
Amtmand D. C. Schumacher. 
Hundredaaret efter hans Død. 

Ved L. J. B øttiger. 

Peter Christian Schumacher; født ·1743 i Kjøbenhavn, 
Sø:n af en Etatsraad og Toldinspektør, som langt ude var 
beslægtet med den under Navnet Griffenfeldt bekjendte 
Peter Schumacher, blev efter privat Undervisning Student 
med Udmærkelse, kun 13 Aar gl., og - kun 17 Aar gl. 
- juridisk Kandidat med første Karakter. Efter i 5 Aar 
at have været Volontær i det tydske Kancelli fik han An
sættelse der 1766 som Sekretær. For at dygtiggjøre sig 
til Hs. Majestæts Tjeneste og lære de fornemste evro
-pæiske Hoffer at kjende foretog han sig fra 1767, paa 
egen Bekostning og med de bedste Anbefalinger af Grev 
Bernstorff til alle Ministre ved de fremmede Hoffer, sin 
første , fireaarige Udenlandsrejse til Tydskland, Italien, Frank
rig, England og Holland. "Mit Ophold ved tydske Uni
versiteter i 2 Aar var langt nyttigere for mig, end 20 Aars 
Ophold ved Kjøbenhavns Universitet vilde. have været". 

Efter Hjemkomsten sidst i 1770 var han Sekretær i det 
nye Departement for udenrigske Sager, "med 200 Rdl. Ge
halt" , indtil Struensees Udenrigsminister, Guldbergs Ven, 
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den usympathetiske Grev v. der Osten, der yndede den 
unge Mand og gav ham Ophold i sit Hus, sendte ham 
efter Ansøgning i August 1771 som Generalkonsul til 
Maroc (Marokko), hvor han var til 1776. 

Ogsaa selve Grev Struensee havde vist ham Velvilje 
og mere end een Gang ytret sin Forundring over, "at han 
ved den almindelige Godhed, fast hele Ministeriet vær
digede ham, saameget trængte paa at gaa til en anden 
Kant af Verden" . "Mine Grunde gjemte jeg i mit eget 
Bryst : Forudahnen af vigtige og bedrøvelige Katastrofer 
fra en e11er anden Side, som mit til Taknemmelighed mod 
begge Partier forbundne Hjerte ligesaalidt som min med
fødte Aversion for a11e Intriger tillod at faafilere mig i". 
(indblandes i). Da Efterretningen om Struensees Død kom 
til Sch., "udlokkede den, jeg tilstaar det, mange Taarer" .. 
Ved Sch.s første Audients sammen med Formanden hos 
Kejseren i Marokko, Mulei-jezid, paastod denne paa det 
Heftigste, at en Sum af 7000 P jastre (c. 28,000 Kr. dansk),. 
som han mente at have til Gode hos Danmark, skulde 
udbetales ham, hvis ikke et Fredsbrud skulde paafølge. 
Det kgl. Okonomikollegium i Kjøbenhavn formente det 
nødvendigt at afsende Summen; men Sch . havde imidler
tid saaledes vundet Kejserens Gunst, at denne ikke mere 
talte om Pengene, - og Sch. kunde sende dem tilbage 
uden at bruge dem. Ved Afskeden 1776 viste Kejseren 
ham langt mere Ære end nogen tidligere Konsul, tillod 
ham at udføre toldfrit alt, hvad han vilde, lod salutere, da. 
han steg i Baaden, med Il Kanonskud og lod sig nøje 
med en Afskedspresent paa 90 Pjastre, saaledes at Sch.s 
Omkostninger højst beløb sig til 300 Pjastre mod det 
Tidobbelte tidligere. I Berberiet nedskrev Sch. sandsyn
ligvis den "Beskrivelse af Marokko og Fez", der fandtes 
som Haandskrift i hans Bogsamling. 
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Osten afløstes 1773 som Udenrigsminister af den til
lbagekaldte Andreas Peter Bernstorff (Brodersøn til Hæ
·dersmanden, Statsminister j. H. E. B.), som kjendte Sch.s 
Dygtighed og Kundskabsfylde og havde holdt meget af 
·hans Fader (død 1.-1.-1777), hvorfor han 3.-10.-1777 
forflyttede ham, der nu var 34 Aar, til St. Petersborg 
·som Legationssekretær ("Legationsraad" med justitsraads 
Rang) hos Oberst Grev Ahlefeldt. Det var langt fra 
noget pekuniær Vinding, eftersom Sch. havde haft 1900 
Rdl. aarligt som Konsul og kun fik 700 Rdl. i Rusland; 
men Løfte om Befordring om to Aar maatte bøde derpaa, 
.og han "overgav sig i Forsynets viseste Styrelse". Ved 
Ahlefeldts Hjemrejse i juli 1779 blev Sch. ene om Ge
sandtskabssagerne. Men han lønnede kun slet sin Vel 
ynders Godhed og Tillid, idet han, den vel duelige og 
begavede, men ogsaa ærgjerrige og selvstændige, meget 
pirrelig e og ufomøjelige Mand, villigt lod sig bruge af 
Hofpartiet herhjemme - "Kabinetsraadet" - til at handle 
mod sin Chef bag Chefens Ryg. "Guldberg og Schu
macher indledede et i vort Diplomatis Historie enestaaende 
Rænkespil". (A. Friis). 

Det var 177 4-83 den nordamerikanske Frihedskrigs 
urolige Tider. England stod ene i Evropa, bekriget af 
Frankrig, Spanien og Nederlandene og hadet af Preussen 
og Rusland. Danmark havde da en blomstrende Handel 
med sine mange Skibe i udenrigsk Fart: i Tiaaret 1775 
-84 gik der l 06 Skibe til Ostindien, som hjembragte 
Ladninger til 51 Mil!. Dalers Værdi. Men franske, span
·ske og især engelske Kapere foruroligede de danske 
Skibe under Farten. Den ædle Bernstorff, som kun havde 
Interesse for Landets økonomiske Opkomst gjennem Han
-del og Skibsfart, afskyede Krig, eftersom - sagde han 
- "et Krigsaar er et Aarhundrede af Lidelser for Menne-
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skeheden", vilde ad fredelig Vej hævde den lille Stats 
Selvstændighed overfor Stormagterne, og da han mente, 
at Danmarks Handels- og Skibsfartsinteresser vare knyt
tede til England, arbejdede han - og med ham hele 
"Statsraadet", "Konseilet" (undt. den tarvelige, purunge 
Arveprinds Frederik, Formand pro forma) - for et godt 
Forhold til nævnte Land. 

Men Arbejdet vanskeliggjordes dels ved den engelske 
Konges personlige Forbitrelse over Søsteren Karoline 
Mathildes Behandling i Danmark, dels ved "Kabinetsraa
dets" Holdning h~rhjemme. l Raadet - Hofpartiet -var 
den myndige, hæderlige og velbegavede Enkedronning, 
Juliane Marie, i Spidsen, og hun havde den ædle, patri
otiske, stuelærde, men ikke videre statskløgtige Statsmi
nister Høegh-Guldberg i sit Kølvand; - Arveprindsen var 
ogsaa her kun "Straamand". Den Første nærede Uvilje 
mod England som Karoline Mathildes Hjemstavn, men 
Hengivenhed for og Beundring af Svogeren, den engelsk
fjendtlige, men russervenlige Preusserkonge Frederik II. 
Guldbergs politiske Syn var, at "Danmark ved at stille 
sig gunstigt for Engtand vilde med Grund udsætte sig 
for Ruslands Mistillid, Preussens Misfornøjelse, Spaniens 
og Frankrigs Had og Nordamerikas Fjendtlighed". Nu 
foreslog England en dansk-engelsk Alliance til "væbnet 
Neutralitet". Men Bernstorff krævede, at Rusland skulde 
være med, og at England skulde gaa ind paa Grundsæt
ningen: "Frit Skib gjør frit Gods", - d. v. s., at det 
stod hver Stat frit for at bringe, ogsaa til de krigsførende 
Lande, alle Varer, der ikke i streng Forstand henhørte til 

Krigsfornødenheder. Den engelske Gesandt i Petersborg, 
Lord Harris, arbejdede nu der for et russisk-engelsk
dansk Forbund efter Bernstorffs Ønske. Men Juliane Ma
rie og Guldberg herhjemme og i Udlandet Frederik Il 
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og hans Gesandt i Petersborg Gørtz, samt Kejserinde.· 
Katharina II i Rusland og hendes Udenrigsminister Panim 
modarbejdede af Had til England. Gørtz havde Instrux 
om at pleje intim Omgang med den danske Legation, og 
da han fandt Schumacher isoleret i det diplomatiske Korps 
som borgerligt født, bragte han ham paa en god Fod 
med Panim, som hidtil havde overseet ham. Da Sch. ikke 
skjulte i sine Depecher, at han omgikkes Gørtz, og da 
disse - "skrevne med Aand og Liv" - vare mere præ
gede af antiengelsk Opfattelse end af Bernstorffs, hen
vendte Guldberg sig direkte til Sch., for at faa ham tit: 
at modvirke Bernstorffs Politik hos den russiske Rege
ring. Baade Arveprindsen og Guldberg skrev egenhæn
digt til Sch., at hans Betragtninger og Handlinger havde 
Kongens og Hoffets højeste Bifald, - at Kongen (!) ikke 
vilde fremskynde en Beslutning af det russiske Hof til 
Fordel for England, --= at Sch "ikke maatte forklare visse 
Udtryk i de Ordrer, han fik, stærkere end Kongen (!)· 
vilde" - at han ikke maatte røbe dette for Nogen eller 
skrive hjem derom; - men "skulde nogen skadelig Mis-
tanke opkomme hos Grev Panim ved Beretninger fra 
Kjøbenhavn, kunde han, naar hans Forstand fandt det nød
vendigt, forelæse Panim dette Brev". 

Sch. holdt ikke hemmelig t, men ilede til Gørtz, lod> 
ham læse Brevet og plejede Raad med ham. Pølgen var, 
at en russisk Note tvang Bernstorff til at opgive den, 
tredobbelte Alliance, hvorved - som ·der er sagt -
Frøet blev lagt til Englands Overfald 180 l og 1807 .. 
Bernstorff søgte derefter at hindre, at Forbundet med Rus
land blev rettet for stærkt mod England, og at Holland,. 
Englands Fjende, kom med i Forbundet, og han instrue
rede Sch. i begge Retninger og troede efter Sch.s De-
pecher sine Ordrer efterlevede. 
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Men "en ligefrem Skandale"! (Holm) - : Sch. ved-
blev at lade Gørtz læse de modtagne Depecher (- selv
følgeligt bleve Panim og Frederik II da ogsaa Med
videre! -) og snigløb Harris, der troede, at Sch. fulgte 
sin Chefs Ordrer. Bernstorff arbejdede videre til Gunst 
for England, men maatte sluttelig give efter, - og Trak
taten, som var Panims Forslag, underskreves 1781, hvad 
der blev en kostbar Historie for Danmark, der det føl
gende Foraar maatte udruste 30 Krigsskibe. Derefter op
tog Guldberg sin Korrespondance med Sch., beroligede 
gjennem ham Panim for "Anglikanerne" i Kjøbenhavn, 
indskærpede ham at sende sine Breve i særlig Kuvert 
under Enkedronningens Adresse, bad ham om at blive paa 
sin Post og tilstillede ham en kostbar Ring som Beløn
ning for Iver og Dygtighed. "Sch.s Rænkespil satte sin 
skjønneste Frugt" ved den Meddelelse til Preusserkongen 
gjennem Gørtz, at der var en Plan i Giære, som gik ud 
paa, at Bernstorff i Forbindelse med det engelske Parti i 
Kjøbenhavn vilde, naar Kronprindsen fyldte sit 13. Aar 
•(28. -1.-1781) og efter Kongeloven blev myndig, tage 
Magten i Danmark og sætte Enkedronningen ud af Spil
let. Den preussiske Gesandt i Kjøbenhavn, Grev Bis
marck, og selve Juliane Marie beroligede dog Frederik II 
med, at det Hele var Opspind. Om Bernstorff udtalte hun: 
"en hæderlig Mand, der handler efter Principer, en aaben 
Karakter, der siger, hvad han mener". Rusland lod hun 
vide: "det kan regne paa os, om og Alt her skal 
knage". -

Bernstorff fik dog en særlig Overenskomst med Eng
land i Stand, hvorved dette Land indrømmede Danmark 

. Ret til sikkert at fragte alle Næringsmidler, medens Alt, 
hvad der direkte kunde tjene til Skibes Ekvipering, skulde 
.regnes for Kontrabande. Betydningen af denne Traktat 
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kan skjønnes deraf, at der i Treaaret 1781 -83 gik 465 
Skibe til Vestindien, d. v. s. 3 ugentlig. Sch. fik Ordre 
til at meddele og begrunde den hemmeligt afsluttede Over
enskomst i Petersborg, hvor den vakte Vrede. For at 
berolige Rusland mente Guldberg, at Bernstorff maatte 
ofres: han vilde ogsaa nok selv af med ham som politisk 
Modstander. Søndag Aften 12.- 11.-1780 fik Bernstorff 
et egenhændigt, af Guldberg sammensat Brev fra Kongen 
med Tilhold om at søge sin Afsked, hvad han gjorde un
der almindelig Beklagelse og stor Hyldest; - selv Kej
serinde Katharina var vred over hans Forskydelse og vilde 
have sendt ham den højeste russiske Orden. Men Magt
haverne belønnede Sch.: 1781 blev han Ministerresident 
og Etatsraad, 1782 befuldmægtiget Minister (Gesandt) 
og Konferentsraad med Adelsbrev i Tilgift, og 1783 Kam
merherre "uden sædvanlige Gebyrer, hvilke Kongen selv 
vilde betale for denne fortjente Mand". · Kejserinden be
ærede ham med en Daase med hendes Chifre (Navnetræk) 
og en Ring med Brillanter. "Min Lykke - skriver Sch. 
- var nu saa stor, ja større, end jeg nogensinde havde 
turdet vente mig den; thi hvad Lykke kan være større 
end den at nyde to store Monarkers Bifald og at være 
sig selv bevidst, at man ikke har vundet den ved Smig
reri eller nedrige Konstgreb, men ved Arbejdsomhed, ved 
Application (Flid), ved Iver for begge Rigers nøjeste For
bund og ved retskafne Handlinger". 

Men: Glæden blev kort! - 1784 kom Regeringsfor
andringen ved Kronprindsens Konfirmation: Guldberg blev 
styrtet, og Bernstorff kom atter til Roret som Udenrigs
minister, - og strax kom Straffen over den skyldige 
Sch.: Bernstorff kaldte ham tilbage fra Petersborg, "og 
den fortørnede Minister gav mig endog selv at forstaa, 
.at jeg gjorde bedst i strax at forlade Kjøbenhavn og be-

9 
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give mig paa et bortliggende Sted i Provindserne". Der
med var Sch.s diplomatiske Løbebane afbrudt for stedse, 
- "ikke for haardt !" dømmer en af vore betydeligste Hi
storikere, afdøde Prof. Holm*). Bernstorffs Hustru skrev 
rent ud om Sch. : "han har opført sig som en Skurk", 
og saaledes betragtede Bernstorff selv ham senere, da han 
fik Øjet op for hans Dobbeltspil. 

Men mærkeligt er det, at ligesom der uden den yngre 
Bernstorffs Vidende var ført hemmelig Forhandling mel
lem Legationsraad P. Chr. Schumacher i Petersborg og 
Statsminister Guldberg i Kjøbenhavn, saaledes havde 16 
Aar tidligere den ældre Bernstorff bag Gesandten i Pe
tersborg v. der Ostens Ryg haft som Udenrigsminister 
en lyssky Korrespondance med Legationsraad Andreas 
Schumacher i Petersborg : hvad Onklen havde øvet, fik 
Nevøen at prøve.**) 

"Ærgjerrighed og Haabet om at naa videre ved Hof
fets Hjælp ·forklarer Sch.s Opførsel i Petersborg". Den 
bratte Afskedigelse tog han sig meget nær som ufortjent;. 

*) Se Edvard Holm : "Danmarks og Norges Historie under 
Christian VII", af hvilket Værk, ligesom af Historikeren 
Aage Friis's Bog: "Bernstorff og Guldberg", en hel Del 
af det ovenfor Fortalte er udskrevet. Den Førstnævnte 
støtter sig til "Gørtz's Korrespondance med Frederik II" 
i Statsarkivet i Berlin, med Forkastelse af Schumachers 
skæve Fremstilling af Forholdene i hans paa Sorø Aka
demi opbevarede Breve. 

**) De to Mænd med "Schumacher" som fælles Efternavn,. 
og som vare fjernt beslægtede, maa forøv rigt ikke for
vexies: begge vare, og det samtidigt, Statssekretærer i 
Kjøbenhavn, begge bleve Afsendinge i Petersborg og 
Konferentsraader, begge døde som Amtmænd, begge 
vare af borgerlig Herkomst og med borgerlige Ansku
elser, og begge viste sig alt for selvstændige, saa at. 
de rjernedes fra deres Stillinger. 
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han paaberaabte sig sin "Piigtopfyldelse" overfor Konge 
og Fædreland, talte "om de uforskyldte Krænkelser, som 
hans Karakter og Hjerte ikke havde fortjent, men som 
den Almægtige h wde givet ham Mod til at bære", og 
trøstede sig uden Selvkritik med, at "den Bevidsthed, 
som en god Samvittighed giver, at man i alle sine Hand
linger mod sin Konge, sit Fædreland, sine Medborgere, 
Velyndere og Velgjørere (!) aldrig har gjort, uden hvad 
Ære, Pligt og Iver befalede, bør være den retskafne 
Mands fornemste Belønning" . Han hævdede, at hans De
pecher havde "været grundede paa Sandhed og skrevne 
med Aabenhjertighed": "mon Grev B. ikke selv var bedre 
tjent med slige sandfærdige Beretninger som mine end 
nu, na~r han ved den Røgelse, der daglig ofres ham, 
troer sig den viseste Mand og dog bliver til plaisanterie 
(Moro) ved alle europæiske Hoffer?" Et maa fremhæves 
til Sch.s Ros: som han selv var nøjsom og sparsommelig 
og aldrig søgte at berige sig ved sine høje Stillinger og 
gode Forbindelser, benyttede han ogsaa givne Lejligheder 
til at forskaane Hs. Majestæts Kasse for Udgifter. Han 
kunde sige at have i Marokko og Rusland sparet for 
Kassen ikke langt fra 70 a 80,000 Rdl. tilsammen: de til
bagesendte 28,000 Rdl. og anseeligt nedsatte Udgifter i 
Marokko ere tidligere omtalte; - i Petersborg renonce
rede han paa den ved Traktaters Underskrivning sædvan
lige Present paa 6000 Rdl , som "den værdige, ejegode" 
Panim, "der elskede ham som en Søn", vilde uden hans 
Vidende skaffe ham hos Bernstorff, og han forskaanede 
derved Kassen yderligere for 12,000 Rdl. i Presenter til 

Andre, hvorhos han sendte 30,000 Rdl. til "hemmelige 
Udgifter" tilbage som ubrugte. 

Afskedigelsen gjorde vel Sch. bitter og skarp, hvortil 
hans af N a turen tunge Sind vel bidrog Sit; men, n a ar 

9* 
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der er sagt, at, som Bernstorff havde faaet Uvilje mod 
ham, gjengjældte han denne "med et næsten glødende 
Had", er dette et vel stærkt Udtryk, i altfald ikke gjældende 
efter nogle Aars Forløb; thi Sch. skriver 1787 om Bern
storff: "Hans Hjerte var vist godt; han mente det vel 
med Fædrelandet: men desuagtet er han vist den skade
ligste Minister, Danmark har haft, og Smerterne af hans 
Ministerium vil endnu mange Aar svie til hans Efterkom
mere"; - og 1792 erklærer Sch. udtrykkeligt, at han 
ikke nærer noget "Had" til B. "skjønt jeg altid har an 
seet ham og hans Onkel som to Mænd, der har gjort 
Fædrelandet en ubodelig Skade, som vi st ikke nær kan 
overveje det Gode, de maatte have gjort". Med dette 
Syn paa A. P. Bernstorff forargede det ham at se ham 
stadigt omtalt som ,,den store B.", og han g jengiver fra 
et Selskab i Hamborg, hvad den russiske Minister fra 
Eutin gav til Bedste, at, da Kejserinde Katharina saa ofte 
læste i journalen "der grosze B." og ikke vidste det 
Ringeste om hans store Handlinger, formodede hun, at 
det var en fejl Oversættelse af det danske "den lange 
B." 

Fra Uvilje mod Bernstorff g ik Sch. videre - forøv
rigt i Samstemning med den 1784 afgaaede Regering -
til Afsky for og bitter Spot over hele den tydske Kreds 
i Kjøbenhavn, hvis Midtpunkt det Bernstorffske Hus var, 
og som raadede over 4 tydske Kirker i Hovedstaden med 
7 -8 tydske Præster og flere tydske Skoler. 

"Hvilken Kontrast mellem Ministre, som tale ved uegen
nyttige, iedle Handlinger, og et andet Sæt af Mænd hos os, 
hvis ubetydeligste Handlinger strax ud basunes i alle Avi
ser og journaler. Faaer en vis Minister en Søn, saa lader 
han cirkulere i Danmark og Holsten sin Ros paa Tryk, 
hvor han lader sig kalde den Store, den Udødelige. Neppe 
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faaer hans Hingst et Føl, der er vel gjort, og, om det 
endog ikke var, saa faaer det Præmien som velgjort; thi 
den Stiftamtmand gad jeg se paa, der turde negte en 
despotisk Finan tsmini sters (Schimmelmanns) Hest Præmien 
om den endog var den største Skindmær. Neppe skriver 
han egenhændig en Opsats, førend der tales om den som 
om et Vunderværk. Neppe læser han (Grev Chr. D. Fr. 
Reventlow) et Par Ark Papir, saa . hedder det, at han 
vaager hele Nætter for Landets Vel. Neppe reparerer 
Broderen (Grev joh. Ludvig Reventlow til Brahetrolle
borg) paa sit eget Gods en Skole - da dog Hundrede 
her har bygget Skoler og Hospitaler uden den ringeste 
Larm -, saa hedder han Fædrelandets Velgjører. Neppe 
giver en Minister, der nogen Tid har været syg, paany 
Conference med Ministrene, saa hedder han den utrætte
lige, store Mand, og de Kielske Lærde, ifald de vil staa 
dem vel, maa fra alle Kanter og Hjørner udbrede hans 
Lov og Ære". 

Meget i det Foregaaende er uddraget af Sch.s Breve 
til Gehejmeraad joh. v. Btilow, Kronprindsens Kammer
junker ("Marskal") og fo rtrolige Ven*). 

I et af disse Breve dat. 2.-- 2.--1787 fortæller Sch, 
at Grev Bernstorff havde sat sig i Hovedet at se Raci 
nes "Athalie" opført af sin Kone, der skulde spi lle josa
beths Rolle. Grevinden vidste ikke, hvorledes hun skulde 
klæde sig og deklamere; hun skrev da til den unge Prof. 

*J Videnskabernes og Kunstens offervillige Velynder, plud
seligt afskediget 1793, uden at Grunden kj endes, der
efter Ejer af Sandcrumgaard ved Odense. I den BU
lowske Samling i So~ø findes henved 150 Breve fra 
Sch. til BUiow foruden 5 Afhandlinger af Sch. om Fi
nantssager og 12 Ark med Skildringer af 8 fyrstelige 
Personer 1786. 
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Cramer*) i Kiel og bad ham i sit eget og sin Mands 
Navn at komme til Kjøbenhavn for at informere hende; 
Cramer, "der som de fleste tydske Lærde er en Vind
beutel", "Skuespiller og Gøgler", forlod nu sine Embeds
pligter, Forelæsninger, i den vigtigste Tid for Studerende 
og rejste over Hals og Hoved midt i Vinterens Hjerte til 
Kjøbenhavn" for at tjene Fædrelandet i den vigtige Be
givenhed at lære Grevinde B. at spille Komedie; det flat
terede ham meget, at hele Holsten skulde vide, hvor nød
vendig han var for en Ministers Fornøjelse, der, som man 
troede, deciderede over hele Holsten" ; i Brevet ·stod ofte 
"mein Iieber Cramer", og Grevinden underskrev sig "hans 
josabeth"; "Cramer, som troer, at hele Holsten skal 
bukke nok engang saa dybt for ham, naar det vides, at 
Grevinde B. er hans josabeth, lader nu dette Brev cir
kulere i Holsten: jeg har læst det i ltzehoe". I Anledning 
af Kronprindsens Nærværelse ved Stykkets Opførelse efter 
Indbydelse, skriver Sch. i et senere Brev: "Deri sees et 
Bevis paa hans Godhed og condescedenz (Nedladenhed), 
at han paa et Par Timers Tid har villet ennuyere sig 
(kjede sig) ved at høre disse lange og kjedsomme Tira
der. Sandelig jeg havde tiltroet Grev B. mere Skjønsom
hed og, om jeg saa tør sige, mere Verdenskundskab, ikke 
at invitere en stor Herre til at se sligt et Spektakel, -
Familielystighed, for at kalde det med det moderateste 
Navn; dog er snart ikke andet, end om man inviterte 
ham til at se paa, at man spiller Top eller leger Blinde
buk" -- - - "Hvad jeg frygter, er især Exemplet. 

*) joh. Andreas Cramer, tidligere tydsk Hofpræst og der
efter theol. Prof. i Kjøbenhavn, veltalende, meget anseet 
i den Bernstorffske Kreds, afskediget 1771, fordi han 
talte mod Hof!ivet, Biskop i Lybæk, Prof. 1774 og Kants
ler 1784 i Kiel, t 1788. 
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Store Exempler smitte. Grevinde B. og Grevinde S. (Schim
melmann ?) har intet i deres Husholdning at gjøre; de kan 
anvende al deres Tid paa at lære deres Ruller; deres 
Mænd har Penge nok til at betale Dekorationer, Klæde
dragter p. p. (m. M.), Autoritet nok til at lade komme Pro
fessorer fra Kiel til at informere deres Familier i at spille 
Komedie og maaske Kredit nok til at faa disse Professor
Rejser betalte paa Kongens Bekostning; men skulde denne 
Komedie-Mani udbrede sig til Middel- og Borgerstanden, 
maa vi da ikke vente os, at alle vore nuværende gode 
Husmødre maa blive ligesaa mange Theater-Princesser, at 
de vil gaa og studere deres Ruller istedenfor at tage vare 
paa deres Kjøcken og deres Børn, at de vil ruinere deres 
Mænd ved deres Skjødesløshed i Husholdningen, ved Be
kostninger for Dekorationer og Klædedragter, ved Pre
senter til Komediantspillerne, der skal informere dem, og 
ved Traktementer, der skal gives Tilskuerne, der, efter at 
have faaet Halsen tor ved at skrige Bravo, nødvendig 
maa have den vædsket igjen ved Vin og Puns - - -" 
"Saa liden Lyst man end maatte have til at satyrisere, er 
det snart ikke muligt at bare sig derfor ved at se de 
mange Futiliteter (Ubetydeligheder), vore vigtigste Mænd 
giver sig af med i en Epoke, hvor det gjælder om Fædre
landets vigtigste Anliggender. Skjondt det, som kom e
nerer (passer) for Børn og unge Folk, vist ikke altid 
konvenerer for Mænd af en vis Stand og Alder, saa vil 
ieg dog i det hele ikke dadle denne Komediespillen, naar 
den ansees som anden Leg. Men at kalde en Professor 
med Forsømmelse af sine vigtigste Forretninger midt om 
Vinteren over til Kjøbenhavn er dog vel at give Børneleg 
en højst latterlig Importance (Betydenhed). Rapporteres 
det til Rusland, vil det være nyt Supplement til de Be
skyldninger, salig Grev Panim saa ofte gjorde Grev B., 
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at han handterte Børneværk med en Alvorlighed, som om 
det var de vigtigste Sager, og de vigtigste Sager, som 
om de var Børneværk . . . . " - "Skjøndt jeg for min 
Del aldrig har elsket de saakaldte Forlystelser, Baller,. 
Comedier p. p., saa dadler jeg dog ingen, der morer sig 
dermed; men jeg ønskede kun, at de maatte ansees som 
distractioner (Adspredelser) og ikke som Sager af Vig tig
hed. - -· Hvad som ofte . har degraderet (nedværdiget} 
den danske Gejstlighed i mine Øjne, er den nedrige Vil
lighed, med hvilken en Del af den gaaer ind i alle de 
deciderende (tonegivende) Ministres Hovedpassioner. i~ u 

er Comediantspillen og Operasyngen Ministrenes Steckcn
pherd (Kæphest): strax bliver vor anseeligste Geistlighed 
spillende og syngende. Var Fruentimmer Ministrenes 
Hovedpassion, saa ve_nter jeg at se en Del af vor for
nemste Geistlighed omskabl til ligesaa !T'ange Koblere. 
Disse Raisonnements, som virkeligt ere grundede paa Er
faring, har været den eneste Punkt, hvori jeg har været 
uenig med den værdige Geheimeraad Guldberg. jeg har 
ikke kunnet bare mig for saavel skriftlig som mundtlig 
at sige ham, hvor meget jeg fandt vor Gejstlighed intri
guerende og dens Opførsel stridende mod den Religion, 
de prædikede. Hvad Indtryk kan den gamle Cramers*) 
Skrifter om Bønnens Kraft og hans Prædikener om Ver
dens Forsagelse g jøre, naar man ved, at han stadigt lig
ger og pokulerer (skaaler) og betjener sig af alle Smiger
kneb for at vinde Faveur (Gunst) og faa sin Ambition 
(Ærgjerrighed) tilfredsstillet; og hvo kan opbygges af 
Sønnens Prædikener og Forelæsninger mod Vellyst, verds
lig Glæde p. p., naar det vides, at han for at flatt ere 

*J Fader til joh. Andr. Cramer, Præst i Tydskland, "drak 
sig ihjel", siger Sch. 
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sine josabethers (! - se ovenfor!) Passioner gjør alt sit 
til at indføre nye Luxe, der give Anledning til Vellyst og
skadelig Tidsspild - -- -" 

Fra 1784 til 1789 "privatiserede" Sch., først som Tu
rist paa Rejser i Tydskland, Svei.ts, Italien m. fl. Lande, 
dernæst som Landmand i Holsten. Ved Opholdene i Ud 
landet - 5 a 6 Gange i sit Liv rejste han hele Evropa 
igjennem - kom det ham til Gode, at han var flere Sprog 
mægtig: "jeg lærte alle evropæiske Sprog undtagen Rus
sisk". l hans Bibliothek fandtes da ogsaa fransk, spansk, 
italiensk og russisk Sproglærer og Bøger paa Tydsk, 
Engelsk, Fransk, Hollandsk og Latin, foruden "en haand
skreven tyrkisk Bog". l Efteraaret 1786 træffe Yi ham i 
et lille lejet Hus i ltzehoe, hvor han "slog sig skikkeligt 
igjennem" med sine Vartpenge: 1200 Rdl., "i Gjerningen" 
med Fradrag til Rangskat m. M. kun godt 900 Rdl., 
"mindre end nogen anden Minister før ham havde", "dog 
ti lstrækkeligt til at leve af, ifald jeg ikke var chargeret 
(b?byrdet) med en Del smaa Pensioner, som jeg i mine 
Velmagtsdage i Marokko og Petersborg paatog mig, og 
som jeg vilde tro mig højst ulykkelig ved at Jade ind
gaa". l Rusland havde han haft 10,000 Rixdaler "i Ge
halt" (Løn). l ltzehoe levede han i en "filosofisk Ensom
hed" og "ventede paa Lejlighed til at faa et lidet Land
sted, hvor han kunde give sig af med Agerdyrkning og 
skaffe sig solide praktiske Kundskaber deri, indtil Hs. 
kgl. H. maatte værdige at bruge ham paany i sin Tjene
ste". Gjennem Vennen Btilow fik han Kronprindsen til 
at afkjøbe ham for 4000 Rdl. de juveler, Kejserinden 
havde skænket ham, hvorved "han friedes for den For-· 
trædelighed at rejse om i Tydskiand som et Stykke af en 
juvelkræmmer med Jøder og jøders Tilhængere paa Dø
ren", og hvorfor han bad Biilow om (- - med et af Sch. 
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·ofte brugt Udtryk -) "at lægge ham for hans kgl. Høj
heds Fødder for at bevidne ham al min Ærbødighed og 
Taknemmelighed og de ivrigste Ønsker, jeg gjør for hans 
Lyksalighed og Velgaaende". 

Ved Salgssummen blev Sch. sat i Stand til at kjøl e 
af Grev Casper Moltke i Marts 1787 et lidet Landstec. 
"Osterholt" ved ltzehoe paa 4 Tdr. H. for 4600 Rdl. i 
klingende Mønt (5200, "hvis det skulde betales i grov 
Kurant"). Her levede han "et skjønt, stille og ensomt, 
dog saa roligt, nøjsomt og fornøjet Liv, at han person
ligt ingen Grund havde til at søge Embede, - og dog 
ønskede han en offentl ig Virksomhed for ikke "at æde 
sit Lands Brød uden at gjøre Gavn derfor". Her havde 
han "Fornøjelsen efter 3 Aars Savn at kunne holde Ride
hest som i ll:i Aar tidligere, og som i mine hypokondri
ske (tungsindige) Luner er for mig ret en Sag af Vig
tighed". 

"Ofte paa hele Maaneder saa han ikke et fremmed 
Ansigt og kom ikke bort fra Osterholt". Tiden anvend
tes til Læsning, "med Pennen i Haanden", Brevskrivning 
og økonom iske Forsøg i og egenhændig Deltagelse i 
.Agerdyrkn ing . l April 1788 skrev han til Bi.ilow: "1 
denne Vinter har jeg været mere end almindeligt hypo
kondnsk og sygelig, og jeg synes daglig at kunne glæde 
mig i det lykkelige Haab og de g lædelige Udsigter, at 
Epoken maa ikke være for langt borte, hvor jeg vil ind
træde i en bedre Verden, og hvor jeg vil spare for mit 
Fædreland de Vartpenge, jeg nu saa ganske omsonst 
nyder". -

"Patriotisme har gjort mig til Poet", skrev Sch. se
nere fra Osterhalt til Gehejmeraad Btilow. Dermed sig
.tede han til et Syngestykke, som han i sine ensomme 
Timer havde udkastet Planen til, rørt over Kronprindsens 
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ædelmodige Godgjørenhed mod nogle fattige Fiskere i 
<:let skaanske Fiskerleje Raa, og som han ønskede, "at 
en af vore gode Poeter skulde udføre for at forevige den 
ædle Handling". Ideen havde han fra et engelsk Theater
stykke, han havde seet i London for 22 Aar siden. Ud
kastet, som han sendte til Biilow, havde til Formaal "at 
fremstille vor fortræffelige Kronprinds' ædle Karakter, 
Menneskekjærlighed og for sine Undersaatter lykkelige 
Tænkemaade i Modsætning til den svenske, ikke afholdte 
Kong Gustaf IV Adolfs Ødselhed, Lyst til Spektakler og 
Komedier, Falskhed, Salg af sine Undersaatter til Tyr
kerne og Presenter til Paven"; - i tvetydige Vendinger 
skulde der gives Vink om, hvor godt det vi lde være, om 
begge Riger "forenedes" under en dydig og veltænkende 
Herre, saaledes at det ikke bestemt sagdes, om der men
tes fælleds Fyrste eller blot nøje Alliance. Altsaa: Sven
skerne skulde opægges til Had mod deres Konge, og saa 
skulde der fiskes i rørte Vande til Fordel for Kronprind
sens Kandidatur til den vaklende svenske Throne. Den 
mere velmente end politisk og æsthetisk betydelige Lej
lighedsdigtning skulde i svensk Oversættelse sendes i 
mange Exemplarer til svenske, finske og russiske Bog
handlere og paavirke det svenske Folks Stemning. For 
Forsigtigheds Skyld skulde Titelbladet nævne en svensk 
Oversætter, Stokholm som Trykkested og en derværende 
Boghandler som Forlægger. - Scenegangen i det lille 
Drama: "Den svenske Fiskers Tilbagekomst til Raa" ud
kastede S c h. som . følger. l s te Scene : En svensk, ret
skaffen, veltænkende Fiskers Kone og Børn vente paa 
Mandens Tilbagekomst fra Kjøbenhavn, hvorhen han er 
rejst for at takke Kronprindsen, den ædle Velgjører, for 
Hjælp i hans ulykke. Her en Arie om Nøjsomhed. 2den 
Scene: En enfoldig Nabo kommer og sætter Familien i 
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Skræk ved at fortælle om de Danskes Grusomhed, saa at 
Fiskeren vil blive pint og dræbt. Datteren synger en Be
grædelse af Faderens Ulykke. 3d j e Scene: En fornuftig 
Svensker, som er bleven saaret i Slaget ved Kvistrumbro 
(1788), kommer ind, leer ad deres Graad og taler om den 
danske Kronprinds' ædelmodige Behandling af de Sven
ske. 4de Scene: Fiskeren kommer tilbage til Alles Glæde, 
har paa Tilbagerejsen reddet en Dansk fra at drukne, for
tæller om Kronprindsens fortræffelige Egenskaber og alle 
Danskes Venskab for de Svenske og synger en Sang, 
der til Kronprindsens Ros erider med: "Lyksalig det Land, 
som kan kalde ham sin! - Gud g ive, jeg kunde og 
kalde ham min!" 5te Scene: Den reddede Dansker kom
mer ind, ytrer sin Taknemmelighed, taler om de Danskes 
og Svens~es ædle Tænkemaade, fortæller , at han ogsaa 
har været med i Slaget ved Kvistrumbro, - og - som 
det opklares - vist sig menneskekjærlig netop mod den 
i tredje Scene omtalte Svensker; de To omfavne da hin
anden og fortælle begge Træk om Kronprindsens Sjæls 
Storhed og de Danskes ædle Handlemaade. Her kunde 
da i en Arie gives vigtige Vink, f. Ex. om de Danske 
sang: "0, svenske Folk, hvis Dyd og Mod - Vi Dan
ske ej miskjender; - Udsprunget af beslægtet Blod, -
Kom! lad os være Venner! - Gid, at vi alle samtlige, 
- Som Friedrichs Dyder ære, -- Maa udi Et forenede 
- Ved ham lyksalig være!" Stykket skulde ende med 
et Kor til Kronprindsens Ære, f. Ex.: "Hans Navn og 
Ære aldrig skal af vores Bryst udslettes! Gid han. 
var vor! og vi igjen var Friederichs den sjettes!"*) 

Levelysten fik dog Overhaand over Tungsindets Øn
ske i Foraaret 1788; han søgte Ansættelse i Holsten for 

*) Se Jul. Clausen: "Skandinavismen" 1900. 
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ialtfald at kunne være i Nærheden af sit kjære Osterholt. 
Det IykkeJes ham dog ikke. Derimod udnævntes han 
- uden Ansøgning - i Maj 1789 til Amtmand over 
"Nyborg og Tranekjær Amter"*), - en Udnævnelse, som 
utvivlsomt skyldtes Vennen Btilows Indflydelse hos Kron
prindsen, maaske ogsaa Bernstorff, som sad i Statsraadet, 
og hos hvem Sch. selv havde "bragt sig i Erindring" (!!) 
6. juni 1789 skriver Sch. sit første Brev fra Faaborg, 
hvor han tog Bolig som Amtmand, til B til o w: "Men hvad 
skal jeg nu skrive Dem om fra det lidet Faaborg, hvor 
man saa særdeles lidet bekymrer sig om eller forstaar sig 
paa Politik, at det første Spørgsmaal alle, endog de For
nemmere, g jorde mig ved min Ankomst hid, var, om vore 
i Holstein staaende Soldater allerede var marcherede ind 
i Hamburg, og paa mit Spørgsmaal, hvad de skulde gjøre 
i Hamburg, svarede man mig, at Rygtet gik i Faaborg, at 
Hoffets Afsigt var med disse Soldater at tvinge Hambur
gerne til at modtage vore danske Sedler for fuld Værdi 
uden at beregne, hvad nu sker, 25 pCt. Tab Vexei-Cours 
- - - Naar man kommer hid fra Holstein, saa bliver 
man ret hjerteklemt ved at bemærke den Kummer og 
trykkende Fattigdom, som hersker i smaa Stæderne i Dan
mark mod Holstein, hvilke er en nødvendig Følge af de 
trykkende Byrder (hvortil kommer den trykkende, uhyre 
Vexelkurs, som g jør danske Penge til de sletteste i Ev
ropa), som det Første er belagt med i Proportion af 
·den Sidste. Hvorfor mon dog Holstein altid har været 

* Fra 1799 "Svendborg Amt", med Fradrag af Hindsholm 
til Odense Amt og med Tillæg af Kjøbstæderne Svend
borg, Faaborg og Rudkjøbing, samt fra 1802 Nyborg 
fra Stiftamtet 

-
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behåndlet som det rette Barn og Danmark som Sted
barnet!" 

l Faaborg boede Sch. først i den ved Sognepræst 
Kannewurffs Enkes Død ledigtblevne Gaard paa Torvet, 
hvorpaa han anvendte "anseelige Bekostninger'', dernæst 
i det af ham 1793 opførte, nu nedrevne Hus "Nøjsom
hed", udenfor Østerport ved Landevejen. Over Døren 
stod med et Ordspil: "Veltilfredshed, Glæde, Fred -
nydes vist i Nøjsomhed". Til Huset maa have hørt jord, 
siden Kongen 1794 approberede "Magelæg af nogle Amt
mand Schumacher og Graabrødrehospitalet tilhørende jor
der paa Syrnarken ". Aaret før Byggeriet i Faaborg var 
Osterholt solgt. l Sommeren 1790 havde Sch. faaet Til
ladelse til at tilbringe 3 Uger paa sin lille Bondegaard i 
Holsten - "mit Fyrstendømme". "Nu er jeg da paa mit 
lidet Osterholt. Her seer jeg da intet, uden hvad som i 
højeste Grad behager og fortryller mig, mine smaa, korn
rige Agre, til hvis Frugtbarhed jeg med mine egne Hæn
ders Arbejde" (- han havde selv gaaet bag Ploven -) 
"saameget har bidraget, mine tilvoxende Træer, jeg selv 
har plantet, og mine Græsarter, som jeg saa omhyggelig 
har opavlet. Her nyder jeg da indvortes Glæde af land
lig Stilhed. Hvilken behagelig Afvexling at kunne løbe 
fra mine Embedsforretninger til min Sta1dforing, mine Græs
arter og øvrige Forsøg ligesom igjen fra disse til For
retningerne! Kan noget i Verden give mig den i Vinter 
og Foraar svækkede Sundhed igjen, maa det være Land
livet blandet med Forretninger til Nytte for mine Med
borgere" . Det var da et haardt Stød for ham, at Nøden 
tvang ham til at skille sig af med Osterholt 1792. "Da 
jeg stod paa Vartpenge, nød jeg 1200 titul:cre Rdl el. 
980 Rdl. i slesv.-holst. Kurant . Nu som Amtmand nyd l' r· 
jeg dette kun i Banco Nota, altsaa l O pCt. mindre, og 
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har desuden mit Kontor at holde, som koster mig over 
200 Rdl. jeg staaer altsaa egentlig kun for 780 Rdl. 
Banco Sedler, altsaa ringere endog end de meste af de · 
omkringboende Præster. jeg har derfor, saa haardt det 
end gaaer mig imod, maattet resolvere mig til at sælge 
Osterhalt og aftræde det til 6. Dee til Hr. von Rumohr 
for 5633 Rdl.; jeg gav mindre derfor, men har meget for 
bedret og forskjønnet det, saa at jeg derpaa har tilsat. 
over 2000 Rdl. jeg forlader det med den Kummer, hvor
med man forlader en Ven, i hvis Omgang man har haft 
tusind uskyldige Forlystelser, og som har foraarsaget En 
mangen glædefuld Time . Dog her i Verden maa man 
vænne sig til Opofringer og Fornægtelser, og vi ved, at 
vi tilsidst skal forlade Alt. Give Gud, at, naar den Tid 
engang kommer, vor Samvittighed maa give os det Vid
nesbyrd og det Haab, at det Tilkommende for os vil blive 
langt lykkeligere og glædefuldere, end hvad vi have for
ladt". 

Forøvrigt var Sch. tilfreds som Amtmand: "jeg finder 
mig særdeles lykkelig og fornøjet i det mig nu allernaa
digst anbetroede Embede, og, skjøndt mine Indkomster ere 
snarere mindre end større end tilforn, saa er det dog for 
mig den sandeste Glæde nu at være sat i Lage til at 
gjøre nogenlunde Fyldest for det Fædrelandets Brød, jeg 
nyder". 

Paa Rejser fra Kjøbenhavn over Nyborg til Udlandet 
eller omvendt kom kongelige Personer oftere gjennem 
Faaborg, og Amtmanden maatte da gjøre pligtmæssig 
Opvartning indenfor sit Omraade. Da saaledes sidst i 
Sept. 1789 Kronprindsen ventedes til Faaborg paa Gjen
nemrejse, skrev Sch. til Marskal Btilow, at det vilde være 
ham en Glæde, om Prindsen vilde træde af hos ham: 
"men mit Hus er saa simpelt, mine Indretninger saa 
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simple, jeg selv var altid Elsker af det Simple, og nu 
har 3 Aars Landhusholdning, Stilhed, Ensomhed og Af
sondring forøget denne Grundlage i min Character; dog 
vor naadigste Kronprinds elsker jo selv det Simple. Maa

. ske kunde altsaa en blot ringe Suppe, indtaget i min stille 
Hytte, som en Forfriskning efter en Sørejse ikke være 
ham ubehagelig, og især naar Hs. H., som jeg tør haabe, 
mindre vilde se paa den simple, ringe Beværtning, end 
paa det Hjerte fuld af den dybeste Ærbødighed og Tak
nemmelighed mod ham, med hvilket en tro og ivrig Tje
ner turde vove at an byde det". Først i Nyborg, som det 
synes, kom Sch. til "at opvarte" den fra Udlandet tilba
gevendende Kronprinds, og her var han - paa Grund af 
fejl Anvisning, "enten af Enfold eller af Ondskab" - saa 
uheldig at gaa uanmeldt ind til den store Herre; "dette 
Fusentasteri gav ham mangen urolig Time", og han ud
bad sig gjennem Btilow Hs. kgl. H. 's 'Forladelse" for en 
Etourderie (Dumdristighed), som han aldrig vilde kunne tilgive 
sig selv". "jeg tilskrev den store Herres ædle Tænkemaade, 
at jeg ikke fik en højst ubehagelig compliment som fortjent". 
"Da jeg aldrig fandt mig skikket til Hoffet, saa vil Fejl
tagelse i Hofetikette altid være min Lod. Tavs, indesluttet 
i mig selv, tankefuld ved Hoffer som i mit Studerekam
mer, oftest distrait, halv døv og ganske berøvet den Mun
terhed i Omgang og Opmærksomhed til at gefalde, som 
characteriserer Hofmænd, duer jeg til Intet uden at sidde 
med Pennen i Haanden eller gaa bag en Plov. Alt an
det, hvad man i Verdens Sprog kalder Lykke, Fornøjelse 
p. p. er derfor og var stedse for mig som et tomt Intet". 
- Aaret efter, ved samme Aarstid, vendte Kronprindsen 
tilbage efter sit Bryllup med Prindsesse Marie paa Got
torp Slot. Sch. tog imod dem i Nyborg og var aldeles 
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· rørt over Prindsessens .,fortryllende Øjne, der lyste af 
Godhed, en Yndighed, som maatte henrykke endogsaa den 
fineste Hofmand, og en Dyd, som maatte fyldestgjøre 
Himlen": "hun vil blive Danmarks Yndling!" "Bl. a. for
nøjede det mig inderligt, at en Bondekarl, som stod ved 
Siden af mig, da Hds. kgl. Højhed med saa megen Naade 
tiltalte mig, at han rørt af den Mildhed, Godhed og Naade, 
som straalede af hendes Øjekast, vendte sig om til de 
andre Bønder og sagde ganske højt: "det er sandt l det 
er et dejligt Menneske!" hvilken vist uhykkelske Ros jeg 
vovede strax at gjentage for Hds. kgl. H." 

Fyens Stiftamtmand var Kmh. Fr. Buchwald til Gudum
lund, hæderligt bekjendt som besjælet af Bernstorff'ernes 
og Reventlow'ernes bondevenlige Sind. Der havde i iV.ai 
1791 været Tale om, at han skulde fortrænge Sch. fra 
Nyborg Amt til det ringere Amtmandsembede i Haderslev 
Amt. Heri og i den fuldstændige Modsætning mellem de 
to Personligheder maa Forklaringen søges til Sch s sta
dige satiriske Udfald mod Buchwald, hvor Lejlighed gaves. 
Sch. fortæller saaledes i et Brev, dat. 22. - 7.-1791, at 
Stiftamtmanden ganske mod Borgerskabets udtalte Vilje, 
men dog paa dettes Bekostning havde opbygget Slagter
boder i Odense By, hvor der kun var 3 Slagtere, for at 
ophøje Byen til en Residents, formodentlig i Betragtning 
af, at den var Stiftamtmandens Bopæl; Boderne stod hen 
og raadnede uden at bruges; ved Stiftamtmandens Til
bagekomst efter en Tids Fraværelse havde Pøblen hængt 
en Del Rotter i Boderne; Hr. Kammerherren havde altsaa 
den Fornøjelse ved at kjøre forbi Boderne at bemærke, 
at Omkostningerne dog ikke havde været ganske forgjæ
ves, da de Katte, som gik til Torvs for at kjøbe Rotter, 
nu vidste, hvor de skulde søge dem, og kunde haabe at 
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faa gode, fede Rotter for deres Penge; - "hele Fyen 
morer sig over disse Løjer, og en Del glæder sig vel 
over Hr. Kmhs. Tilbagekomst, fordi de i hans Fraværelse 
saa meget manglede materie de conversation (Samtalestof) 
og savnede de Gjenstande for Morskab og Løjer, som 
han ved sine Anstalter og Opførsel saa daglig giver Stif
tet og Byen." - 7 /to 1791 fortæller Se h.: at Stiftamt
manden mod al mulig Etikette, Ceremoni og den ham 
saa naturlige grace (Værdighed) uddelte til 3 Skoleholdere 
ved Brahetrolleborg (hvor den for sin varme Interesse og 
opofrende Virksomhed for Almueskolevæsenets Fremme i 
Egnen bekjendte Grev Ludvig Reventlow boede) de dem 
af Kronprindsen skjænkede Medaljer, hvortil han føjede 
den for Lærerne glædefulde og smigrende Skænk af et -
K)JS! "Nogle af Tilskuerne vil have bemærket, at Skole
lærerne skal have slikket sig over en Time om Munden 
for ret at indsuge det velsmagende Kys. Dette er dog 
noget poetisk talt; thi Andre vil derimod mene, at Guld
medaljerne muligt maatte have smagt dem bedre end Kys
set; men de, som tænke saaledes herom, sige det dog 
kun hinanden i Øret, da vor Stiftamtmand let maatte 
svære et dødeligt Fjendskab til dem, som lægge mindre 
Importanz (Værdi) til et af Hs. Højvelbaarenheds Kys end 
til en Guldmedalje fra H s. kgl. Højhed". - I et tredje 
Brev dat. 17.-2.-1792 udtaler Sch. sin Misbilligelse af 
de Komedier og Maskerader, som gjorde ,,Stiftamtmandens 
Residents" meget brillant, men hvortil han ikke vilde 
komme trods Indbydelse af de fornemste Delhavende. 
"jeg erfarer vel, at En og Anden affecterer herfor at 
anse mig som en Herrnhut eller Pietist; men herom bry 
der jeg mig ikke. Er det Pietisteri eller Herrnhuteri at 
anse huslig Dyd, Arbejdsomhed, Omhu og Tarvelighed 
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for Hovedpligter og at tilvende den trængende Nødlidende, 
hvad man kan anvende paa Comoedier og Narrestreger, 
saa er jeg gjerne Pietist og overlader gjerne til vore 
Odense Store samt til Bispen (Tønne Bloch, Fyens Bi
skop 1786--1803) og Præster at anse Svir, Drukkenskab, 
Comoedie og Masqueradeløben for orthodoxe Christen
doms Pligter. Mærkeligt nok, at vor Stiftamtmand og 
Biskop, som ellers ere uenige i Alt, blot ere enige, naar 
det gjælder om Comoedie, Masquerade og deslige Narre
strf'ger. Det forekommer mig, som om jeg ønskede de 
Tider igjen, hvor Præsterne bar Calotter og Præstekoner 
og Døtre bar simple Huer, og hvor Præster saa langt fra 
at gaa i Comoedie eller Jade deres Børn spille Comoedie 
ikke engang vovede at spille Kort, ja knap at gaa i ly
stig Selskab. Overmaade meget har Præstestanden tabt 
i den almindelige Mands Agtelse, siden slig Forandring 
er foregaaet i deres Levemaade. Ret ækelt er det nu at 
se vore unge petitmaitre- (Spradebasser-) Præster med 
deres ziirlig friserte eget Haar, som de nu, naar de kjøre 
i Regn og Blæst til deres Annex, maa holde Folk til at 
opstikke, for at paradere ret ziirlig paa Prædikestolen, og 
dette netop paa en Tid, hvor alt andet Petitmaitrerie synes 
afskaffet, og hvor man ikke finder Petitmaitre uden blandt 
Præsterne. I Almindelighed gjøre og Præsterne efter den 
nuværende Tone langt mere Skade med deres Exempel 
end Nytte med deres Lærdom. Saaledes er det Bønderne 
forbudt at gjøre altfor store Brølluper og invitere dertil 
al tfor mange Mennesker, fordi dette giver Anledning til 
megen Svir og Liderlighed. Imidlertid eneauragerer (op
muntrer) Præsterne selv til denne Uorden, fordi de l a a 
større Offer, jo større Forsamlingen er . ja, her er endog 
overalt Bruget, at de Præster, som har voxne Døttre, 

IO* 

Svendborg Amt 1917



148 L. J. Bøttiger. 

sende disse til Bondebrølluper for at dandse hele Natten 
med de fordrukne Bønderkarle" .*) 

l. Maj 1800 flyttede Sch. fra Faaborg til den af ham 
kjøbte Ejendom i Ollerup Sogn "Bejerholm", en gammel 
Adelsgaard, som nævnes allerede 1372**), 4 Aar før Hvid
kilde, og som dengang var Avlsgaard under Nakkebølle, 
med 3 Tdr. H. i Ollerup og 106/s Tdr. H. i Vestersker
ninge. Sælgeren var Oberstløjtnant d.e Cicignons Datter, 
Gehejmeraad Fr. Skeel til Mulletup's Enke, "pronningen 
paa Fyen" (som Frederik VI kaldte hende), som ogsaa 
solgte selve Nakkebølle 1815. Strax ved Bejerholms 
Kjøb indgik Sch. Tiendeakkorder med Præsten i Vester
skjerninge (Tienden skulde beregnes efter Gjennemsnit af 
de sidste l O Aar) og med Proprietær Berg paa Skjolde
mose, Ejer af Vesterskjerninge Kirketiende og Ollerup 
Kongetiende (Tienden in natura omsattes til l Rdl. 2 Mk. 
aarligt af hver Td. Hartk. af Bejerholm og den saakaldte 
Bernekilde Lykke). Gaardens Besætning bestod ved Sch.s 
Død af 8 tildels gamle Heste, 16 Køer, l Aaringstyr og 
l rødkullet 2 Aars Tyr, l O Faar med l O Lam og l V æd
der, 2 Søer med 15 Grise og 2 overfødte Svin. Vilde 
Amtmanlien kjøre ud -- med eller uden Per Kusk i Liv
rec og Surtout (Kappe) og med Hat - kunde han vælge 
imellem "l Enspændervogn, l gulmalet, holstensk Vogn 

*) j fr. L. Koch: "Den danske Kirkes Historie i 1801-17", 
S. 180 flg.: "Den gejstlige Stand var falden i Foragt 
hos de Dannede". -

**) l en latinsk Vidnefø rsel fra 1372 frakjende Fogeden i 
Sundsherred, Præsterne i Skerning og Sedhorp 1Sørup) 
Væbner Codekinus af Beyerholm m. Fl. en vis Botilda 
Kerff retmæssig Besiddelse af noget jordegods, Drosten 
Laurits jønson havde skænket de Spedalskes Hus (St. 
jørgensgaard) ved Svendborg 1332. 
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med Læderstole, l ditto, l ditto brun, l Kalesche, l min
dre, l Vinervogn og l rødmalet Vogn". "2 gamle Sad
Jer, l dobbelt og J enkelt Trendse og l Ridepisk" var 
Minder om hans Rideture; - naar han paa disse var ude 
for at se til sine Marker, vare Børnene - fortælles der 
- ilede til for at lukke Leddene op for ham, hvorfor 
vankede en Ducør. Endnu i sit 73. Aar havde han kjøbt 
en ny Ridehoppe (400 Rdl. N. \'.) Paa Gaardspladsen 
var en Lygte anbragt paa en Pæl. l den store Have 
fandtes et lukket Lysthus med 2 Bænke og l Sofa med 
2 blaastribede Puder, og blandt dens Urter var ogsaa 
Kommen, Cikorie, Kjørvel, Karse og Kokleare. Beboelses
lej ligheden bestod af l. Forstue; - Il . Amtmandens Kon
tor (med Skrivepult, Sofa, "Mosjonsstol"*) Servante, Reol, 
Papirkasse, Rejseskrin, 2 Sabler med Felttegn, et Par 
Sølvspænder, J grøn Silkeparaply, Spanskrør med Sølv
knap og Ring, 3 Stokke med Benknapper, Lygter og 
Kort over Rusland); - III. Sam m es Soveværelse; -
IV. en 3 Fags Dagligstue (med l firkantet Bord med 2 
Fløje, l ditto "forfærdiget af · si: Afdøde", l ditto med 
Porcellænsplade, l Sofa, 6 Armstole med tærnet Betræk, 
l Kontorstol, l Sovestol med Taburet, 2 Spejle med for
gyldte Zirater, l Natuhr i en lakeret Urne og 13 Billeder 
i Ramme); - V. det blaa Kabinet paa l Fag (med l Ege
chatol med Opsats, l Sofa, 2 Stole, l Taburet, 2 dob
belte Lysearme, 2 Familiebilleder i Rammer, l jernvind
ovn m. M ) ; - VI. det broderte Kammer ligeledes paa l 
Fag (med l stort Egebord med Fløje, l Egechatol med 
Opsats, I otte Dages St ueuhr-Sangværk i biaarnalet Fut
tural, l Spejl, l Barometer, l rundt Bord med Sofa, 4 

*) kjøbt paa Mullerup 1816; et Par A ar tidligere havde 
Amtmanden ladet g jøre en "Motion-Machine" (?) -

Svendborg Amt 1917



150 L. J. Bøttiger. 

Stole, l Lænestol med broderet Betræk, 2 mindre Borde, 
l grønt Rullegardin, l firkantet jernvindovn og 3 Silhu
etter i Ramme af Amtmandens tre gode Venner Guldberg, 
Grev Panim og Marskal Biilow); - VII. en 2 Fags Sal 
(med 2 Mahognispilleborde, l rundt Mahognibord, l lille 
Elletræsbord, l Bøgesofa, 12 Stole med blaat Betræk, l 
Bord med 2 Fløje, Skrivepult, Spejl, 2 dobbelte Lysearme, 
l stor, rund Glaskugle hængende under Loftet, l stor, 
to Etages-Vindovn med Tud og Tromle, 2 Fag Gardiner 
med Fryndser og 2 uldne Rullegardiner) ; -- VIII. Biblio
theket; - IX. Gjæstekamre forneden og ovenpaa; - -
X. jfr. Meinerts, jfr. Mazantis, Fuldmægtigens, Kontor
betjentens og Pigernes Kamre, Kjøkken, Spisekammer, 
Mælke-, Rulle- og Borgstuer, Ølkammer, Vin- og Salt
kjældere og Fadebur (ovenpaa). 

Saaledes var da en ret velhavende og højfornem Amt
mands Stuer møblerede og udstyrede for l 00 Aar siden, 
- ikke overdaadigt, heller ikke tarveligt. Husgeraadet 
svarede dertil. Hvad der fandtes i de ved Skifteretsfor
retningen tillaasede og forseglede Skabe og Gjemmer, 
vides ikke: 11 Nøgler overleveredes Herredsfogeden. Men 
til "daglig Brug" stilledes Følgende til fri Raadighed: 
I. af Sølv: l Potageske, 8 Spiseskeer, l Peberdaase, l 
Sukkerbøsse, l Flødeske, l Sukkertang, 4 Theskeer og 
l Thesi; - Il. af Porcellæn: l Kaffekande, 2 Sukkerdaa
ser, 2 Spølkummer, 2 Thepotter, l Thedaase og 23 Par 
Thekopper; - III. af Messing: 4 Stager, 6 Plader, l 
Lysesax, 2 Profitter og l Lyseslukker; - IV. fremdeles: 
l Olieg las med Sølvlaag, 2 Blikskrin til Sukker, 4 Salt
kar, 4 Malmlysestager, 2 Staallysesaxe, 6 Blikpresenter
bakker, 12 Flaskeundersættere, l Sukkersax paa Brædt, 
6 grønne, lakerede Lysemanchetter, l brun, lakeret Kaffe
kande, 2 Dusin Frimurerglas, 23 Vin- og 4 Ølglas, samt 
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2 Damaskesduge og 36 Servietter. I Kjøkken og Fade
bur fandtes en Bouillonskjedel med Laag, 5 Kasseroller 
med Laag, 8 Former, 4 Thekjedler, l Chokoladekande, l 
Æbleskivepande og l Skummeske, --- Alt af Kobber; 
dernæst 15 Blikformer, 2 Kjedler og l Morter af Mes
sing, l Fad og 20 Tallerkener af Tin, Vaffel-, Oblat- og 
Godraadsjern, l Stenmorter, l Kjødgaffel, Trefødder, l 
Dusin dybe og 2 Dusin flade Porcellænstallerkener, 16 
Fade og 4 mindre med Laag, 11 Terriner med Laag, 4 
Asietter, 4 Sauce- og 3 Salatskaale, 4 Geleformer, l 
Hvidkaalshøvl, 2 Citronpressere, l Tærtepande med Laag 
m. M. Den "nøjsomme" Mands Vinkjælder var ret godt 
forsynet: der laa - foruden 3 Halvankre og 19 tomme 
Bouteiller - 19 Flasker Rom, l O Fl. gammel Rom, 4 
Fl. Madeira, 2 Fl. Likør, l Fl. spansk Vin, l Fl. Cata
lonievin, 3 Fl. Charto . . . (?), 4 Fl. Faaborg Vin, 12 
Fl. ordinær Vin og 4 Fl. med sort Segl. 

Af Sch.s Bogsamling paa ca. 1900 Nrr., der solgtes 
ved Auktion paa Sejerholm i Sommeren 1818, kan skjøn
nes, i hvad Retning hans Interesser gik: kun lidt Skjøn
Jitteratur og lidt Historie, - selvfølgeligt nogen jura, 
Politik, Statistik, Rejsebeskrivelser og klassis 'i. Litteratur; 
- desuden Sproglære, Botanik ("Berberissens Forsvar" 
l S 14), Zoologi (om Bier, Myrer, Oldenborrer, Maaren, 
Saltvandsfisk og Hunde), Havevæsen ( Gartnerbøger; om 
Frugttræer) og Landvæsen (om Agerdyrkning, Kvægavl, 
Plove, Hestebeslag, engelsk Saamaskine, Kværk og Snive, 
Kartofler, Foderurter, Hør, Hamp, Spergel, Ukrudt); -
men særdeles Meget vedkommende Medicin og Kirurgi 
(om Opium, Vandkur, Forstoppelse, Fruentimmersygdom
me, jordemødre, Barselkoner, Ammer o. s. v.) og endnu 
Mere vedk. Økonomi, Industri og Teknologi (om Ovne, 
Dampkogeapparat, fordelagtige Møller, forbedrede Veje og 
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Vandledninger, de bedste Sko, Kogning, Konditori, Likø
rer, Ost, Bensuppe, Cikorierod til Kaffe, Paparbejder, 
Fernis og Lakering, Lommeuhre og Barberknive). Til sel
skabelig Underholdning tjente BQger om julelege, Try!le
kunster, Magi og Alkymi, Kunststykker og elektriske Spille
værker. Sang- og Visebøger, Musikalier for Guitarre og 
Klaver og en Bog om Fløjtespi!len i Forbindelse med "2 
Kasser paa Loftet med musikalske Instrumenter", synes at 
tyde paa, at Sch. har været Dyrker, ialtfald Ynder af Mu
sik. Naar der af religiøs Litteratur fandtes foruden An
dagtsbøger : "Christus og Fornuften", "Haandbog i Mo
ral" og "Den renere Christendom" (begge sidste paa 
Tydsk), tør formenes, at Sch.s Christendom væsentligst 
hJr været rationalistisk i Tidens Aand, selv om han og
saa havde Brorson s "Troens rare Klenodie'' staaende i 
sin Reol og ialtfald i sine sidste Aar jevnligt kommuni
cerede (i Vesterskjerninge Kirke). Formeningen best},r-. 
kes af flere allerede anførte Udtalelser af ham og af føl
gende. "Umuligt kan man have Tillid til Gud uden tillige 
inderligt at ønske at vinde hans, den Allerhøjestes, Bifald, 
og hvad Lykke i Livet kan være større, hvad i Verden 
kan give mere indvortes Ro! - - - At en Uhrmagcr, 
der. for at fortjene Levebrødet forfærdiger et Par Hun
drede Uhre, naar han har solgt dem, bryder sig kun lidet 
om, hvorledes de gaaer, dette begriber jeg; men at det 
allerviseste Væsen, som for sine for os ubegribelige Hen
sigter har fundet det nødigt at skabe en Verden, at han 
skulde siden finde det unødigt at bryde sig derom, men 
blot more sig med at se jorden løbe om paa sin Axe, 
- nej, det er umuligt. Og var det endog muligt, at 
disse Tanker om Guds Indflydelse paa Verden var en 
Illusion, saa kontribuere de dog saa meget til en brav, 
ædeltænkende Mands Lyksalighed, at det vilde være daar-
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ligt at søge at skille sig derved. Den behagelige Vished, 
at der existerer et V æ sen uendeligt bedre og forstandigere 
end jeg, som tænker, vil og handler som jeg, men med 
en Forstand, en Godhed, en Magt, der uendelig overgaaer 
alt, hvad vi kjende herom paa lorden, at dette allerfor
træffeligste Væsen kjender mig, elsker mig, leder mig 
gjennem mange for mig ellers mørke og kummerfulde 
Veje til mit sandeste Vel, - hvilken lykkelig, hvilken 
Sjælen over alt det jordiske langt ophøjende Tanke! ja, 
hvilken Trøst i Livet, hvilken Tryghed i dydige Grund
sætninger! hvilket Mod til at følge disse udspringer ikke 
af den levende Tanke, at der er et Sted en Dommer, som 
noje ved vor Værd og som giver os sit Bifald! Synet 
op til ham gjør Hjertet rolig og tryg. Og dette lyksa
liggjørende Bifald erholdes uden tusind Kunsigt e b, uden 
Hofkabaler og Intriger, blot ved den behageligste, den 
mest smigrende, den største Beskæftigelse i Livet, ved 
Bestræbelsen af at kontribuere saa meget mulig til sine 
Med:nenneskers Lyksalighed". 

Et enkelt Stykke af sit indre Menneske lægger Sch. 
frem for os i følgende Selvbedømmelse: "jeg er bleven 
opdraget af en meget skarp og alvorlig Fader, vant alt 
saa fra Barnsben af indtil mine mandlige Aar paa det 
Nøjeste at adlyde, og denne Grundsætning er saaledes 
indgroet hos mig, at jeg med Sandhed kan bevidne i mine 
Embedsforretninger ofte at have ganske handlet og nego
tieret mod min egen Overbevisning, blot fordi jeg troede 
det min Pligt aldrig at lade noget indflyde af mit Eget, 
men blot at lyde mine Foresattes Befalinger. Ligesom jeg 
altsaa har troet det en Hovedpligt at adlyde, har jeg og
saa staaet paa at ville ad iydes, hvor jeg enten paa kgl. 
Befaling eller som Husfader troede, at det var min Pligt 
at befale. Herfor bliver jeg maaske ogsaa mere opbragt 
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·end mangen anden, hvor jeg seer, at Subordinations Pligt 
sættes ganske ud af Øjne". 

Som Sch. flittigt brugte sin Haand til at føre Pennen, 
ogsaa under Læsning, saaledes gav han sig ogsaa af med, 
hvad der almindeligt forstaaes ved Haandens Arbejder. At 
han pløjede, plantede og fodrede paa Osterholt, er om
talt; men han baade snedkrede og drejede tillige, ja, i 
den sidste Færdighed kunde han lære fra sig. l hans Dag
ligstue stod et af ham selv forfærdiget Bord, og om en 
Elev i Drejning fortæller han 1814: "jeg har paa nogle 
Aar hos mig (som Kontorbetjent) et ungt Menneske af 
Bondestanden, jens Simonsen, som jeg ved at bemærke, 
at ham fattedes Kræfter til Bondehaandtering, selv har til
lært til Drejning. Efter deri at have erhvervet de første 
Haandgreb, har han ved egen Flid i Drejning og de dertil 
hørende Arbejder allerede bragt det saa vidt, at han for
færdiger Fløjter, Clarinetter og deslige musikalske Instru
menter af Træ og Ben og udarbejder Klapperne og Fjæ
:rene selv." *) 

*) jens Simonsen, Sognefogedsøn fra Bjergegaard i Ve
sterskerninge {ogsaa Søstersønnen, den bekjendte Musi
ker og Komponist i Ulbølle Hans Hansens Fødegaard), 
nedsatte sig efter Sch.s Død som "Kunstdrejer" i Ve
sterskjerninge By, men rejste 1824 som "priviligeret 
Drejer" til København, antoges af Selskabet til Natur
videnskabernes Fremme som Kustos ved Selskabets 
Instrumentsamling og hjalp H. C. Ørsted, der ikke var 
videre haandsnild, ved hans Experimenter ; han kunde 
da sige til Studenterne med et Skuldertræk: "ja, Pro
fessoren kan nok snakke om det; men det er mig, der 
kan gøre det". Allerede 1826 kom han tilbage til Fyen 
og opholdt sig snart her, snart der (Sorø, Ollerup, Rud
kjøbing), indtil han døde i sit Fødesogn 1876, ugift, 84 
Aar gl., uden trods sin Dygtighed at have bragt det til 
noget Stort. 
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Paa Grund af de stigende Brændselspriser spekulerede 
Sch. meget over den sparsommeligste Brændselsbrug. En 
efter tydsk Anvisning indrettet Kogeovn, som opvarmede 
baade Kjøkken og Borgerstue paa Bejerholm, og hvori 
han bagte Sur- og Hvedebrød, fandt han brændselsbe
sparende og fik indført flere Steder. Efter en Del Forsøg 
udfandt han ogsaa den mest besparende Stueovn (med 
Kanal under Gulvet). Derimod lykkedes det ham ikke 
trods en Hoben Forsøg med en efter tydsk Tegning op
ført Bagerovn paa Bejerholm: den vilde aldeles ikke 
trække og maatte rives ned igjen. 

At Sch. i det Hele taget var mere realistisk end ideali
stisk anlagt, fremgaaer bl. A. deraf, at da der skulde tages 
Bestemmelse om Anvendelsen af Klosterkirken i Svend
borg, der var bygget i Valdemar II's Tid af Graabrødrene 
og Iaa paa den nuværende Banestations Plads, foreslog 
:Sch., at den skulde bruges til Vejerbod og Oplagssted 
for Transitgods! Andre foreslog den anvendt til et nyt 
Raadhus, Amtssygehus eller Arbejdsanstalt. Provsterne 
Bredsdorff og Wedel udtalte mere ideelt, at, da Kirken 
var stiftet for Oplysningens og den moralske Kulturs 
Fremme, kunde den mest passende bruges til Skole (Kir
ken blev nedbrudt 1828). 

Som Sch. lagde sin patriotisk-litterære Lyst for Dagen 
ved at være Medindbyder til et "patriotisk Selskab for 
Fyen" (1810) og Medlem af "Fyens Stifts litterære Sel 
skab" (stiftet 18 I 5) samt ved at skaffe Præsten Joakim 
Begtrup Kancelliets Tilladelse til fri Adgang til Byens 
Arkiver og Protokoller, da B. vilde udgive en "Beskri 
velse over Svendborg" (Bogen udkom I 823), saaledes 
udviste han sin socialpatriotiske, industrielle Interesse ved 
at indkalde tydske Haandværkere, ialtfald Lægesønnen 
joh. Aug. StUtzer fra Magdeburg som Sadelmager i Ve-
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sterskjerninge (t 1842), samt ved at sende Bidrag til 
"Bibliothek for Fysik, Medicin og Økonomi" ("Underret
ning om et nyt Forsøg til Besparelse af Lys"), til "Han
dels- og Industritidende" (1804 og 05) og til et tydsk 
Tidsskrift ("Bemærkninger om Vinteren 1799"), - og 
endeligt ved at virke som korresponderende Medlem i 
"Selskabet for indenlandsk Kunstflid" . Nyttigt og gavn
ligt for Almenheden! - det var Tidens Løsen; - Præ
ster prædikede endogsaa, som bekjendt, om Nytten af at 
staa tidligt op, Nytten af Kartofler, Nytten af Staldfodring 
osv.; - Amtmand Sch. fulgte Tidsstrøm men. 

Som Korrespondent til nævnte Selskab omtalte han 
Fabriksvirksomheden i Svendborg Amt 1810-14, og han 
nævnte da Kjøbm. Voig ts Garveri i Faaborg og Grev 
Reventlows paa Brahetrolleborg , den Sidstes Væveri og 
Le- og Skæreknivfabrik, Sammes og Grev Moltke paa 
Einsidelsborg's Høravlingsinstituter, Propr. Bergs Olje
mølle paa Skjoldemose, Grev Schaffalitzsky de Muckadells 
Vævefabrik og Papirmølle, Kjøbm. David Meyers Saffians-, 
Cikorie- og Tobaksfabrikker i S\·endborg, Væverier hos 
Fabrikør \Vest og Rasmus Hansen i Ollerup og Grev 
Ahlefeldt-Laurvigs Fabrikker paa Langeland, dels til Til
virkning af Brændevin af Kartofler og Sukker af Runkel
roer og Kartofler, dels til Forfærdigelse af Tærske-, 
Rense- og Hakkelsemaskiner og engelske Plove; desuden 
hans Pottemageri, Teglværk, Kalkbrænderi og Høravling. 

"!øvrigt kan man om den udvirkede Husflid, som fin
des i Fyen, sige, at ethvert Hus er en Fabrik, da der 
næppe findes noget Hus her i Amtet, hvor der jo spindes, 
bindes og strikkes fast alt det behøvende af Linned og 
Uldent". "Overmaade heldigt, om med de almindelige 
Skoler forbandtes lndustriskoler, hvorved Pigebørnene, der 
nu fra det 7 de til det 14- 15de A ar maa gaa i Skole for 
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:at lære Religionsbogen udenad, samt Regning og Skriv
ning, hvilket Sidste de for det Meste glemme inden faa 
Aar, kunde undervises i til Livets Underhold nyttige Kvinde
arbejder (t. Ex. Omgangsmaade med Spind paa totenede 
Rokke, Uldkæmning, Spind af spansk Uld, Vævning efter 
alle Slags Mynstre, Straaarbejde og deslige), - og hvor 
i Forening med Læseskolerne Bønderdrengene kunde til
læres til nyttige Haandarbejder: Kurvemageri, Drejerar
bejde, Forfærdigelse af Træ- og jernvarer og Straahatte 
etc., -- ligesom i Gøttingen, hvor Skolebørnene fra 6-
14 Aar har ved Arbejde i Skoleaarene fortjent 6300 Rdl. 
Den fyenske Bondedreng, som har en særdeles Lyst til 
alle Slags Haandarbejder, vilde, naar han kunde tillæres, 
snart bringe det der til Fuldkommenhed. Her i Byen 
gives ingen Bondekarl, der jo ved at bruge en Øxe, saa 
at man aldrig er i Forlegenhed med at faa en Ploug, 
Vogn og deslige repareret. Træskomageri er derfor og
saa ganske almindelig t her. Fast enhver Karl i Fyen for 
færdiger Træsko, Træskeer og deslige. 

Den moralske Fordærvelse, som skal finde Sted blandt 
Tjenestefolkene i Sjælland, har jeg for min Del ikke fun
det mindste Spor til blandt Tjenestefolkene, ja, aldrig hørt 
Tale om. l mit 21 Aars Ophold her i Fyen har jeg stedse 
holdt og holder en Del arbejdende Folk, men endnu aldrig 
har jeg haft Grund til at opsige Nogen af mine Tjeneste
folk saalidt fo r Krosøgning og Drukkenskab som for 
Modtvillighed eller Mangel paa Flid i det dem anbetroede 
Arbejde, saaledes at jeg troer, at det maatte være meget 
at ønske, at kun enhver Mand over Bondestanden, være 
sig gejstlig eller verdslig, maatte vise sig saa flittig og 
virksom i sine Pligters Opfyldelse, som den fyenske 
Bonde i Almindelighed viser sig i Sit". Og nu den fyen
ske Kvinde? "I Almindelighed maa man tilstaa, at Kvinde-
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kjønnet i Fyen, fra den fornemste Dame til den ringesre 
Husmands Kone, driver det saavidt i huslig Flid, at det 
næppe er mulig t at drive det videre. Hvor de anseelig
ste Damer af høj Rang og store Indkomster ret ivrig t 
lægge Vind paa at vise sig som de fortræffeligste Hus
mødre, og at give Exemplet paa Orden, fornuftig Spar
sommelighed, Arbejdsomhed og alle mulige huslige Dyder, 
hvilket ganske er Tilfældet her i Fyen, er det let at ind
se, at deres Underordnede maatte rødme ved at staa til
bage. Dette er da vel ogsaa Aarsagen til, at huslig Flid 
saa særdeles meget har udbredt sig i Fyen. Meget al
mindelig t er det nu, at de unge Fruentimmer selv sy deres 
forbrugende Sko. . . . "*) 

Flere fremragende Husflidskvinder paa Fyen nævner 
Sch Den grevelige Kirurg paa Brahetrolleborg Figadts 
agtværdige Hustru "anvender Nelder til Garn, hvoraf 
hun forarbejder Tøjer - Dynevaar, Lommetørklæder osv. 
- - til megen Fuldkommenhed, bedre end af Hørgarn, og 
Heste- og Kohaar sammen med Uld til et godt, varmt 
Tøj, lignende Kalmuk". Fru Kammerreadinde Sparrewohn 
paa Pilegaard" har fra 1801 til 1812 af 204 L.-Pd. paa 
Gaarden avlet, brudt og skaget, fin og god Hør" forfær
diget 6365 Al. Tøjer (Lærred , Drejler, Gardintøj, Hver
garn, Lommetørklæder, Sækketøj, Dynevaar, Vestetøj og 
Vadmel) og i de sidste 5 Aar 42 1/s L-Pd. Skæggesæbe, 
5 L. -Pd. Stivelse af Kartofler aarligt, 4 L -Pd. Gryn, lig 
Sagogryn, af Kartofler, og flere Anker god Sirup af Æb
ler, Pærer og Runkelrødder". Fru Proprietær Lange til 
Rødkilde "tilbereder Sirttp af Runkelrødder, som den ni
mindelige neppe kan · sættes i Lighed med" . Fru Provs t
inde Christensten i Ollerup "ti llaver af Kartofler en Sirup, 

*) ]fr. Ludvig Schrøder: "Danmarks Hjælpekilder og Næ-· 
ringsveje" II, S. 107, især S. 123 - 5. 
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som langt overgaaer min Forventning, da den kan sættes 
i Ligning med de fineste franske Sukkersirupper". "Dog 
gjør Brændslets umaadelige Dyrhed og Brændselsmæng
den til Sukkerkogning det tvivlsomt, om dette Fabrikat 
med Fordel kan drives i vort Fædreland. jorden bør ikke 
her bruges til Runkelrødder og Kartofler til Sirup, men 
til Korn, - saaledes til Brødkorn for vore norske Brødre. 
For Tiden lægger man sig meget efter Hvede; men der
ved mindskes den langt kraftigere fødende Rug, hvorpaa 
der allerede er Mangel , og Hveden opsvies til Brændevin 
og kommer ikke til Nytte som et fødende Middel. I Dan
mark maa lægges Vind paa udvidet . Agerbrug, saa at vi 
for Korn, Kvæg og Heste, Uld etc. kan tiltuske os baade 
Nødvendigheds- og Overflødighedsvarer". 

1812 udsendte Sch. til Amtsfattigvæsensdirektionen en 
Skrivelse, der indeholdt Forslag til en forandret Fattig
forsørgelse paa Landet efter de - efter en tydsk Greve 
benævnte - Rumfordske Grundsætninger. De paa Rum
fordsk Maner tillavede Spiser, ikke blot Rumfordsk Suppe, 
men ogsaa andre Retter, skulde uddeles paa Bespisnings
anstalter, som skulde oprettes ikke blot for de Fattige, 
der fik Almisse, men ogsaa for Husmanden, Indsidderen 
og Daglejeren, hvorved disse vilde kunne spare Bekost
ningen og Umagen med selv at lave deres Spise. Maden 
vilde blive kraftfuldere og sundere end Brød og Brænde
vin . Sch. fandt det godtgjort, at, medens der til et kraft
fuldt Menneskes daglige Bespisning fordres 11/ 2 Pd. Rug
hrød + 8 Lod Sul, vilde der efter Rumfordsk Methode 
kun kræves 24 Lod fast Føde d. v. s. en Besparelse af 
l Pd. Brød dagligt pr. Hoved eller af 1/2 Mil!. Pd. Brød 
dagligt paa 500,000 Mennesker. Med Bespisningsanstal
terne skulde efter Sch.s Plan forbindes Bagerier og Øl
brygningsindretninger for Fattige og mindre Velhavende . 
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·Projektet lagdes Direktionen paa Hjerte, "da Hr. Kammer
herren mener, at dets Udførelse er saa gavnligt for Staten som 
nyttigt for det Almindelige og let at bringe tilvej e". (Gislev 
Kaldsbog). Grev Ahlefeldt-Laurvig og Amtsprovst Saxtorff 
paa Langeland vare stemte for Suppens Anvendelse.*) 

Paa Bejerholm havde Sch , der forblev ugift Livet 
igjennem, en Plejedatter om sig, der var "opfødt og frem
holdt" af ham, -- fra hendes tredje Aar, siges der: Mag
dalene Christine(!) Rebecca Lindemann, kaldet "jfr. Lene". 
Hun maa være født 1788, da der var hengaaet 4 Aar 
siden Sch.s Bortrejse fra St. Petersborg. Fri Fantasi er 
Alt, hvad der fables .om hendes høje Byrd og illegitime 
Fødsel, hvad der er novellistisk benyttet af en For
fatter, der har bestyrket Folkesnakken ved at føre den til 
Bogs og derved plettet Sch.s Eftermæle i hans sidste 
Hjemstavn. Familietradition fortæller, at Lenes Moder var 
Arbejdskone i Sch.s Tjeneste paa Osterholt, hvor en Sæk 
Korn skal være falden ned over hende, saa at hun mi
stede Livet, hvorefter de moderløse Børn bleve antagne 
af Andre til Forsørgelse og Opdragelse, - Lene af Sch., 
dog uden Adoption eller Arveret. Hendes For- og Efter
navne henvise utvivlsomt til den tydske Gren af Slægten 
Lindemann i Blexen i Egnen ved Bremen og Weserens 
Munding, vel en halv Snes Mil i lige Linie, tvers over 
Elben, fra Osterholt. Hun nedstammede da maaske i om
trent 8de Led fra en Broder til Morten Luthers Moder, 
der var født Lindemann. **). Lene blev konfirmeret 1802 

*) Rumfords Suppe kogt paa Sul og Flæsk og tilsat Gryn 
og Grøntsager bruges endnu paa Kjøbenhavns Fattig
gaard og kaldes af Lægen der "velsmagende og næ
rende", men anvendt 4 Gange ugentligt bliver "Rumle
suppen" "middelalderlig Tortur". 

**) Af den danske Linie af Slægten Lindemann var tidl. 
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i Vesterskjerninge Kirke og ægteviet 181 O i Ollerup 
Kirke, hvorunder selve Gaarden Sejerholm hørte, til Sch.s 
t idligere Avlskarl Niels Andersen "Degn", Gaardmands
søn fra "Lindehavegaard" (nu "D~mgaard") i Vesterskjer
n inge Søndermark, - et Parti, der vel forekom den gamle, 
forudahnende Plejefader betænkeligt og var ham imod, 
siden han hverken var Forlover for Lene eller Fadder ved 
Daaben af hendes to før hans Død fødte Børn. Den ranke 
{)g fine "jomfru" forstod sig bedre paa at brodere og 
<iandse end brygge og bage. Dels dette, dels Mandens 
lange Fraværelse fra Hjemmet som Dragon 1812-14 
(- som saadan med ved Sehested -) foraarsagede grad
vis Tilbagegang : deres Gaard "Lindholm", hvis jorder 
vare udskiftede fra Niels's Fædrenegaard, og hvis Byg· 
ninger vare opførte af Amtmanden til de Nygifte, maatte 
de bortbytte for Huset "Skrinhøjhus" med kun 11/2 Sk. H. 
Huset afstod de 1848 til deres ældste Søn mod en lille 
Pengesum og Aftægtsydelse. Begge døde paa Fattiggaar
den, Niels 1871, 88 Aar gl., og Lene 1873, 84 Aar gl., 
efter at kunne have holdt Diamantbryllup og efterladende 
en talrig endnu levende Efterslægt i Vesterskjerninge og 
Ulbølle. Den gode Plejefader havde ofte skænket "Lene 
Niels Andersens" Gaver i Penge og Varer, ogsaa gjen
tagende tilstaaet hende Laan paa l 00 R dl. (- dog mod 
"Niels's Haandskrift" som Sikkerhed for Tilbagebetalingen l 
- ), og han havde i sit Testamente bestemt en Pengesum 
til hende, hvilke Penge efter Sigende bleve satte af Exe-

Byfoged i Faaborg, senere Overretssagfører i Viborg 
Stefan Jørgensen, hvis Moder hed Magdalene f. Linde
mann, og til hvis Bog fra 1827 om det formentlige Slægt
skab mellem Dr. Martin Luther og hans egen Stam fader 
paa mødrene Side der kan henvises. 

I l 
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kutorerne ved Sch.s Død i Bøgeskovgaard :i Skaarup og 
der gik tabte under Pengekrisen. 

Som Husholderske først i St. Petersborg, dernæst paa 
Osterhalt og endeligt fra 1809 paa Sejerholm havde Sch. 
Mad. Anna Dorothea Meynert, f. Bøhlcken, en Købmands
datter fra Tilsit i Østpreussen og Enke efter Fabrikant 
Meynert ved Breitenburg i Holsten i Nærheden af Oster
halt. l Tidsrummet 17!)2-1809 har hun muligvis været 
gift og er bleven Enke. Efter Sch s Død beboede hun 
et lille jordløst Hus ved Vesterskjerninge Kirke, testamen
teret hende i Fæste af hendes Husbond. Her fandtes hun 
- 681/2 Aar gl. - en Morgen Kl. 9 sidst i August 
1820 liggende paa sit Stuegulv svømmende i Blod, "hvor
for og fra først af formodedes et Mord, men da alle Ind
gange fandtes tillukte indenfor, og aldeles intet borttaget 
af hendes Værelser, og da Distriktslægens visum reper
tum (Synsberetning) gik ud paa, at hun kunde have faaet 
det dødelige Slag, som fandtes mellem hendes Øjne, ved 
at falde omkuld og derved have stødt mod Noget, saa 
kjendte Rettens Middel, at her ingen Grund var til at for
mode Mord, ligesom det ogsaa var soleklart, at hun ej 
havde dræbt sig selv" (efter Kirkebog). Rygtet om, at 
der forelaa et Mord, og hvem Morderen, der mentes at 
have benyttet Loftsvejen, var, lever dog endnu i Folke
munde. 

Godgjørf'nde i høj Grad og vid Udstrækning var Sch. 
med sit gavmilde Hjerte. I sine sidste 5-6 Leveaar lod 
han paa Sejerholm uddele varm Mad to Gange uge[ltl igt 
til 12, 16, ja stundom flere Fattige, og disse "mine Spise
gjæster" fik tillige Penge ved de kirkelige Højtider. Hans 
endnu bevarede Regnskabsbog for 1812 -1 7 udviser hans 
store Gavmildhed saavel overfor Mange udenfor Gaarden 
som særligt overfor hans egen Husstand, som jevnligt fik 
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Gaver i Penge (over t 00 Rdl. tilsammen aarligt) og i 
Varer, og som han bar samme deltagende Omsorg for 
som Høvedsmanden i Kapernaum, hvad der kjendeligt 
glimter frem i Notater som disse: "skænket Anne Marie 
(Tjenestepige) for at have syet noget til lille Peer" (Tje
nestedreng) - og - "betalt Hr. M . . for et Besøg hos 
min (!) syge Sara" (Tjenestepige). Men paa den anden 
Side var han ogsaa Økonomen, der opnoterede Alt, hvad 
han skænkede bort, og førte nøjagtigt Regnskab over Alt, 
hvad der vedrørte Gaardens Avlsvæsen og Husholdningen, 
- medtagende Smaating som Knappe-, Sy- og Stoppe
naale, Knapper, Tandpulver, Skæggesæbe, Rageknivs Slib
ning, Buxebærer osv.: Alt er optegnet, og lndkjøb synes 
oftest foretagne af ham selv i Faaborg og Svendborg. 
Hans mange Foræringer af Varer bestod i Korn, Mel, 
Malt og Kartofler, Uld, Hør, Læder, Lærred og Vadmel, 
Sirts, Kattun, Kalmuk, Kambrik, Spejlflor og Gaze til Kjo
ler, Forklæder, Nattrøjer, Huer, Kapper og Hovedtøjer; 
dernæst Baand, Kniplinger, Kor~klæder, Handsker, Bom
uldsstrømper, Sko og Træsko, Kamme, Saxe, Halssmyk
ker, . Ravhjerter, Ørenringe, Brystnaale, "Strikkeinstrumen
ter", Indigo og Cochenille til Farvning, - og især Tør
klæder: omtr. 250 tils. i de sidste 5 Aar. Ikke altid var 
Foræringen til Modtagerens fulde Tilfredshed, for Ex. 
,,skænket Massanti (Husjomfruen) 3 Rdl. istedenfor et Tør-

• klæde, som hun mente ikke at kunne være tjent med". 
Undertiden udtales i Regnskabsbogen hans egen Misfor
nøjelse: "ved et Tiggeri fra Stadsmusikant Simonsen i 
Svendborg 2 Rdl." (i Maj og juni - og dernæst i juli :) 
- "ved det sædvanlige Betleri af Stadsbierfedler*) Si
monsen 2 R dl."; - "for 4 Favne Brænde at save og 

• *) Bierfiedler, d. e. daarlig Spillemand, Kromusikant 
Il * 
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hugge a 4 R dl.; NB. dette var bedragerisk; thi de burde 
kun have haft 2 Rdl. for Favnen;" - "betalt Ollerup Sog
neraad, hvad der af Oberst Heide efter en ugrundet og 
uretfærdig Regning for Vejarbejde var bleven affordre t : 
20 Rdl. N. V.". Nogle andre Uddrag af Bogen hidsæt
tes som Exempler_ paa den økonomiske Mands omhygge
lige og omstændelige Regnskabsførelse. "Givet hver af 
Husets Folk et Pd. Uld, som udgjør 13 Pd. lait bekom
met 3 L.-Pd. Uld; deraf spundet 6 Pd. og bortskjænket 
13; beholdt tilbage l L-Pd. 13 Pd. Endvidere Uld af 
tvende Faar paa Sandholt, som udgjør 14 Pd. jeg har 
altsaa i Alt 2 L. -Pd. Il Pd." "Betalt til Heglemesteren 
4 R dl. Af heglet Hør har jeg 2 L.-Pd. 13 Pd. ; deraf 
skænket til Dorothea (Mad. Meynert) 4 Pd. og til Mas
santi 4 Pd., rester 2 L.-Pd. 5 Pd.; af heg let Blaar har 
jeg 3 L.-Pd. 3 Pd." "Sendt min Svoger Vlengel l Td. 
Æbler, tre Oste, l L.-Pd. Cikorie og 5 Potter Mjød til 
Foræring og endvidere indkjøbt for ham 7 L.-Pd. Ost". 
"Betalt til Væveren for 35 Al. Blaar- og Hørlærred sam
menvævet til Skjorter til mig, 5 Kv. bredt, a 24 Sk." 
"Til Skomageren for l Par Støvler at forsaale, hvortil 
jeg selv gav Saaler" . "Betalt Rødkilde Gartner for at 
aarelade mig". "Skænket til en Omløberske, der spilte 
paa Violin for at betle". "Skænket til Nørregaards Kone, 
som var kommen til Skade med nogle Æg . i en Kurv". 
"Skænket til Johanne Marie (Simonsen; den bekjendte 
"Kursmed" Hans Hansens Brud 1816) ved hendes Bryl
lup 16 Rd! . foruden Føring (Send) og 2 Flasker Vin". 
"Hr. Eriksen har bestandigt til Brug for Ammentorp og 
Riefenstahl (Kontorister) en Matratse, en Over- og en 
Underdyne samt en lang Hovedpude". 

Som den gode Husbond gjorde Sch. aarligt 4-5 
Gilder med Musik og Dands for dem, der vare i håns 
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Tjeneste; men i juni 1816 rnaa der have været en større 
Festlighed paa Bejerholrn med Æreport og Musik, efter 
betydelige lndkjøb af Kjød, Sukker, Citroner og Appelsi
ner, Konditorsager, Rødvin og Dessertglas m. M. og efter 
Gildet Betaling til en Fru Grodtschilling fra Faaborg for 
"Ulejlighed ved Maaltidet": - mon ikke i Anledning af 
Besøg af Fyens Guvernør, Prinds Christian Frederik 
(~enere Kong Chr. VIII), i hvis Følge i Sydfyen Arntman
den var den 9de juni? -

Da Arntmandens samlede Indtægt og Udgift for Fern
aaret 1812 - 16 utvivlsomt balancerede med Overskud, da 
hans Udbytte af Speciebanksedler, kgl. Obligationer og 
Tontinen langt overgik Udgiftsrenten af en Obligation paa 
5000 Rdl. S. V., og da der ved hans Død henlaa i hans 
Gjernrner i kontante Penge 2647 Rdl. N. V., samt da 
Gaarden ialtfald afgav mange huslige Fornødenheder, kan 
det ikke være rigtigt, naar der er ymtet om uheldige 
Pengeforhold. Hans vigtigste Indtægtskilde var hans 
Gage: 3187 Rdl. N. V. med Tillæg af 1500 Rdl. iKon
torholdsgodtgørelse og af og til af Gratialer og ubetyde
lige Sportter (Navneværdi omtrent det Dobbelte af Sølv
værdi) . De betydeligste staaende Udgiftsposter vare Skat
ter og Afgifter (Skat af Bejerholrn, l~dkomst-, Extra- og 
Fattigskat, Skole-, Stokkemands- og Mestermandspenge), 
Tiender, Brænde, Haandværkerarbejder og Husholdnings
sager samt Lønninger til Kontorpersonalet ( 1816: to Fuld
mægtige og en Kontorbetjent), til Mad. Meynert, som til
lige havde private Obligationsrenter., og til jfr. Mazanti 
( 1916: hver af de to 30 R dl.), til 5 - 6 Piger (hver 20 
R dl.) og til et lignende Antal mandlige Tjenende ( 1916 : 
22, 24, 32, 50, 50 og 92 Rdl.) 

28·- 1-1817 udnævntes Kammerherre de Schumacher, 
der 1815 var dekoreret med Ridderkorset, til Gehejrne-
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konferentsraad med Rang i l. Kl. Nr. 13 og blev der
med Excellence. Samme Aar, Torsdag d. Sde Maj, afgik 
han ved en "blid og rolig" Død, 74 Aar gi , vistnok efter 
et kun kort Sygeleje, eftersom han baade 8

/ , og ll/4 var 
i Faaborg og endnu ~ 3/J skrev med Pennen, men vel efter 
længere Tids Sygelighed, eftersom han i Marts har note
ret Medikamenter og to Sygebesøg af Læge Ewald . "Det 
er os - bekjendtgjorde Provst Bredsdorff og Proprietær 
Erichsen i "Fyens Stiftstidende" for . d. 12te - en sørge
lig Pligt at maatte ved Anmeldelsen om denne Ædles 
Død saare de mange Hjerter, som skjonnede hans Værd" . 
I samme Nr. af Bladet findes under Mærket m "nogle 
ukunstlede, men velmente Tanker i Anledning af den ret
skafne og menneskekjærlige Embedsmand, Gehejmekon
ferentsraad, Amtmand de Schumachers Død: 

Hyl Eder dybt i Sørgeflor, 
I gjæve Dannemænd i Nord! 

og sørger fo r den Gode. 
Han er ej m e er, den ædle Mand! 
som tjente troe sit Fædreland. 

Hans Sjæl forlod vor Klode. 

Hans Qud, hans Kon ge, Fædreland 
va1· han en troe og nidkjær Mand, 

til Falskhed ej han kjendte. 
Med Haab gik han til Rolighed, 
at nyde evig Salighed, 

med Bøn til Gud han endte. 

O, ædle Mand! Dit Hjertes Fryd 
var kun at lønne Troskab, Dyd, 

Du deri fandt Dit Smykke. 
Dit Arbejd var for Brødres Held, 
Din Glædest øn kun Andres Vel, 

det kaldte Du Din Lykke. 
osv. 

Svendborg Amt 1917



P. C. Schumacher. 167 

Onsdag den 14de blev Sch. begravet paa Vesterskjer
ninge Kirkegaard, ifølge hans egen baade paa Sygelejet 
udtalte og i hans Testamente af 7.-12. - 1811 nedskrevne 
Begjæring. "Som et Minde om den Agtelse, i hvilken 
han stod hos Alle, fortjener det at optegnes, at, uagtet 
hans jordefærd var, ifølge hans sidste Vilje, foranstaltet 
paa det Ailersimpleste, ledsagedes hans Lig dog til jor
den af et overmaade talrigt Følge af aile Stænder. Selv 
Provindsens Gouverneur, Hs. Højhed Prinds Christian 
Frederik til Danmark indfandt sig i egen højeste Person 
for at følge denne Mand til sin Grav" (Vesterskjerninge 
Kirkebog). General juel til Taasinge talte Venneord ved 
Graven (Afskrift af Talen i Sorø). Blandt Sch.s efter
ladte Papirer fandtes en af ham selv forfattet Gravskrift, 
der blev sat paa en liggende . Granitsten, og hvori i al 
Beskedenhed kun hans tre Hovedstillinger i Livet nævnes, 
men hverken hans Titel er, Dekorationer eller Adelskab : 
"Herunder hviler Peder Christian Schumacher, født den 
26. juni 1743, død den 8. Maj 1817. Han tjente Kon
gen som Consul i Berberiet, som Gesandt ved det Rus
siske Hof, som Amtmand over Svendborg Amt. Hans 
inderlige Ønske og bestandige Bøn til Gud var at maatte 
vise sig i alle sine Handlinger som menneskekjærlig og 
god. I hvorvidt han opnaaede dette Ønske, derom vil 
den almægtige og algode, Himmelens og jordens Regent, 
paa hans Dag dømme . Han den Albarmhjertige forbarme 
sig over ham og bevise ham Naade". Paa Gravstedet, 
som er omgivet af jernstakit, staaer en Hængeask . Provst 
Morten Bredsdorff har i sin Kirkebog givet ham et me
get rosende Eftermæle: .,Denne sjeldne Mand har ikke 
alene her i Egnen og Amtet stiftet sig et varigt Minde 
i Velsignelse som Menneske, som Menneskeven, som due
lig og utrættelig arbejdsom Embedsmand, men og i Fædre-
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landet og i fjerne Lande erhvervet sig et udmærket hæ
derligt Navn som en Statsmand, der forenede inderlig 
Kjærl ighed til Fædrelandet og Troskab i dets Tjeneste
med redelig Velvillie mod Alle, dybe Insigter i Politiken 
med et ærligt Sindelag. Hans Flid og Duelighed i Statens 
Tjeneste. . . . forhvervede ham sin Konges Naade og 
ualmindelig Yndest og Agtelse hos de Regjeringer og 
Folk, til hvilke han var sendt". Samme Lovord over ham 
som Statsmand i "Fyens Stiftstidende" for 1ø/5! Efter at 
der er udtalt1 "at Menneskeheden tabte i ham en af sine
skjønneste Prydelser, Fædrelandet en af sine ædleste Bor
gere, Staten en af sine retskafneste, klogeste og mest 
erfarne Tjenere", hedder det videre: "Beretninger om 
Sch.s Virksomhed som Konsul i Marocco og Minister
Resident i St. Petersborg,, Yille engang i lærerige Exem
pier vise, hvormeget en agtværdig og elskelig Personlig
hed kommer den diplomatiske Statstjener til Gode, og 
tjene til at gjendrive den Paastand, at Retsindighed er 
en overflødig Egenskab hos en Saadan". Anderledes lyder~ 
som tidligere omtalt, vore Hi storieskriveres offentlige Be
dommelse af Sch.s diplomatiske Virksomhed i Rusland, og 
den ene af dem, Prof. Edv. Holm, har yderligere privat 
udtalt om ham med et skaansomt Udtryk: "trods sit gode
Hoved ikke elskværdig som Diplomat" . Derimod har Sch. 
efter Bredsdorffs i Kirkebogen fortsatte Lovord om ham 
som Amtmand og Menneske - og her havde Provsten 
personligt Kjendskab ved stadig Omgang med ham at 
s totte sig til! - sikkert besiddet og udvist Elksværdig
hcd, om det end kan være, at Venskab og Naboskab har 
sat Tonen en Kjende for højt op. "Som Amtmand vandt 
han ligesaamegen Hengivenhed og Kjærlighed vec1 sin 
Blidhed (!) og Sagtmodighed (!) som Agtelse ved sin 
Duelighed og Forstand og Kundskaber. Almuen havde i 
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ham en varm Talsmand, de Fattige en medlidende og
virksom Veigjører, hans Venner en redelig og kjærlig 
Ven" . Ogsaa Stifttidendens Nekrolog bevidner "hans ret
sindige Karakter, hans ædle daadfulde Embedsfærd, hans 
fromme, menneskevenlige Vandel". "I sit Testamente -
fortsætter Bredsdorff - havde han forordnet, at 200 Rdl. 
S. V. skulde paa hans Begravelsesdag uddeles mellem 40-
Fattige, 20 af Vesterskjerninge og 20 af Ollerup, og des
uden, at 16 fattige Mænd skulde bortbære hans Lig imod 
derfor at nyde :'l R dl. S. V., og l 000 R dl. S. V. har han 
testamenteret Vesterskjerninge Sogns Fattige". Hver 8de 
Maj - Sch.s Dødsdag - mødes ved hans Grav et Par 
Sogneraadsmedlemmer fra Vesterskjerninge med 20 Ufor
muende i Sognet og uddeler Aarsrenten med 31/2 Kr. til 
hver. Dermed har Sch. sat sig et varigt, ærefuldt Minde 
som Velgjøreren, hvad han i fuldt Maal var i levende 
Live, - lad ham saa ogsaa have haft sine Fejl og Lyder 
og have været, som der er sagt, "en Særling" i Meget. 

Eftersom Sch. havde indsat Provst Bredsdorff til sam
men med Kammerraad, Birkedommer Erichsen paa Skjer
ninggaard at være executor testamenti, maa Amtmanden. 
have sat Pris paa denne ogsaa landøkonomisk og litterært 
interesserede samt fædrelandssindede, 14 Aar yngre, Præ
stemand og seet i ham en hæderlig Undtagelse fra den 
"degraderede" Præstestand (jfr. S. 136). Forudsat, at 
Testamentsexekutorerne ikke have forsømt at indsende 
Beretning om Dødsboets Behandling, og forøvrigt alle 
paa Bejerholm beroende Amtssager, til det nye Amtshus' 
Arkiv, maa alt det Indsendte have været blandt de
Arkivalier, som en senere Amtmand lod vandre i masse
vis til Papirmøller, idet der nu ikke findes Noget i Fyens 
Landsarkiv fra Sch.s Amtmandstid. Hvad der indkom ved 
Salg af Gaard og Løsøre, og hvem Arvingerne vare~ 
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l\jendes da ikke. De nærmeste Arveberettig\'!de maa vel 
nave været Sch.s 6 Sødskende og deres Børn. Af hans 
2 Brødre var den ene Regeringsraad paa St. Croix (t 
allerede 1777) og den anden Kaptajn i Søetaten; - hans 
tre Søstre vare gifte med Kapt. Vlengel, Admiralssekretær 
Klingberg og Major Barth. - Den nye Ejer af Bejer
holm med Gods, Arvehusfæster Rasmus Hansen fra Bra
.hetrolleborg, som var gift med Præsteenken Salome Leth 
fra Svanninge (hvis Ligsten staaer i Vesterskjerninge 
Kirkes Vaabenhus), indbetalte 1818 godt 4000 Rdl. 
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