og veed, 
At Jesus Christ, min Herre, 
Opstod til min Retfærdighed, 
Til evig Fryd og Ære.
For ham jeg leve vil og døe, 
Og haabe paa hans Naade;
Og visner end mit Kiød, som Høe, 
Er dog hans Død min Baade;

3.
See! han jo traadte under Fod 
Den Død, os vilde fælde, 
Og op igien fra Døde stod 
Med Guddoms Magt og Vælde. 
Saa skal da ey i Gravens Skiød 
Mit Legem fængslet være.
Ney! frem det gaaer, Trods Grav og Død, 
Til Liv og evig Ære.

4.
Og jeg skal engang see den Dag, 
Da Frelseren vil komme;
Da han sin Faders Velbehag 
Bebude vil de Fromme.
Og jeg da OverEnglens Røst 
Skal uden Rædsel høre.
Og han, som haver mig forløst, 
Vil mig til Himlen føre.

5.
Velan! jeg da forsager ey, 
Om jeg skal her betræde 
Den trange, tornefulde Vey: 
Den gaaer til evig Glæde.
Ey Verdens korte Nød og Sorg 
Min stille Roe skal bryde.
I Himlens store Frydeborg 
Jeg evig Fred skal nyde.

6.
Styrk mig, O Gud! i denne Troe 
Mod Siæls og Legems Vaade! 
O! lad mig stedse finde Roe 
I Jesu Død og Naade!

17*
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Ja! selv i Dødens bittre Vee 
Mit Haab, min Trøst det være, 
At jeg skal Jesum hisset see 
I Herlighed og Ære!

Vort Arbeyde gaaer ikke hurtig, men betænksomt frem. 
Stor Forraad er indsamlet, men der hører Tid til at igiennem- 
gaae og forbedre det. Om det er Gud tækkeligt, give han 
fremdeles Naade og Velsignelse!

Min underdanigste Lykønskning drister jeg mig, med dy
beste Ærefrygt ligeledes til dette Nye Aar at frembære for 
den Naadige og dyrebareste Frue GeheimeRaadinde, henlevende 
med ubegrændset Tillid og ærbødigst

Deres Excellences
Min Naadige Herres 

Kiøbenhavn d: 7 Jan: 1792. underdanigste Tiener
Nic: Edinger Balle.

7.
Deres Excellence

Høy- og Velbaarne
Naadige Hr: GeheimeRaad!

1 Stedet for at aflegge min underdanige Lykønskning til 
Nye-Aar, maae jeg nu først giøre det til Paaske; Thi Bogtryk
keren har opholdt Psalmebogen indtil nu, og jeg vilde saa 
gierne have den Ære, underdanig at vedlegge et Exemplar for 
Deres Excellence, som da hermed følger.

Enhver Deres Excellences Anmærkning vil blive mig dyre
bar og vigtig. Forbedring skal med Guds Hielp finde Sted; 
derfor udgives Arbeydet, som et Forsøg.

Pligtankret viiser, hvad jeg har at kiæmpe med — Det 
gielder nu, om Dyd og Retskaffenhed kan vinde Seyer over 
Ondskab og Frækhed. Jeg gaaer under, om Gud vil have det, 
men sandelig ikke anderledes, end Stridsmanden, som ligger i 
Kampen for sit Fædreneland paa Valpladsen.

Deres Excellence tilgiver Naadigst min korte Skrivelse. 
Jeg er alt for anspendt — Dog bør jeg ikke undlade, at ned- 
legge min underdanigste Hilsen for hendes Naade, henlevende 
i dybeste Ærefrygt til min Død

Deres Excellences 
Min Naadige Herres 

Kiøbenhavn d. 17 Apr. 1793. underdanige Tiener
Nic: Edinger Balle.
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8.
Deres Excellence

Naadige Hr. GeheimeRaad!
Ved min Nærværelse paa Løvenborg, for at bievaane den 

halvaarige Examen med Børnene i de nye Skoler, antreffer jeg 
bendes Naade Frøken Sundt1), som agter med første at reyse 
til Deres Excellence, og vinder tillige en Frietime, som ey 
bedre kan anvendes, end til nærværende Brev.

Deres Excellence svæver mig oflte i Tankerne, uagtet min 
Pen har saa længe været taus, baade for Dem, og andre høye 
Velyndere; thi det offentlige Skraal mod vor Christelige Reli
gion levner mig intet Øyeblik, hvilket kan sammenspares fra 
Forretninger, til at bevidne skriftlig for mine Velyndere, hvad 
mit Hierte altid har følet, og stedse føler ved Deres Erindring. 
Der er et Liv efter dette, hvor ingen Uroe, og ingen Sorg, 
meere ængster vor Herres Jesu troe Bekiendere, men derimod 
salig Glæde vederqvæger og opliver dem i deres venskabelige 
Samfund for hans Aasyn. Ved dette Haab har Deres Excel
lence fundet Lise i den kummerligste af alle Sorger — ogsaa 
min Siel tog inderligst Deel deri — Og dette vort Haab giver 
os Kraft, til at udholde de haardeste Prøvelser med Friemo- 
dighed.

Hvorledes det gaaer mig, er ikke Deres Excellence ube- 
kiendt. For den varme og virksomme Andeel Deres Excel
lence stedse har taget i min Skiebne, min Opmuntring, min 
Hæder, ofrer Dem mit rørte Hierte den oprigtigste Taksigelse. 
Jeg føler nu dobbelt Trøst af Jesu kraftfulde Formaning: Fryg
ter ikke for dem, der ihielslaae Legemet, men ey kunne slaae 
Sielen ihiell Ikke har jeg kiempet endnu indtil Blodet, men 
ogsaa denne Kamp vil Herren styrke mig til at see i Møde 
uden Forfærdelse. Saalænge man ikke forbyder mig at tale og 
skrive, hører jeg ikke op, at vidne for Sandhed, og hævde 
Uskyldighed. Mit Religionsblad læser Deres Excellence. Men 
jeg veed ikke, om de sidst udkomme 3de Nummere af mit Pligt
anker ere komne Dem for Øyne. Maaskee GeheimeRaad Guld- 
berg sender dem.

*) Frøken Thomasine Sundt bestyrede Schack-Rathlous Huus efter hans 
Frues Død (’% 1798)
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Det er meget ilde, at vore Bisper og Professorer bevare 
saalænge den ubegribeligste Taushed. Al Verden troer, at Man
gel af egen Overbeviisning er Skyld deri. Men hvorfor skal 
Guds Kirke lide denne Spot? Er maaskee dens Omstyrtning 
besluttet?

Jeg anbefaler mig i Deres Excellences høye Bevaagenhed 
og kierlige Forbøn, henlevende med ubegrændset Ærefrygt og 
Tillid

Min Naadige Herres 
Løvenborg d: 26 Oct: 1798. underdanigste hengivne Tiener

Nic: Edinger Balle.


