
AF ROHMANNS ARKIV 

Af Johannes Pedersen . 

Første afsnit. 

I St;endborg.- 1797-1828 . 

Provst Jørgen Lindegam·d Rohmann døde i Rønninge præstegaard 

r86o, 62 lf2 aar gammel. r838 var han kommet til Rønninge efter i 

omtrent ro aar at have været præst i Tønning-Træden ved Skander

borg. 

Af sin samtid blev han især kendt som en flittig og gerne læst 

skribent. Nu findes hans navn kun i præstehistorien og i oversigter 

over den tids litteratur. l) 
Rohmanns arkiv opbevares i Landsarkivet i Odense; det indehol

der en mængde breve, som Rohmann har modtaget fra sin tidligste 

ungdom til sine sidste aar, sammen med enkelte breve, han selv har 

skrevet til sin første hustru. Indtil r894 laa de gemt og glemt i Røn
ninge præstegaard. Desuden findes i arkivet nogle sager, der var 

indgaaet i Rønninge præstearkiv; og nogle digte, udkast og opteg

nelser fra Rohmanns haand blev i r9r 6 skænket Landsarkivet af 

sønnen, kaptajn J ohcmnes H ermann Rohmann. - I det kongelige 

bibliotheks brevsamling og i fynske privatarkiver er der opbevaret 

nogle faa breve fra J. L. Rohmann. -

Det er nok tvivlsomt, om pastor Rohmann, hvis han før sin død 

havde gennemset sine papirer, havde ønsket, at de alle skulde over

gives i efterslægtens hænder; men for os er de værdifulde tidshisto

riske vidnesbyrd. De giver ikke blot interessante tilføjelser til oplys-
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Andet afsnit. 

Den nye præst kommer til Tønning.

r828-r829. 

I det sidste halvaar af r828 blev saa cand. theol Rohmcmn ordineret 

og indsat i sit embede i Tønning, mens hans kone efter et par ugers 

ophold i København rejste til Svendborg for at vente der, til hun, 

naar naadensaaret var gaaet, kunde flytte ind i præstegaarden med 

deres indbo. I disse maaneder brevvekslede de flittigt . Han fortæller 

om alt det nye, han oplever i Jylland, og hendes breve bringer nyt 

fra Svendborg og udtrykker hendes længsel efter at kunne rykke 

ind i deres fremtidige hjem. - 1 ) 

Allerede den 24. september, kun to dage efter afrejsen fra Kø

benhavn, skrev Rohmann sit første brev fra Aarhus. Det var adres

seret saaledes: 11 S. T. JVIadame S. Rohmann, Kjøbenha-vn, paa Hiør

net af lille Kjøbmagergade og Puster-vig No. r92, r. Sal, med 

Dampskibet Dania." Og han fortæller: 

"Vor Overreise var meget heldig; vi ankom hertil om Tirsdag Morgen Kl. 8; 
jeg har altsaa nu været 2 Dage i denne forunderlig tause Bye og keder mig 
dygtig. Igaar gik vi da til Bispen (A. Eire h) og traf ham liggende i Sengen af 
Ildebefindende. Det første Indtryk var ikke saare behageligt. Værelserne i Bispe· 
gaarden mindede mig ved Indtrædelsen formedelst deres Smalhed om V ærel
serne i Hammer; en Pige førte os ind i en Vraa eller rettere en snever rødpanelet 
Gang; her laae Hans Højærv. med Nathue, ikke i den propreste Seng. Hele 
hans Udseende, Næse, Kinder o. s. v. lignede paa et Haar afdøde Hans Pernille
sem i Svendborg; i sin Tale røbede han en forunderlig Sansesløshed; han vid
ste ikke, om jeg eller Kjerrumgaard skulde til Tønning; kort: det eneste Fornuf
tige, om ej Tilfredsstillende, vi fik ud af ham var, at Ordinationen formedelst 
hans Sygdom vel neppe kunde skee før Fredag i næste Uge. 

For nu ikke at ligge og kede os her i den lange Tid, har Kjerrumgaard og jeg 
besluttet at rejse i Morgen til Rye, T ønning og til :1mtsprovsten (H. C. Schmidt 
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i Vær-Nebel) for dog at see os lidet om i vore tilkommende Hjem, hvoraf 
følger, at du ikke kan vente Brev paa Mandag. Stiftsprovsten (F. C. Studs
gaard) har jeg besøgt og er en snorrig Kompan; forresten har jeg ingen Be
kjendtere her og gaaer derfor af Keedsommelighed og driver om paa Gaderne 
eller paa Billardet her i Gjæstgivergaarden; thi at bestille noget alvorligt har 
jeg ingen Sindsroe til. Dig min søde Kone savner jeg stedse og er her saa ene; 
Byen er vel stor og smukkere end Svendborg, men meget stillere; man seer 
neppe et Menneske paa Gaden, saa at ikke engang Larmen kan vække min 
Opmærksomhed; iøvrigt befinder jeg mig vel, men mine Penge faaer en Ulykke 
ved det lange Ophold. Kjerrumgaard er imidlertid virkelig forknyt og ønsker 
sig hvert Øjeblik tilbage til Kj øbenhavns Toldbod; jeg sætter efter Evne Mod i 
ham og er selv meget kjæk; Stockholm (præst i H odde) er reist id ag; i aftes 
spilte vi tilligemed nok en Præst, vi traf paa Dampskibet, en Whist, og saaledes 
gik Aftenen. - - - Lauritz Tommerup er bleven Præst i Ring, som er et meget 
ringe Kald. Det er godt nok at fa ae ham til N aboe, forsaavidt som han er en 
Bekjendt, og Li.re formodentlig for det første kommer til at holde Huus; men 
jeg havde dog meget heller ønsket at faae en Mand, der ikke var en saadan 
Peer N ittengryn, som han virkelig er."-~). 

I det næste brev, der er dateret Aarhus, den 30. september r828, 

fortæller Rohmann om sit første besøg i T ønning præstegaard. 

"I Torsdags Formiddag droge vi altsaa med en Extravogn ad Rye til. Vejen 
er 41h Miil og overmaade smuk, afvexlende med Skove og Søer, Bjerge og D ale. 
Endelig ankom vi til Rye om Eftermiddagen, hvor Præsten per caprice var 
reyst bort, og hans Søster, en gammel Pimpernille, modtog Kjerrumgaard trævt 
og f j ært. Vor første Hensigt var at blive der N atten over, men da hun yttrede, 
at vi godt kunde komme videre før Aften, fik vi en Bondevogn for at kjøre til 
Tønning. Præstegaarden i Rye besaae vi da; den er meget lille, men godt ved
ligeholdt; Værelserne ere nette, men meget smaae. 

Henimod Aften droge vi som sagt til Tønning; du begriber vel, min kj ære 
Sophie, at mange og forskjellige Følelser og Tanker maatte opstaae og tumle 
sig hos mig ved første Gang at nærme mig det Sted, hvor maaskee en stor Dee! 
af vort Liv skal hengaae; jeg var meget beklemt om Hjertet. Vejen fra Rye til 
T ønning, r 1;2 Miil, er ret interessant, Bakker, Dale, Skove, Søer blandede med 
smaae Lyngpartier afvexle meget romantisk; tæt udenfor T ønning ligger en stor 
Skov paa to ligeoverfor hinanden liggende Banker, hvorigjennem Vejen gaaer 
bestandig stigende opad; thi Byen ligger meget højt. Vi kom dertil, ligesom det 
blev mørkt. 

Madam Bynch bød mig velkommen i Gaarden og tog meget venskabeligt 
imod mig og førte mig ind i daglig Stuen. Gamle Bynch sad i Sovekammeret, 
hvor Konen gik ind og fortalte ham, hvem jeg var. Min Forventning steg næ
sten til Utaalmodighed efter at see ham. Endelig gik D øren op, og en lang 
mager Skikkelse traadte ravende ind. Han holdt mageligt sine 3 Alen i Højden; 
paa Hovedet havde han en hvid Nathue og en stor Øjenskjerm, der skjulede 
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den største Dee! af Ansigtet; den magre Knokkelbygning var iført en gammel 
mørkegrøn Frakke, der hængde som en viid Sæk paa en Stang! Knæbukser, 
hvide Uldstrømper og Støvler fuldendte Dragten. Jeg overraskedes ved at see 
den gamle Kæmpeskikkelse med alle Svaghedens og Blindhedens Gebærder trine 
ind i den svagt oplyste Stue; men endnu større blev Overraskelsen, da Velkomst
hilsenen med alle muelige Velsignelser lød fra hans Læber med en saa kraftig 
og klar Tenorstemme og saa hjertelig en Veltalenhed, at man skulde troet 
blot ved at høre ham, at en Mand i sine kraftigste Aar talede. Madam Bynch 
gik nu ud for at lave Kaffe til os; imidlertid gjorde den gamle og jeg nærmere 
Bekjendtskab. H an udbrød ofte i Glædesudbrud, især da jeg hilste ham fra 
Bi.rkopp en og Provstinde Christensen og talede med ordentlig Begejstring om 
gamle Tider. Nu kom Kaffeen; og mens vi drak denne, fremkom han med ad
skilligt Kaldet angaaende. Han havde opfordret Sognefolkene til at hjelpe at 
bjerge H øet og T ørven for ham og mig; de havde saaledes frelst fra Under
gang r6 Læs Høe og 49 Læs T ørv. Tienden var modtaget og sat i Huus og 
afdeelt i 2 lige Dele, saaledes at jeg har Valget til at tage, hvilken Del jeg 
lyster; nogle Oste er der ligeledes til mig, som lod til at være meget gode. Den 
Trøst fik jeg, at Kaldet er bedfe end Rye; meget i Varer, lidet i Penge. Jeg har 
D ød og Pølse Ingenting sagde Bynch, men jeg skylder heller Ingen noget, jeg 
haaber, De nok bliver fornøjet. I Huset saae der ret godt ud, med gammeldags 
Meubler, det forstaaer sig; der var 2 Ege Chatoller, 4 a 5 ret smukke Kakkel
ovne, Kaneper o. s. v. Dygtige Senge, Topsenge med nette Omhæng og herligt 
Linned og Dyner og en heel Dee! Sølvtøj. Alt dette var mig et opmuntrende 
Syn. 

Præstegaarden derimod var jeg ikke saa forn øjet med. Den er en uhyre stor 
Skrummel, der bestaar af fire Fløje. Den korte Tid, jeg var der, tillod mig umue
ligt at undersøge Alt nøje; thi vi maatte til Amtsprovsten samme Dag; kun vil 
jeg kortelig betegne dig Stuehuset. 

Haven 

v v 
5. 

Haven v 
Havestue 

v Haven 

v v v v v 
8. ,16. . 4. D " 3. l. 

Spise- Sove- " Bryggers D > D Gjeste-
kammer kamm er .. 

l: kammer 
Bagerhuus 

7. Dagligstue Storstue 
Mælke-

~ 

2. 
Kjøkken 0/J 

kammer c D Gjeste-.. 
D (!) kammer 

v v v v v 
V = Vindue. D = Dør. Gaarden 

N o. r er et ganske godt Kammer med eet Vindue til Haven, der bruges til 
Studerekammer, da der intet andet er. - 2 et Giestekamm ef med eet Vindue til 
Gaarden. - N o. 3 Stors tue paa 4 Fag heelt igjennem Huset, med 2 Fag Vinduer 
til Gaarden og 2 til Haven. Disse V æreiser g a aer an. - No. 4 Dagligstue paa 
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3 Fag gaaer ligeledes heelt igjennem Huset med 2 Fag Vinduer til Gaarden og 
I til Haven. - No. 5 en Slags H avestue, et ganske rart V æreise med Vinduer til 
3 Sider ud til Haven, da den er en Tilbygning, og D ør til D agligstuen. - No. 6 
So vekamm er med Vindue til Haven og D ør til D agligstuen, men ikke til Kj øk
kenet. Disse 3 V æreiser trænge meget til Forbedring. Gulvene ere maadelige, 
Vinduer og D øre temmelig gamle; udenfor Dagligstuen staaer 2 Linde, som 
mørkne, men kunne kappes; overalt kunne de alle 3 blive meget lyse, fordi de 
have baade Morgen- og Eftermiddagssol, naar de fik nye Vinduer, og Træerne 
blev e studsede; nogen Forandring m a ae vi see at gjøre; dog e re Værelserne 
saaledes, at de godt kunne beboes. - No. 7 er et meget rummeligt lyst og net 
Kjøkken med en A lkove til en Pigeseng; fra det kan blive en D or til Sovekam
meret, hvor jeg ikke var inde, men som ikke er meget stort. - No. 8 et meget 
smukt, lyst og rummeligt Spisekammer; kort alle disse Huusholdningsværelser 
ere meget gode ; kun mangler en Folkestue. -

H aven er ligesom W oldik es en Fiirkant med 3 Korsgange; de 2 ere tæt luk 
kede af Nød Hasler; Ribs og Stikkelsbær udgj øre de andre H ække; desuden 
er der et Par Kirsebærtræer, 8 unge Frugttræer, som begynde at bære; nogle 
andre gamle, som af Ælde neppe kunne bære, og endelig et gammelt Blomster
qvarteer. Den kan ved nogen Hielp blive ganske kj øn; her omkring er H ave
dyrkningen næsten ikke i Brug; derfor er Tønning Have et Særsyn; men noget 
udmærket er der ellers ikke ved den. Der er ingen Asparges, ingen Jordbær, 
intet Morbærtræ, hvilket jeg strax saae mig om efter paa dine Silkeormes 
Vegne. Bliv derfor kun ikke bedrøvet, kjæreste Sophie; vi faaer nok noget saaet 
og plantet. 

I Gaarden er rigtignok Mødding; men der er Lejlighed til at bringe den bag 
ud, og det vil koste en Dee! Arbejde. Udhusene ere store og gamle, dog staae 
de vel mig ud. Jorderne ere gode og af det Omfang, at de ej kunne overkom
mes at drive; derfor henligger et stort Stykke ubrugt. Bynch har 2 Heste, 
7 a 8 Kj øer, I Karl og I Pige; med dem og nogle Leiede Folk har han dreven, 
hvad han har kunnet overkomme; det øvrige har han mod den halve Afgrøde 
forpagtet bort til nogle af Sognets Folk. H an har da ikke nær faaet, hvad der 
kunde udbringes deraf; men han har været nøjsom; det samme maa jeg være; 
thi hvor faaer jeg rooo rd. til Besætning? Havde jeg dem, skulde du see, hvil
ken Avlsgaard Tønning Præstegaard skulde blive ; den kunde indbringe en stor 
Mængde Korn og føde en betydelig Mængde Kreaturer. 

B ynch har lejet V æreiser i Skanderbo1•g, hvorhen han agter at drage saasnart 
han kan, for at være i Nærheden af en Læge med sine Øjne; men vi kunde i den 
korte Tid ikke tale om noget; dog kunde jeg mærke hans Ønske var. at jeg 
skulde saasnart mueligt overtage det Hele. Vi laae da i Tønning om Natten, 
og Morgensolen smilede ret venlig ind i Sengen, der formedelst sine svære 
Dyner afpressede Kjermmgaard mangt et Ak! 

Om Morgenen kom D egnen for at hilse paa mig. Han lod til at være en skik-
kelig og fornuftig Mand, som er mig kjært; vi besaae Kirk en; den er en ret 
smuk Kirke, men mangler nogen Oppudsning indvendig. Derpaa kj ørte vi til 
Amtsprovsten, og kom paa Vejen igjennem Træden; Kirken ligger paa Toppen 
af en meget høj Banke, jeg var ikke derinde. Hos Amtsprovsten bleve vi mod-
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tagne som fornemme Gjæster; hans Søn, en gammel Ven af mig, var hjemme; 
her tilbragte vi Aftenen meget muntre og sov der om Natten. Bestemmelsen 
blev her aftalt, at vi skulde indsætte os selv; jeg indsætter mig altsaa paa Søn
dag 8 Dage i Tønning Kirke. 

Løverdag Morgen kj ørte vi her til Aarhuus igjen. Her har jeg det nu nogen
lunde godt, paa det nær at jeg keder mig noget og savner min kjære Sophie 
ved ethvert Skridt; jeg har nu saameget at tale med dig om, og nu er du saa 
langt borte. -

Ved Kjerrumgaard har jeg gjort Bekjendtskab i Huset, hvor han logerer, 
nem!. Tobaksfabrikant Sigumfeldt, Søn af den rige Sigumfeldt paa K ultorvet; 
de ere meget artige og forekommende imod mig og have bedet mig at spise hos 
dem Middag og Aften; saaledes har jeg da en vakker Familie at holde mig til , 
og derved gaaer Tiden nogenlunde godt; T hi e le har jeg truffen her og fa aet 
mig et par nye Briller. 

I Morgen er Bispeexamen, paa Fredag Ordinants; jeg skal prædike. Præsterne 
heri Byen ere for det meste daarlige Makker; jeg hørte i Søndags Bryggmann 
og har siden gl. K nudsen ikke hørt Magen; han sagde, man ej maatte gaae paa 
Vertshuus fra Formiddagen af, ej klæde sine Børn(?) efter højeste Mode o. s. v.; 
slemt er det, at samme Mand skal skrifte os paa Fredag. 

Noget(?) som rinder mig i Hu, vil jeg tilføie endnu. I daglig Stuen er en 
Pille imellem Vinduerne, hvor vort Spejl godt vil kunne passe og under det 
en Komode; i Krogen paa venstre Haand indenfor D øren staaer et Hj ørneskab; 
men det er gammelt og lavt; ellers er der en herlig Plads . V æggene m a ae vi see 
at faae aftrukken eller panelede, og om mueligt pyntede med nogle Skilderier; 
dine fra Line Biilow, og hvad du mere faaer, vil kunne tage sig godt ud ; kunde 
du ved Leiligbed i Kj øbenhavn faae et Par store Kobberstykker for billig Pris, 
var det ikke af Vejen at kjøbe dem. 

Bynch har herligt Kj økkentøj og mange andre Ting, som Madamen sagde 
mig, de vilde sælge; men i det Enkelte kan jeg ikke opgive det denne Gang. 
--- Skriv mig nu et viidtløftigt Brev til med førs te Post til T ønning; du veed 
ikke, hvormeget jeg trænger til at see noget fra dig; havde de Qvaklerier med 
Ordinationen ikke kommen i Vejen, havde jeg dog paa Fredag kunnet bavt 
et Brev. - - - Endnu vil jeg tilføje, at gamle Bynch sagde: De faar D ød og 
Pølse ingen Svindsoet i T ønning paa Legemet, thi her er sund Luft, godt Kj ød 
og godt Vand; om De faaer paa Pungen, bliver Deres egen Sag. - - - Da mit 
Signet er bleven i Tønning med den ene Kuffert, er dette Brev forseglet med 
Wolffs Signet. "3) 

Fredag den 3· oktober r828 blev J. L. Rohmann ordineret i Aar

hus. Paa en udateret seddel blandt papirerne staar: text til Hr. Roh

mann, r. Timoth. 4, r6. Sandsynligvis var det hans prædiketekst 

paa ordinationsdagen. Om festen i kirken og om samværet med ven

ner fortalte han sin kone i et brev, han skrev i Aarhus søndagen 

efter, den 5· oktober. 

Fynske årbøger 1958



--~ ----- -.-- - .-

Jo hannes Pedersen: Af Rohmanns arkiv 51 9 

Aarhus do mkirke . 

"Vi kunde gerne have reyst idag, men her er Confirmation i begge Kirkerne; 
denne vilde Kjerntmgaard og jeg gjerne see, og Siegumfeldt og hans Kone har 
bedet os at kjøre en Tour med dem. Ordinationen er da overstaaet i Fredags 
og jeg viet til Præst; det var en meget svær Dag for mig; men tillige meget 
højtidelig. Kl. sy2 mødte vi i Kirken og bleve skriftede; derpaa iførtes vi 
Præstekjolen og satte os ned i en Stol i Kirken, medens Brygmann fra Præke
stolen holdt en Tale og angav Forsamlingens Anledning. Efterat denne var 
endt, begave vi os i Sacristiet, hvor vi iførtes Messeskjorten; nu gik vi ud, 
knælede for Alteret, hvor Biskoppen iført Bispekaaben holdt Latinsk Messe, 
som besvaredes af Orgelet og Choret; derpaa holdt han en ret smuk og hjerte
lig Tale, oplæste Bønnerne og indviede os derpaa tilligemed de andre Præster 
ved Haandspaalæggelse. O, jeg vilde have givet meget til, du havde været 
tilstæde, min søde Sophie. Vejret var meget smukt, og ligesom Biskoppen be
gyndte Messen, begyndte Solen at kaste sine Straaler ind ad det store Chor
vindue paa mig, netop ligesom i Hammer Kirke, da du og jeg traadte frem 
for Wøldike. Det var mig umueligt andet end, at du i Tanken stod ved min 
Side; jeg blev dobbelt greben af Højtideligheden ved denne Begivenhed, og de 
skjønneste Følelser og Forhaabninger fyldte min Sj æl; jeg glemte ganske Øm-
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heden, jeg frygtede for, mit Knæ vilde føle ved at knæle en heel Time efterat 
have knælet i Skriftestolen. 

Jeg var nu ret oplagt til at prædike; den uhyre Kirke, den store Mængde 
Mennesker, Alt spændte min Kraft, og med sand Begejstring holdt jeg min 
Tale. Den gjorde megen Lykke; thi eiter Communionen, da vi kom ud fra 
Kirken, kom mange ubekjendte Personer hen for at takke mig og forsikkrede 
mig, at de ikke mindedes ved nogen Ordination at have hørt en saadan Stemme 
og en saa hjertelig Tale; især har det gjort megen Opsigt her i Byen, at jeg 
pludselig vendte mig paa Prækestolen og tog et Skridt til Siden for at tiltale 
mine Colleger. Madam Siegumfeldt beklagede ved Hjemkomsten, at jeg var 
gift, da 2 unge smukke Piger aldrig havde havt Øjnene fra mig, og da jeg gik 
ned, spurgt: er han gift? eller forlovet? - - - - Bliv kun ikke bange, kjære 
Sophie, jeg lader dig det blot vide for at betyde dig, at det bedste er, at du 
kommer til Jylland, saasnart skee kan. Her er ganske godt at være, og jeg har 
nydt saamegen Forekommenhed her, som om jeg var hjemme. Mad. Siegum
feldt tracterede os ved Hjemkomsten med en herlig Kj ødsuppe, Steg, Vine og 
Kage, og min Vertinde med Chocolade. Om Eftermiddagen kjørte vi i Skoven 
og drak Theevand. Jeg har det, som jeg var hjemme der, spiser, drikker 
Kaffe, sover Midd agssøvn, ryger Tobak, fjaser med de unge Piger og mangler 
for Øjeblikket Intet - uden Dig, min søde Pige. - - - - Endnu har jeg intet 
Brev faaet fra dig, men haaber at træffe et imorgen i T ønning; tro mig, jeg 
længes saa inderlig, inderlig meget derefter. 

Sti ftsprovsten var jeg hos igaar; han lovede mig Penge til Præstegaarden, 
hvis det kniber; det er en god Trøs t, jeg hilste ham fra Merbitz, hvilket gjorde 
ham meget glad; han paalagde mig at hilse ham igjen og sige, at han med 
Glæde mindedes deres Ungdoms Venskab; dernæst maatte jeg love at præsen
tere dig, naar du kom hertil. Mad. Siegumfeldt er ligeledes meget nysgjerrig 
for at see dig; hun er en herlig og elskværdig Kone. Sigumfeldt er Broder til 
Lindgreens Vertinde. 

Mine Penge ere svundne stærkt; Ordinationen kostede alene 25 rd; jeg har 
nu tillige kj øbt Papir, Lak, Plaster, Skobørster, Blanksværte, Kampfer og Hof
mandsdraaber; desuden en Doctorbog og adskillige andre Smaating, som jeg 
fandt nødvendigt at anskaffe; jeg bringer omtrent 20 rd. med til T ønning; 
har jeg saa holdt slemt Huus' W ol f f var saa nær ude, at Kjerrumgaard maatte 
laane ham Penge til at betaleVerten med. Nu, du betænke, jeg kjørte 17 Miil 
omkring for at besøge T ønning og Amtsprovsten; jeg har ligget her i 14 Dage 
og maa nu tage Extravogn herfra hjem; desuden har jeg faaet et Par nye 
Støvler. H vordan gaaer det med dine Penge? med dit Helbred, Humeur o. s. v.; 
hvordan befinder vor kjære Moder sig? -- - -- Vinterklæderne kommer mig 
nu tilpas, thi det begynder at blive koldt. -- - Kan dine Penge strække til, saa 
kjøb endelig et Par Bøger Trykpapir til mit daarlige Been; her er intet at faae; 
glem heller ikke de Skilderier, jeg sidst skrev om til vor daglig Stue. Bynch 
har rigtignok endeel smaae Portræter ; men de pynte ikke meget; historiske 
Stykker eller smukke Landskaber pyntede bedst. - - - Jeg skal endnu skrive 
paa et Stamblad til Mad. Siegumfeldt, og det er sildig. -- God Nat siger jeg, 
thi jeg begyndte i Morges, men ender først ved Sengetid. Dette var færdig, da 
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Lieutenant Top kom og tilbød sig at besørge det; han kan nu tillige sige dig, 
hvordan jeg har det, og hvordan min Præken gik af."4) 

Saaledes sluttede Rohmann sit ophold i Aarhus med at fortælle 

sin kone udførligt om festen den 3· oktober og om, hvordan dagene 

var gaaet for ham. Dengang skrev folk breve og gav sig tid til det. 

Mandag den 6. oktober rejste saa pastor Rohmann ud til Tønning 

for at overtage sit embede. Hans tanker kredsede om alt det nye, 

han nu drog ind til, og vel ikke mindre om, hvordan hans kone og 

svigermor havde det, og om der nu endelig var brev fra Sophie i 

Tønning. 

Jo, brevet laa der, dateret i København den 4· oktober r828, til : 

Deres Velærværdighed, H r. Pastor Rohmann i T ømzing Præste

gaard, pr. Horsens. Hun takker saa hjerteligt for beskrivelsen af 

præstegaarden, og hun længes saa gyseligt efter at komme over til 

ham. Enkelte ting i det store hus var jo ikke efter ønske, men for

holdene var dog i det hele tilfredsstillende. Manden (Bynch) syntes 

jo at være saare brav, jordene var gode og folkene skikkelige, saa 

det skulde ogsaa nok gaa med den store præstegaard. Hun havde 

allerede i tankerne begyndt at indrette sig i stuerne og anbringe 

deres bohave. - Betænkeligt er det, at der ved embedet er meget i 

varer og lidt i penge; "thi af de sidste (d. e. penge) har du vel 

ikke fleere, og hvad mig angaaer , da er de 95, du gav mig, skiøndt 

ieg ikke har kiøbt for 2 rbd. til min egen Person, alle udgivne til de 

allernødvendigste Ting ." Det er derfor udelukket, at hun kan købe 

kobberstykker i København. Af sin mor har hun maattet laane ro 

rbd. og vil ikke laane mere, da moderen til sine rejseudgifter har 

maattet laane 40 rbd. af byfogden i Svendborg. 

Madame Rohmann fortæller videre, at Ottillie Christensen, en 

datter af afdøde provst Christensen i Ollerup, har lovet at tage med 

til Tønning som medhjælp i huset; men hun vilde jo gerne have 

besked om, hvornaar de skal rejse. 

"Det glæder mig ret at tænke, hvorledes vi skal trippe om i Huuset, thi at 
lære af Ottillie behøver ieg ikke at skamme mig ved; ja, det bliver jo en Huus-
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holdning næsten som i det venlige Stenseroe (enkesædet i Ollerup ), 2 Heste, 
7 a 8 Kiør, det er jo netop saaledes; de har riktinok altid holdt 2 Piger og ingen 
leie Folk, hvilket ieg ogsaa meget ønskede, og heri pieide vi jo at være enige. --

Vilde Gud blot befrie mig for min slemme Hovedpine; thi den har siden ieg 
kom hertil været reent besat; ieg har kun været to gange paa Comedie; thi det 
væsen taaler mit Hoved nu paa ingen maade. - -- Foraaret og Efteraaret er jo 
desuden altid værst at stride over." - Heldigvis er hendes mor rask; fra frk. 
Biilow og Ortmann kan hun hilse. Mathilde havde skrevet, at Carl Berg og 
Mine Lange skulde have bryllup i november; de har købt en gaard i Jylland. -
"Gud væn de dog dette til det Beste, thi det seer kun sort ud. " - Endelig minder 
hun sin mand om, at han maa huske at skrive til sin far og at sende brev til 
København, inden hun rejser derfra, lørdag den r8. oktober.5) 

Et par dage efter at Rohmann var kommet til Tønning skriver 

han (8 . oktober) og takker sin kone for det kære brev. Han kan nu 
fortælle hende, at deres planer om, hvornaar hun kan komme til 

Tønning, nok bliver ændret en del. 

"Seer du nemlig, kj ære Sophie, ved nærmere Samtale med gl. Bynch fik jeg 
igaar at vide, at N aadsensaaret er udløben den 21. Februarii, og ikke 3· Maj 
eller 4· Julii , som jeg troede; Bynch fik paa hin D ag sin Afsked og har siden 
trukken sin Pension. Heraf følger da, at jeg faaer den halve Vaarsæd, den 
halve Tiende, det H alve af baade Paaske og Pinseoffer, altsaa meget mere, 
end vi have beregnet; men heraf følger ogsaa, at jeg i Morgen for min egen 
Regning skal til at s a ae Rug og bemeldte 2 r. Fe br. modtage Præstegaard en. 
Avlingen, nemlig Korn, H øe, Tiende o. s. v. staae afdeelte i 2 Dele, og en af 
Dagene skal Tærskerne have fat derpaa. Hvordan mener du vel, at jeg vil 
kunne tumle mig som Landm and uden endnu at forstaae det mindste? Seer du, 
søde Ven, heraf fremgaaer den Nødvendighed, at du maae herover inden den 
bestemte Tid til Maj; thi det er mig umueligt at holde Huus, n a ar Mad. Bynch 
kommer bort, og at overlade Pigen Al t er heller ikke raadeligt; min lille Kone 
kommer derfor udentvivl til at bide i det sure Æble og forl ade Fyn før Maj. 
Rigtignok er det slemt med vort T øj , da det ikke kan komme herover før 
Foraaret, men der bliver vel nok Udveje for en Seng og et Par Stole - det Par 
eller den ene Maaned. Frygt kun ikke for at komme her. 

Mit forrige Brev indeholdt en Dee! Urigtigheder angaaende D agligstuen; jeg 
saae den om Aftenen ved Lys og om Morgenen i taaget Vejr; nu har jeg der
imod bedre betragtet den og fundet den langt bedre, end den ved første Ø jekast 
lod til at være. Vineluerne ere ret gode, have hvidt godt klart Glas; de mangle 
intet andet end nogen Kit og Opmaling. D ørrene ere ganske gode og slutte ret 
godt; Loftet har jeg ikke saa nøje kunnet undersøge; men det er jevnt og seer 
ret godt ud; kun er det samt Vinduer og D ørre overstrøgne med en temmelig 
mørkerød Oliefarve, der tilligemed Træerne udenfor gjør den lidt mørk. V æg
gene ere aftrukne og smukt jevne. Gulvet er hist og her noget ujevnt, men i det 
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Hele ikke slet; 3 Brædder og en Høvl kan gjøre det til et meget godt Gulv. 
Stuen kan saaledes blive en smuk, rummelig og lys Dagligstue ved en liden 
Hjelp. Den er rummelig, 31!2 Alen høj; Lysning kan tilvejebringes i høj Grad 
ved at hugge lidet af Træerne i Haven, hvorved tillige nogle Rosenbuske vil faae 
mere Luft, og i Gaarden af Toppen af Lindetræerne ; det er ellers to af de 
skjønneste Træer, jeg har seet; dejlige runde Stammer og kronede Toppe. Des
uden er Stuen saa passende for vore Møbler, som om den var bygget efter dem. 
- - - Haugestuen har Bynch før brugt til Sovekammer; men da den gamle 
fryser, er han flyttet ind i det lille Kammer for at være nær Skorstenen. Der 
kan mageligt blive Udgang til Kj økkenet; Sengen kan staae enten midt paa 
Gulvet eller ved V æggen efter Behag. Gulvet er overmaade godt; Loftet som i 
Dagligstuen, men trænger til Maling; Vinduerne ikke slet saa gode som der; 
der er Kakkelovn; det er i det hele en lys munter Stue. I Gangen staaer et høj t 
smukt Klædeskab, hvor de har deres Klæder hængende; det haaber jeg at faae. 
Alt det øvrige gaar nok an, Udhusene ere jo gamle; Haven er ganske net. -- 
Møddingen i Gaarden kan, tænker jeg, bringes bort. Her er nu Grundtegningen 
i Fart paa den sidste Side. 

Her er Fisk nok, især A al; de fanges ved B redvads Mølle. V ær ikke bange 
for at komme hertil; du skal, haaber jeg, faae det godt, her er mange smukke 
Spadseretoure, f. E. til Bredstrup, hvor Herredsfogden boer, 1,4 Mii l; der agter 
jeg at spadsere over i Morgen; til Ring, hvor Tomm erup skal hen, % Miil; til 
Rye r % Miil o. s. v.; Skove, Banker og Dale afvexle med hverandre. Til Frede
rits er 8 Miil, og Vejene ere gode næsten overalt endnu. Laurbergs besøgte jeg i 
Skanderborg i Mandags; de bade at hilse. 

Her er en god Rulle og et Saltetrug, udhulet af eet Stykke Træe; en indmu
ret Kjedel ; dem agter jeg om muligt at kjøbe; et Par Heste og Vogn maae jeg 
ogsaa have; Kontrakten, som Bynch har havt med Bonden, som forp agter 
Avlingen, har jeg for mig for at gjøre mig bekjendt dermed. Een Ting falder 
mig ind. Bynch har slet ingen Præstekjole, der duer; kunde du derfor ikke faae 
en brugt i Kj øbenhavn eller noget simpelt T øj til en Annexkjole. " 

Ja, saa brat slutter dette brev. Den sidste side med den omtalte grundtegning 
mangler helt; men en hel del oplysninger om præstegaarden og om egnen ved 
Tønning giver det da.6) 

Hvor var der meget nyt at opdage i præstegaarden og i sognene. 
Det er let at forstaa, at Rohmann nogle faa dage efter, den 13. ok

tober, igen havde saa meget at fortælle, at det blev til et langt brev 

til hans kone, der jo maatte overveje spørgsmaalene med ham. 

"Af mit forrige Brev saae du, at Naadsensaaret er ude den 20. Februar, og at 
jeg, tidligere end jeg ventede det, maa overtage Alting; heraf følger nu ogsaa, 
at jeg udentvivl kommer til at fæste Piger. Den ene Pige, her tjener, følger med 
til Skanderborg. Et ubehageligt Tilfælde er desuden indtruffen i disse D age; 
Bynch havde tænkt at flytte saasnart muligt til Skanderborg; imidlertid skulde 
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Datteren holde Huus her, indtil Naadsensaaret var ude; men den gode Pige 
har paa ny ladet sig bedaare af en Bondekarl og er kommen i Barselsseng med 
en Datter. Her er desaarsag et Sorgens Huus; jeg har ondt ved at berolige den 
Gamle; Konen græder, og min Stilling kan du nok tænke er under disse Om
stændigheder ikke behagelig. - - - Hendes Nedkomst har imidlertid gjort en 
Standsning i Forhandlingerne, og jeg tænker, at vi først sidst i denne Uge 
kunne begynde at tale derom. Jeg har imidlertid seet mig om i Markerne, der 
ere forfærdelig vidtløftige; det meste er overmaade god Jord og har Mergel i 
Overflødighed; havde vi Penge til at sætte den i Drift med, kunde vi mageligt 
holde 20 Køer og 4 a 6 Heste, men hvor faae saamange Penge? Og at faae det 
ordentlig forpagtet bort, er vanskeligt; dog vil jeg nu hen i Ugen begynde at 
see Byncks Contracter rigtig efter og tale med Nogen derom. 

Præ.rtegaarden har jeg ligeledes nærmere undersøgt; der bliver rigtignok en 
Dee! at reparere Tid efter anden; ogsaa har Amtsprov.rten ved den sidste Syns
forretning udsat for 150 rd., hvorfor jeg formodentlig kun kommer til at ind
løse den med 350 rd.; det Øvrige maae jeg saa anvende til Reparationer. Endnu 
har jeg ingen Indtægter havt. Bynch har oppebaaren i Offere og Qvægtiende 
6o rd. siden 20. Febr., hvoraf jeg skal have det Halve. Alt Kornet staar endnu 
utoesket i Laden, baade Avlen og Tienden. Med de 2 Byer er en god Tiende 
Accord; men Tiendepengene betales ikke førend i J anuari eller først i Februari 
Maaned, saa at jeg slet ikke kan skrive dig noget om, hvormange Penge jeg kan 
vente at faae ind ; desuden har jeg Skatter og Enkekassen at betale; dog vil vel 
Byfogden ikke tage det saa nøj e, om et Par Maaneder gaae hen; du tør vel nok 
laane de omskrevne Penge. Gud veed, kjære Kone, at jeg gjerne vilde sende 
dig nogle, men du seer selv, jeg for Tiden ikke er istand dertil. 

Mettblern e maae vi see, at have færdige til Rejsen og færdige jo før jo heller. 
Husk paa Divansbordet og det lille Bord; de Klamrer, der ere gaaet løs, ligge i 
Skuffen. Hj ørneskabet kan være tre Alen højt med Fod og Alt; højere og maa
skee ikke saa højt er det bedst at gjøre det; det var jo mueligt vi engang kom 
hen, hvor der var lavere end her; det faaer du nu selv at passe; ogsaa var det 
vel bedst at lade gjøre Foden til den nye Kakkelovn; her blev den neppe gjort 
saa pænt. Gryder bliver her neppe solgt nogen, der duer; kunde du faae ·dem 
hos Aarsleff, var det maaskee bedst. 

Uldne Tepper er ikke at faae heri Nærheden, derimod gode Bast og Sivmaat
ter, som da faaer at gjøre samme Tjeneste; jeg saae dem i Torsdags i B ræ.rtmp, 
hvor jeg var nede for at gjøre Visit hos Herredsfogdens; i dem synes det, vi 
have truffen en vakker Familie; Manden er en dannet, munter Mand; Konen 
lod til at være noget stille, men ellers ret flink; saa er der desuden 2 af hans 
Søstre i Huset. Vejen dertil er som fra Svendborg til St. Jørgensgaard ; men 
Vejen er bedre. Jeg spadserede derned om Eftermiddagen, spilte Whist om Afte
nen og spiste en god Oxesteg, det er nemlig Skik her ved slige Besøg at give 
een Ret varm Mad. - - -

Den Gamle (d . e. Bynch) kan ikke taale Lys, og saa gaaer han i Seng Kl. 8; 
jeg maa da sidde og kukelure ene paa mit Værelse; n a ar jeg endlig bliver keed 
af det, gaaer jeg i Seng, læser lidt, tænker paa dig. - -- Kj ærlighed er dog det 
Bedste, Jorden ejer. Du skal see, vi skal nok komme ud af det, og din slemme 
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Hovedpine haaber jeg vil blive bedre her; thi Luften er meget sund; mit Hoved 
er blevet saa lyst og klart i de faa Dage, jeg har været her, at jeg ikke mindes 
at have arbejdet med den Lethed, jeg gjør nu; tænk dig, jeg skrev min Tiltræ
delsesprædiken i Fredags og lærte den ordret udenad til Løverdags Middag og 
holdt den igaar uden at bruge Papir; det seer Bønderne meget paa. Jeg forbau 
sedes over den Lethed, hvormed jeg lærte den; som sagt, jeg haaber, at vi begge 
skulle blive rigtig raske og sunde; var du bare hos mig! 

Jeg har skreven baade til min Fader, Aarslef, Werchmester og W øldike; jeg 
har brugt denne Uge, hvori jeg ikke har havt travlt, især Aftenen til at skrive 
Breve. Har du senere været med Cafl hos Madvig? faaer han nogle Informatio
ner? Hvor i Jyll and er det, at Carl B erg har kj øbt den G aard, du skriver om? 
Herregud! skulde der virkelig blive et Par Ægtefolk af ham og Mine; jeg stem
mer i samme Tone som du: Gud vende det til det Bedste. H ar du hort noget 
om eller fra M arie Bluhme; jeg er ret nysgjerrig efter at høre noget om hende' 
Saadanne Spørgsmaal har jeg mange af, men kan ikke huske dem alle paa 
eengang. 

Mandag Aften. - Saavidt kom jeg i Formiddags, da Bynchs Vogn skulde til 
Bredvads M ølle; jeg fulgte da med for at gjøre Bekjendtskab med Manden, 
Hrr. Kingo, især da han er Skolepatron; han er en rar gammel Mand paa om
trent 6o Aar, er meget munter og behagelig; hos ham erfarede jeg, at min 
Præken i Gaar havde gjort megen Lykke i begge Kirkerne, og at Bonderoe 
havde været meget rørte derover; især havde det behaget dem, at jeg ikke var 
nogen Papirspræst; det vil sige, jeg prækede udenad; de have ogsaa tilhuden 
mig at pløje og saae min Rug og at fælle (d. e. harve) for mig, hvorved jeg 
har den Sorg af Halsen; seer du saaledes hjelper vor Herre! 

En Trøst kan jeg endnu bringe dig, at der er herlige Jordbær i Haven, men 
at de skulle lægges om til Foraaret; desuden spiste jeg i Aarhuus nogle Rød
der, der smagte næsten som Asparges; til disse lovede Mad. Siegumfeldt mig 
Frøe; tillige lovede hun mig en Dee! godt Blomsterfrøe af hendes Have; men 
husk dog paa at samle eller lade samle i Svendborg omtrent 50 Kastanier, som 
jeg ønsker at lægge rundt om Haven; de kunne maaskee med Tiden blive til 
smukke smaa Træer . . . ; kunde du tillige prænummerere paa en Morbærplante 
til Foraaret var det ikke af Vejen. Du kan troe, jeg har mange Ting i Hovedet; 
havde jeg blot ro K øer og et Par Heste i min Stald; det var temmelig vigtigt, -
dog vor Herre hjelper vel. Meubler og Sølvtøj har vi jo nu en Guds Velsignelse 
af; saa kommer vel ogsaa det øvrige. - - - Glem ej Bøgerne til lV oldike og 
addresseer dine Breve til Skanderborg. Skriv paa eet Stk. Papir ; ellers 1;1aa jeg 
betale dobbelte Postpenge. _7) 

Dette brev modtog Sophie Rohmann i København, netop den 

dag hun og hendes mor skulde bryde op og rejse til Svendborg. 
Inden afrejsen skriver hun til sin mand, dateret den r8. oktober. 

Bedrøvet, ja næsten oprevet fortæller hun først, at hendes mor igen 

havde haft et anfald af sin frygtelige gigt i maven. Lægen P. H. 

34 
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Barclay havde givet hende nogle opiumsdraaber, og det havde hjul

pet mod smerterne; men til Sophie havde lægen sagt, at hun maatte 

være belavet paa, at hendes mor engang hurtig blev bortrevet af 

dette onde. Og han kan da nok forstaa, at det skar hende i hjertet. 

Nu længes de begge meget efter at komme hjem til Svendborg, og 

da de skal køre i lukket vogn, mener hun ikke, rejsen kan skade hen
des mor. 

Naar hun nu kommer til Svendborg, vil hun knibe snedkeren og 

smeden, saa alt deres tøj kan blive ordnet og indpakket i løbet af en 

tre ugers tid, og saa kan en skipper sejle det fra Svendborg til Hor
sens. Det er langt bedre end at vente til foraaret. Hun skal nok se 

at finde en skipper, der vil gøre det for en rimelig pris. 

Rohmanns sidste brev har glædet hende meget, skriver hun. Frem

tiden tegner sig lyst for dem, synes hun og haaber, at lykken nu vil 

smile til dem. Efter hans beskrivelse er embedet da godt; og hvor er 

det glædeligt, at bønderne er saa forekommende, og at de har været 
tilfredse med hans prædiken. Nu maa han snart skrive, hvornaar 
han kan hente hende. 

Da rejsen til Svendborg bliver dyrere, end hun havde beregnet, 

er det smaat med hendes penge, men hun vil spare alt det, hun kan. 

Til Otti/lie har hun skrevet og haaber saa paa at faa besked om, at 
hun vil tage med til Tønning. Den største nyhed i brevet er føl

gende: "Moder beder mig indstændig at skrive dig til, om det ikke 
var mulig, hun kunde følge med os; thi hun mener, at naar vi fik 

en Calesche fra Svendborg til Odense o. s. v., hun da godt kunde 

taale at reise. - - - Det kommer jo kun an paa, om du kan forsikre 

hende et V ær el se med Kakkelovn i, thi hun vil tage sin Pige med, 

for at vi ikke skal have noget Uleilighed med hende. Dette maa du 

endelig, endelig svare mig paa." Han kan jo nok forstaa, hedder 

det videre, at hvis hendes mor skulde tage sig deres afrejse fra 

Svendborg saa nær, at hun igen blev syg, maatte hun som eneste 

datter bebrejde sig det gyseligt. - Fra Marie Bltthme skal hun hilse 

i det uendelige; hun er i den tredie himmel; ogsaa Mine Lange er 
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idel lyksalighed; hun skal have bryllup den 2r. oktober og bo i en 
gaard tæt ved Kolding. _s ) 

Allerede den 22 . oktober svarer Rohmann sin hustru paa dette 

brev. Han haaber, skriver han, at hun og hendes mor nu er kommet 

velbeholdne til Svendborg og befinder sig vel derhjemme. Han tak

ker hende, fordi hun vil paatage sig besværet med flytningen og ikke 
viger tilbage for at rejse til Tønning ved vintertid. Og han fortsæt

ter saaledes: 

"Det glæder mig ogsaa saa overmaade meget, at vor kjære Moder vil tage 
med; hun skal være mig hjertelig velkommen; hun skal fa ae det bedste Værelse, 
her er i hele Gaarden; jeg mener H augestuen; der er lyst, og der skal nok 
blive Kakkelovn, ligesom der nu er; eller ogsaa maa hun vælge, hvilket af de 
andre Værelser, hun vil have; de skulle alle staae til hendes Tj eneste_ Motion 
kan hun faae i Marken, Haven; og er Vejret for slet, i Storstuen, som er saa 
rummelig, at hun i Magelighed kan gaae sig en Tour deri; ogsaa haaber jeg, 
hun skal faa sig adskillige rare Kj øretoure; kan hun blot finde sig i vores 
Eenlighed! 

Dog jeg haaber, vi skulle nok faae Ende paa Tiden; thi om Aftenen skal 
jeg læse for Jer, og D agen gaaer nok; ogsaa kunde vi imellem komme til Men
nesker. Tarveligt vil det blive; thi du indseer nok, kjære Sophie, at Indkom
sterne især det første Aar ville blive smaae, da her endnu mangler saameget; 
men I ere jo vandt(!) til Ta rvelighed, og det ska l nok gaae. Naar jeg derimod 
kan komme efter Jer, kan jeg endnu ikke bestemt skrive dig; men førend 3 a 4 
Uger kan det ikke skee; men hele Rej sen er da ikke mere end 20 Miil , og dem 
kommer vi nok igjennem; godt var det, om du efter din Mening kunde faae alt 
Tøjet færdigt saasnart mueligt og faae det herover, inden Vinteren kom paa; 
Snedkeren behøver neppe meer end 8 a 14 D age ; thi først i November var jo 
bedst, og saa kunde du og Moder være beredte, indtil jeg kom og hentede Jer. 

For 30 a 40 rd. fik du vel saadan en lille Skude; D æk maatte der da være 
paa ; maaskee fik du bedst Christopher Færgemands store D æksbaad i Vindebye, 
eller Niels Clausens Slup; er Andreas Christiamen hjemme, skaffede han dig 
vel nok saadan et Fartøj , eller ogsaa A arsleff. Accorden kunde da være saaledes, 
at Fragten betal tes ved T øj ets Modtagelse i Horsens, hvorfra Skipperen ved sin 
Ankomst maatte sende mig et Bud. Jeg kunde da med Bøndervogne hente det 
fra Skibet; thi skal det sættes op, koster det atter mere. Det maatte dernæst be
stemmes, hvorm ange Dage Skipperen skulde ligge med T øjet uden anden Godt
gjørelse end Fragten, og hvad han skal have for hver Dag, det gaaer derover. 
4 a s Dage maatte han da i det mindste ligge. Kunde du imidlertid bringe 
nogle Kasser tilveje til at indpakke Bøger og andre Smaaeting i, var det godt ; 
du fik vel saadanne gamle Kasser hos Brandt, Aarsleff, Baagoe o_ s. v.; skulde 
det knibe, kunde nogle af dem komme tilbage med Skipperen igen. Lad mig 
nu see, du laver dette istand. 

34* 
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Jeg skal imidlertid see at faae gjort Aftale med den Gamle. Vi talede derom 
iaftes; hans Ønske er at komme bort, og at jeg skal modtage det Hele, og det 
bliver vel ikke saa vanskeligt at komme til Rette om, da Kornet er deelt, og 
Præstegaarden ikkun er tilbage. Fødevare skal jeg saa godt jeg kan, sørge for. 
Rug, Byg, Havre og Boghvede har jeg i Laden; jeg haaber, saameget vi behøve, 
Ost ligeledes . Det øvrige kommer vi vel over paa en Maade. Vigtigt var det, 
om vi havde nogle Køer, men dem fa ae vi vel ogsaa . . 

Jeg har havt travlt i denne Tid. Bønderne have pløjet og saact Rug for mig; 
i Løverdags fik jeg saaet 5 T ønder i det dejligt Stykke tæt udenfor Haven ; paa 
Løverdag skulle de fælle til Byg. Det Hele koster mig nogle Kander Brændevin; 
men Pengene er ogsaa smaae. Jorden er af den Beskaffenhed, at jeg kan saae 
I 2 Tdr. Rug, naar jeg kunde faae de fornødne Hjelpemidler. Et Par Heste, en 
Vogn og nogle Køer maa jeg see at faae; men Penge mangle mig, og jeg veed 
endnu ikke, hvor jeg skal opsnuse nogle. Jeg skrev i forrige Uge til Werkmester 
og beskrev ham Stedet her; lad mig nu vide, hvad han siger om det ; kunde jeg 
faae nogle af hans Penge i Brug i min Avling, skulde der nok komme noget 
ud af (det). 

Marie Bluhme begriber jeg maa være lykkelig ligesom M ine Lange; jeg er 
ganske forbauset over det hurtige Bryllup, hvad Pokker er Aarsag til det Hast
værk. - -- Naar du faaer din kjære Moder med dig, vil Savnet af dit kjære 
Svendborg dog blive lindret noget, og vi kunne jo nok være lykkelige, fordi vi 
ikke leve der. Her har Sorgen sat sig meget, og Datteren er atter paa Benene; 
jeg lader, som om Intet var foregaaet; jeg troer, det er det bedste; hun er ellers 
slemt berygtet her i Omegnen; jeg var i Mandags i Horsens; der talte man saa 
slet om hende; jeg besøgte med det samme Præsten Rosing, som er gift med 
Krigsraacl Lasson s S øs ter og blev meget venskabeligt modtaget; her have vi 
atter en vakker Familie; jeg spiste der til Middag og var strax som hjemme i 
Familien; hils Lasson, naar du seer ham, at jeg tilbragte 5 meget interessante 
Timer hos hans Søster og har mange Hilsener til ham fra hende, hendes Mand 
og deres 2 velsignede smaae Børn. Hils nu alle gode Venner og Bekjendere, især 
Aarsleff s, Pasbjerg, Ørnstmp, Linde o. s. v.; hils Ottilie, at hun maae endelig 
følge med. Mine Forældre har du vel besøgt; hvorelan lever de, jeg har for Tiden 
intet at sende dem. Hils vor kj ære Moder og bered hende med god varm Paa
klædning til Rejsen. - - - Sig til Clemmensen, at jeg efter Løfte har indgivet 
Ansøgning om at dimittere Gomm e Graae næste Aar, da M ølmark ikke vilde. - 
Skulde K rebs ikke have en gammel Præstekjole; den behøvede ikke at være 
god, see ad? hils ham!" ll ) 

Allerede før Sophie Rohmann fik dette brev fra Tønning havde 

hun i Svendborg, d. 24. oktober, begyndt at skrive for at fortælle 
om, hvordan rejsen var gaaet, og om sine forberedelser til flytnin

gen. Rejsen gik godt, og hendes mor befinder sig vel igen. Og hen
des beslutning om at flytte med til Tønning staar fast. Men udgif

terne ved rejsen beløb sig til 38 rd. Alle gamle venner i Svendborg 
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har nu ved deres tilbagekomst vist sig saa overmaade tjenstvillige, 

artige og venlige mod dem. 
Nu har de da travlt med at gøre sig færdige til den jydske rejse. 

Ottillie var hos dem i forgaars og vil nok tage med til Tønning, saa 
nu bliver de fire - med moderens unge pige - der venter paa, at 
Rohmann kommer og henter dem. For hente dem, det maa han 

snart; til Fredericia kan han jo sagtens komme, og saa kan Heiberg 
fra Dallund hente ham i Strib og køre ham til Svendborg; saa bliver 
det ikke saa dyrt. Det er da nødvendigt, han kommer og henter sin 

kone og hjælper hende med raad og daad; der er jo saa mangfoldige 
ting, der skal huskes og ordnes. 

Det bliver svært at bryde op, ved han nok, saa han maa ikke vre

des, "om jeg end med det gladeste Haab om Fremtiden dog med in
derlig Rørelse vil forlade mit gamle kiære, kiære Svendborg. " Fra 
folk i byen har hun bønner og hilsener i tusindvis til ham - "ligefra 
Admiralen (Riisbrigh) til gamle Grete." Snedker og maler maa 

hun stadig skynde paa; hun vilde nemlig gerne have alt pakket og 

ordnet, saa det kunde komme om bord til den 4· eller 5· november. 
-Kaptajn Linde har venligt hjulpet hende og forhørt sig hos flere 
skippere; de har forlangt 5o-6o rd. for at sejle tøjet til Horsens; i 
dag er der et tilbud paa 40 rd., og Linde vil nu faa oplysning om 
mand og skib. Rohmann maa endelig huske at skrive, hvem der vil 

modtage tøjet i Horsens . 
"Linde bad mig tillige sige dig, at det var skidt, du ikke kunde 

faae tilbørlige Heste, Kiør o. s. v.; han har i Dag med Posten skre
ven til hans særdeles gode Ven, Justitsraad Behr, i Horsens; han er 
riig, og efter hans sigende meget Tienstvillig; han har anbefalet 
dig paa det beste; thi jeg troer, du har en høi Stierne hos ham, og 
maae du derfor endelig gaae ind til bemeldte Justitsraad Behr, naar 
du tager til Horsens.-" Fra Werchmester skulde hun hilse og bede 
om en opgørelse over deres pengemellemværende. Hun har nu, 
skriver hun, betalt hans forældres husleje og hvad de skyldte hos 

Pasbjerg, Meier, Clemmensen og fru Rampe, og vil ogsaa se at faa 
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snedkeren betalt og faa noget køkkentøj gjort i stand hos smeden, 

saa hun har ikke penge til at købe "simpelt Tøi til en Præstekiole." -

Og videre hedder det: "Nej, hvad mener du, i dette Øieblik fulgte ieg Præ
sten Møler (fra Bjerreby paa Taasinge) og Kone til D ørs; de var her og gra
tulere og bad dig kiærligst at hilse; og hvad som mere er, Petreæ er her, medens 
ieg skriver dette, og hun fortæller, at de i Eftermiddag ogsaa har været der; 
Møler sagde, han havde mærket, Pasbierg saa suurt til ham; dette vilde han 
nødig have; bad derfor alt gammelt være glemt; tillige sagde han, han vilde 
skrive dig til; giør han det, lad da, søde Rohmann, alt gammelt og bittert gaae 
igiennem det grove Sol(d). Han kryber jo dog i grunden til Korset; Gud ved, 
Ludvig giør ham vist ingen glæde i Livet. " lO) 

Saadan blev flytning, præstegaardsavling og Svendborgnyt drøftet 

deres breve. En otte dages tid efter, dateret den 30. oktober, skri

ver Rohmann igen. 

" --- Jeg kommer i dette Øjeblik fra Justitsraad Bernt, hvor jeg efter din og 
Capt. Lindes Ønske bar været og gjort Visit; det skader jo i alle Tilfælde ikke; 
men jeg kunde jo ikke saaledes, før Manden kjendte mig, tale om Penge; og da 
han, som rimeligt var, ikke talte om nogen, er jeg ligenær. Jeg er reent udtømt 
til Brændeviin til Pløje- og Saaefolk og til en Karl, som kaster V andgrøfter for 
mig; bar paa faa Rdl. nær, udtømt min Kasse, dog haaber jeg, at Kjerrumgaard 
nok laaner mig Fragten til vort T øj. Jeg har idag gjort Aftale om dets Modta
gelse her i Byen; du behøver blot at adressere det til Kjøbmand Christian J ens en 
Monberg i Horsens, til hvem Skipperen har at henvende sig og modtage sin 
Fragt; denne Kjøbmand besørger det modtaget og sat i Huus, hvis Vej ret er 
slemt; i alle Tilfælde maa du gjøre det til en Betingelse hos Skipperen, at Los
ningen ikke maa skee, hvis det regner, saaledes at noget kan blive fordærvet; i 
Tønning skal det nok komme under Tag. 

Med Bynch har jeg talt om Overtagelsen af Alt; der er blot hans Auction og 
Præstegaarden i Vejen; jeg haaber derfor næste Gang at give dig fuldkommen 
Besked. Husk at faae mine Bøger, som Clemmensen har laant af mig, og send 
saameget som mueligt af T øj o. s. v. til Søes; thi naar der bliver 6 paa Vognen 
fra Svendborg, bliver der ikke Plads til ret meget Tøj. Overalt vilde jeg gjerne 
til Fyen; det var dog mueligt der at tilvejebringe et Par Ioo rd.; her hvor jeg 
endnu er saa fremmed, er det saa vanskeligt. Tak Linde for hans venskabelige 
Villie; Gud give, den kunde hjelpe os noget; han faaer idag Brev fra mig, men 
det var skreven i Tirsdags. Det glæder mig hjertelig, at vor kjære Moder er 
rask; naar hun kommer herover, tænker jeg nok, hun kommer sig; var jeg blot 
hos Jer. --- Hils V nkmester, at med næste Post skal han fa ae en Opgjørelse; 
jeg troede, det kunde have biet, til jeg kom til Fyen. " -
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Dette brev var skrevet fra Horsens, hvor Rohmann altsaa havde 

været for at hilse paa Justisraad Bernth og for at træffe aftale med 
købmand Monberg.11) 

Imens sled hans kone i det i Svendborg for at faa alt færdigt til 

flytningen . Den 4· november skriver hun sit næste brev og fortæller 

om alle sine bryderier. Men først takker hun saa gyselig for brevet, 

hun har modtaget; hun beklager, at hun endnu ikke kan give ende

lig besked om, hvornaar tøjet kan komme af sted. Med snedkeren 

har hun haft saa meget vrævleri, fordi de hele forrige uge var opta

get af den store fest, der skulde holdes i byen i anledning af prins 

Frederik Carl Christians (senere Frederik d. 7.) og prinsesse Vil
helmine Maries formæling, "da heele Byen var ilumineret tillige
med Frue Kirke, hvori der holdtes en meget smuk Concert ; om 

Dagen blev der skudt og exserseret fra alle Kanter, og i Søndags 
var stort Bal paa Raadstuen", saa hun var den eneste, der havde 

tanke for deres stakkels tøj. Men nu har hun ved bønner og trusler 

faaet løfte om, at det skal komme om bord paa fredag morgen; 

"selv har ieg indpakket saa meget, som det var mulig for at spare 
alt, hvad ieg kunde." - Ogsaa Ottillies tøj er pakket og staar op

taarnet - "her i Stuen." -

Meget besvær har hun ogsaa haft med at finde en skipper, der 

kunde sejle deres tøj til Horsens. Det tidligere omtalte tilbud mente 

Linde ikke, hun skulde tage imod; "hans Skib var lille, og han selv 
fordrukken", havde han sagt. Saa havde hun haabet at kunne faa 

Christoffer Fergemand i Vindeby til at sejle; "og i egen høie Per
son har ieg i 2 Timer sidet og Converseret Madam Schols for at 

vænte paa Frederik Fergekarl; thi at komme over til Thorseng er i 

~ Dag næppe muligt for Folk og Fæ, da det er Market her." - Trods 
alle sine anstrengelser har hun dog ikke faaet fat i færgemanden 

endnu, og kaptajn Linde kan ikke hjælpe hende i disse dage, da han 
har faaet besked om, at hans mor er død. Desværre kan hun altsaa 

ikke endnu skrive noget bestemt om, hvornaar tøjet kan komme af 

sted, men paa lørdag skriver hun igen og vil da give endelig besked. 
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Købmand Aarsleff, skriver hun, synes, hun skal bede Rohmann 

om at tage fri nogle dage og komme til Svendborg for at hjælpe 
hende med alt det slid og slæb, der er ved saadan en flytning; men 
det vil hun ikke, nu skal tøjet af sted. - · 

Allerede den 7. november maatte Sophie Rohmann da til at skrive 
igen. - Færgemanden havde ikke kunnet sejle med tøjet; men kap
tajn Linde har opsnuset en mand ved navn Cad Olsen, der vilde 

gøre turen for 40 rd. Og nu har hun skrevet en fortegnelse over alt 
det, som skal sendes af sted; det er nu altsammen pakket, og i mor
gen tidlig vil det blive bragt om bord. Linde har bedt købmand 

C. J. Monberg i Horsens om at tage imod det og betale Skipperen; 
selv vil Linde være til stede ved broen i morgen, ligesom han har 
bedt en bekendt ved toldvæsenet i Horsens om at se lidt efter tøjet, 
naar det kommer dertil; saa regner hun med, at Rohmann selv vil 

sørge for, det kommer til Tønning præstegaard; han vil nok huske 
paa, at der skal hør i vognen, der kører sagerne fra Horsens, og at 
der ikke maa vendes op og ned paa sagerne. 

Fra We,-chm ester skal hun hilse. Brevet han har faaet, er han 

misfornøjet med, fordi det ikke klart fortæller, hvor meget det er, 

Rohmann skylder ham; "han er jo lidt underlig, som du ved, men 
han hi al p os dog, da ingen vilde." Derfor beder hun nu indstændigt 

sin mand om at skrive til Werchmester igen -med næste post ; "giør 
det for min Skyld. " - - - Ganske vist har samme Werchmester 
ogsaa voldt hende en del bryderi. Han forlangte en kakkelovn i 

stedet for den, hun tog bort, saa hun maatte leje en til ham for 
2 rd. Og det røde bord, Rohmann havde købt paa auktion, vilde 
han paa ingen maade af med, saa hun lod ham beholde det. Men 
saa kom han ogsaa og gav hende Rohmanns guldmedaille, ,,hvilket 
glædede mig gyselig, du ved, hvor kiær ieg altid har havt den; den 
veier da ogsaa fuldelig op mod det røde bord og 2rd." Nu vil hun 

rigtig passe paa den; "den er dog en Trøst i Nøden." -
Hun vil ikke lade sin mor mærke, hvor haardt det kniber med 

penge; "du kiænder hendes lange taler i saa henseende." Nu har 
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hun skrabet sin og sin broder Ferdinands sparebøsse og fundet 7 rd. 
Hun tilskynder sin mand til atter at besøge justitsraad Bernth, naar 
han kommer til Horsens. Fra Svendborg fortæller hun, at den nye 
herredsfoged, Th. Bruun, nu er kommet; "det lader til at være en 
lille stille, intetsigende Person". Under flytningen fra København 

til Svendborg havde han det uheld, at hans tøj , der blev sejlet over 
af en Thurø-skipper, forliste; og da det blev reddet op af vandet, 
var det næsten fordærvet. 

Derefter følger fortegnelsen over de sager, hun nu sender med 
skib til Horsens. 

" 2 Kakkelovne. - En Divan med puder indsyet i Maatter. - 2 Lænestole. -
r6 Stole. - 6 Sæder indsyet i Maatter. - ro indsurret i Reb. - 2 Hiorneskabe. -
2 Servanter. - Et schatol, det halve i Maatter, det andet i en Pose. - En Comode. 
- En Piedestal. - 4 Borde. - Et ditto Skriverbord. - 3 Rioler. - En Kiste. - Et 
Flueskab. - En stor Kuffert. - 3 mindre ditto. - En stor Kasse. - 6 mindre ditto. 
- En Speilkasse. - 2 smaae T ønder. - 2 Grynbøtter. - 2 Kurve med Fladsker i. -
3 Gryder. - 2 ditto glaserede. - 4 Pander. - Et Kagejern. - En Træspand med 
Sigte i. - En stor Sæk med Dyner. - En lille Kasse indsyet i Maatter. -

Schatollet er Moders det gamle, hun har givet os; ieg har ladet det male, og 
du kan troe, det seer godt ud ; Moder mente, det maaske dog vilde glæde dig at 
have et saadant i dit Sovekammer. "12 ) -

Saa kom de unge præstefolks indbo paa vej fra Svendborg til 
Horsens, og begge parter gik spændt og ventede paa, at det skulde 
komme godt i havn. Rohmann havde i Tønning samtidigt mod

taget de to sidste breve fra sin kone, og den r2 . november satte han 
sig til at svare paa dem. 

"Gud være lovet, min inderlig elskede Sophie, at du har faaet vort T øj til 
Søes, som jeg haaber allerede er enten i eller nær ved Horsens. Jeg kan godt 
begribe, at du har havt mange Bryderier ·og meget Slæb, inden du fik det af 
Sted; men du er jo dog ikke forsagt , - - - o, du begriber ikke, hvor inderlig, 
inderlig meget, jeg længes efter dig; jeg er her saa ene og ret ærgerlig over, at 
min Rejse ikke bliver saaledes, som jeg haabede og ønskede den. 

Gamle Bynch vrøvler frem og tilbage; saa vil han reise og saa tør han ikke 
for Vinteret; Auction skulde her have været for længe siden, og nu bliver det 
intet af før i December for hans Opsættelses Skyld ; og førend han med sit 
Clerisie er borte, kan der ingen Indretning blive for mine kj ære Qvindfolk. D et 

-----
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er iøvrigt en slem Tid at tage imod Huusholdning paa; især da Huset bliver 
udtømt for Alt, og jeg mangler Penge til at kjøbe ind for; thi noget Kjød, Lys, 
Smør og mange andre Ting skulde her dog være, og saalænge de have Alt i 
Besiddelse, kan jeg ikke godt begynde paa sligt. Et Par Køer vare ogsaa uund
gaaelig nødvendige, hvortil jeg frygter for, min Medaille atter kommer til at 
springe, hvis jeg ikke forinden faaer Penge; dog Gud give det, jeg vilde gj erne 
frelse den. 

Til Justitsraad Bernth gaaer jeg naturligvis igjen; men jeg har ikke været i 
Horsens siden; kunde jeg endda blot faae 2 00 rd.; dermed kunde jeg allerede 
gjøre meget. Suhr (d. e. præsten i Tved ved Svendborg) m a ae jeg have fat i, 
naar jeg kommer til Svb., om jeg ikke kunde faa 100 rd. eller idetmindste et 
Halvt; derfor vilde jeg saa gjerne have været til Fyen, førend her blev Auction, 
for derefter at beregne, hvad jeg turde kjøbe; thi meget kommer vi til at trænge 
til, et Par Folkesenge, Sibøtter, Kobberkjedel, Rulle, I Vogn og mange andre 
Ting; men jeg seer ingen Udvej til at betale dem 6 Ugers Dagen derefter; der
for skulde jeg i Forvejen derover, hvis jeg intet kan faae i Horsens. 

Tøjet skal (jeg) nok besørge hertil og behandle saa godt som mueligt; men 
hvad Tid jeg kan komme for at hente min søde Puds, kan jeg efter det Foran
førte ikke bestemme; skulde jeg til Svb. førend Auctionen, kom jeg til at rejse 
to Gange, og det blev, er jeg bange for, vel kostbart og noget besværligt; ogsaa 
ligger det mig meget paa Hjerte, om vor Moder kan taale Rejsen saa sildig paa 
Aaret; blev Vejret godt, kunde hun jo sagtens, men faldt det ind med streng 
Vinter, var det ikke behageligt; jeg søger at gjøre det paa det bedste. 

Min Tilladelse til Rejsen ligger paa mit Bord; men dette Vrøvlerie her i 
Huset gjør Skaar deri, saameget mere som Bynch vil have 400 rd. for Præste
gaarden, og jeg kun vil give 350, hvorfor den er vurderet af Amtsprovsten, og 
dertil have dem alle til II. Juni, hvilket jeg ikke kan og ikke vil love, da det 
kommer an paa, hvorledes jeg kan faae dem i Aarhuus; hertil kommer jeg ogsaa 
udentvivl før min Reise til Fyen at gjøre en Tour i denne Anledning. 

Foruden Rugsæden har jeg faaet fællet til Byg, Boghvede og til 12 a 14 Tdr. 
Havre, samt kastet 2 lange Vandrender paa 150 Favne for at lede Vandet bort 
fra Marken. Den Gamle undrer sig over og seer ordentlig skjævt til, at jeg 
begynder at tage mig noget af Marken, da han aldrig har gidet gjort noget ved 
den og neppe saaet og avlet saameget, de kunde bruge i Huset; og jeg erkjender, 
og alle Kyndige forsikkre mig, at Avlingen alene kan gj øre mig til en holden 
Mand om nogle Aar, naar jeg kunde faae behørig Besætning og drive den or
dentlig; og jeg haaber nok, vi kommer ud af det, og at min lille Kone skal 
blive tilfreds, naar først vi vare komne noget ind i Tingene. Her er herlig 
Lejlighed til at holde Smaakreaturer som Gjæs, Ænder og Høns; ogsaa Faar 
maae vi have især for Uldens Skyld; 6 Køer og 2 Heste skulde vi ogsaa have til 
en Begyndelse; havde vi dem bare. 

Til lf:7 erkmester har jeg skreven og givet ham en Beregning; jeg har naturlig
viis intet berørt om, hvad du skrev, men bedet ham undskylde min lange Ud
sættelse; ogsaa har jeg skrevet Line Biilow det lovede Brev til. Tak Linde 
mange Gange fra mig for al sin Umage; jeg skal selv takke ham, naar Tøjet er 
kommen. Begge dine Breve fik jeg paa eengang, da jeg kun faaer Post eengang 
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om Ugen; husk derfor paa at skrive blot om Loverdagen, saa faaer jeg Brevet 
om Tirsdagen; ellers ligger det paa Posthuset saa længe. 

Pige har jeg ikke fæstet endnu, ford i jeg haabede at beholde den, her er, som 
er en ret flink Pige ; hun vilde ogsaa gjerne blive, men har lovet at drage med 
til Skanderborg og kan saaledes ikke slippe for Maj; men en Gaardmands D atter 
i Træden har tilbudet sig, og hende faaer jeg vel; ogsaa har jeg faaet Brev fra 
Horsens om en Jomfru, men hende fører du jo med og har altsaa afviis t Tilbu
det. N u skal jeg arbejde det bedste, jeg kan; naar jeg har faaet T øjet, skal jeg 
lade dig det vide; men før Juul tør jeg neppe tænke paa at fore dig herind i 
vort Hjem. - -- Tak Moder hjertelig for Chatollet. H ar du ikke fund en min 
lille Bog med Sølvsignetet i; jeg kan ikke nogensteds finde det og savnede det 
strax, da jeg kom hertil." 

Saadan havde hver sine bryderier. Netop som tøjet var kommet 

af sted, rejser der sig hindringer for familiens snarlige samling i 

Tønning. Pastor Bynch kan ikke beslutte sig, og med finanserne 

ligger det værre end nogensinde. Den 22. november skriver Sophie 

Rohmann sit næste brev. 

Først takker hun sin mand for sidste brev og ikke mindre, fordi 

han har skrevet til W erchmester, saa hun nu i stedet for hver post

dag at høre "hans uendelige Vrøvl om de tossede Penge" kan glæde 

sig ved at se hans "velfornøiede Fiæs." Derimod er hun slet ikke 

tilfreds med, hvad han skriver om, hvornaar han kommer til Fyn; 

"du kan altsaa ikke komme før Juul, det vil da sige efter Nytaar; 

thi naar Anetionen først skal være i December, kan ieg nok be

gribe, den øvrige Tid til Nytaar vil for dig blive meget travl." Ja, 

hun blev noget lang i ansigtet, for hun havde allerede begyndt at 

lytte efter hans vogn. Men hun skal nok være taalmodig og huske 

paa, at hun er blandt venner, mens han maa gaa saa ene. Det maa 

være svært at gaa og høre paa alle Bynchs vrøvlerier; men han skal 

ikke lade sig mærke med noget; "vi har jo begge saa ofte talt om, 

hvor afskyelig det var, naar to Præster skiltes som uvenner fra 

hverandre. " D et undrer hende, at Bynch vil forlange mere for præ

stegaarden, end den er vurderet til; er han mon vred, fordi hun 

vilde komme til Tønning før naadensaaret er udløbet. -

Selv er hun nu færdig til at bryde op fra Svendborg, og hendes 
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mor er ikke betænkelig ved at skulle gøre rejsen i januar. Hun kan 
godt forstaa, det vilde blive for kostbart for ham at tage turen til 
Svendborg to gange. De forbistrede penge! Da hun var Sophie 
Lindgreen vilde hun gerne altid have 5 rigsdaler i baghaand; nu 

maa hun være fornøjet, om hun ejer 5 mark, nu hun er Fru Pastor

inde, som der to gange har staaet paa breve til hende fra Als. -
Da vejret de sidste dage har været nogenlunde godt, haaber hun, 

han allerede har faaet tøjet i hus . Nøgler sendte hun ikke med, 

fordi hun dengang, det blev sendt, haabede, han snart selv kom og 
hentede dem til Tønning. Nu maa han jo faa en smed til at dirke 
bogkasserne op, baade den store og de to, der har staaet paa Pas
bjergs loft. Og kunde han saa ikke se lidt efter syltetøjet, at det ikke 
skal blive fordærvet. -

Ja, bare han dog kunde skaffe nogle penge; men "hos Suhr kan 
det nu slet ikke hiælpe, thi Mathilde fortalte forleden, at han nylig 
havde tabt 6ooo; han laante ogsaa af Linde til at betale Folkeløn 
med." - I anledning af sin mors begravelse er Linde nu rejst til 

København og bliver borte 4 uger. "Dersom du ingen Penge faar 
hos Justitsraad Behrendt, var det da ikke muligt, naar du kom til 
Aarhus, at den elskværdige Madam Sigumfelt kunde laane dig 
nogen; thi ieg bilder mig stærkt ind, at Herren er et Nommer Nul, 
siden du aldrig har nævnet ham; kan din yndest hos Madammen i 
denne Sag hiælpe noget, da giver ieg dig for ud lov til at giøre saa 
meget Cour til hende, som du selv behager; kan du nu forlange 
mere." -

Saadan driver hun løjer med deres pengebekymringer og fortæller 
videre, at der blandt hans mange bekendte næsten hver aften blev 

drukket en skaal for ham; "den nye Herresfog maae vist troe, du 
er kiæledæke af alle Svendborgere. " - Sophie Rohmann og hendes 

mor har været en tur i Ollerup; "og ieg var netop paa Schioldemose 
den Dag, Line (Bulow) havde faaet dit Brev, hun var meget lykke
lig derfor, det var ogsaa et nydelig Brev." - Signetet, han har 

skrevet om, har han vist selv pakket ned, hun har i hvert fald ikke 
set det. - 13) 
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Og saa gør Sophie Rohmann sit regnskab op, for at hendes mand 
kan vide, hvad hendes penge er brugt til. Det ser saaledes ud. 

"Af Dig modtog i eg til udbetaling i Svendborg . . . . . . . . . . . . ro6 rbdlr. 
og af Cancelliraad Nellemann la an te ieg...... .. .. .......... . 40 " 

Af Moder laante ieg i Kiøbenhavn og betalte strax, da 
ieg kom hi em ........................................ .. . ... . .. . . 

vores Reise kostede 37 rbdlr. , og da Moder næppe havde 
saa mange, gav ieg hende for min part .... ...... ...... .. 

til Pasbierg betalte ieg og modtog Qvitering, som du bad 
mig om ...... . ... . .. ....... . . .. .. .... .. ...... .... . .... .. . ... . ..... . 

til A . M ei er ligeledes ............................................ . 
dine Forældres Huusleie .. .............................. .. . .. .... . 
i Fragt og Broepenge for vores Comode, Stole, Seng, 

Pidestal o. s. v. fra Kiøbenhavn .......................... . 
for en lille Pakke med en anden Skipper ................ .. 
til Thomas Snedker for Moders Seng at istandsætte og 

for en ditto nye til Ottillie samt for en Kakkelovnsfod, 
et la ag til en Kasse og en Speilkasse .................... . 

til en Muurmester for at nedtage en Kakkelovn og op
sætte den hos W ærkmeister samt nedtage den, der 
stod hos ham . ............. . .............. ... .. . ..... ... ....... . 

til Trabolt for at male 2 Senge, et Bord, et Schatol og et 
Bæggen ............................... . . . . .... ....... ... .. . ... . .. . 

til Smeden W æst for griver til 4 Gryder samt Been og 
stiært paa 2 Pander ......................................... . 

til Bødkeren for at istandsætte 2 Tønder og to Gryn-
bøtter ............................................................. . 

for en Puster at istandsætte og ligeledes for dit Uhr .. . 
for en Skrue til Divansbordet ................................ . 
2 Kurve .................... .. . . .... . ...... ... .. ... .......... .. . .. . . 
til H. ]. Baagøe for r7 Matter a 24 sk. samt papir og 

Seilgarn at pakke ind i ................ .. ................... .. 
til Snedkeren og en Svend for at indpakke alle Meub-

lerne, som vi ej selv vare mægtige at løfte .............. . 
for Søm til Flueskab og til Kasserne .. .............. .. .... .. 
for at bære T øiet ned ............................................ . 
for en Vogn ............. . .......................................... . 
for et par Støvler ............................................... . 

r46 rbdlr. 

Til dette regnskab gør Sophie Rohmann et par bemærkninger. Da 
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disse uundgaaelige og nødvendige udgifter har været større end 

hendes formue, har hun maattet skrabe sine sølvpenge sammen, 

"og fik nu Gudskeelav hver en Kiæft betalt;" ja, hun fik endda 

nogle faa daler til overs; men dem har hun paa 5 mark nær brugt 

til sig selv. Til Clemmensen havde hun lagt 14 rbdlr. til side, men 

da hun tilbød ham dem, sagde han, at han paa ingen maade vilde 

modtage dem, før Rohmann selv kom. -

Hvordan og hvornaar mon saa tøjet naaede Horsens og kom 

videre til Tønning? Tog Rohmann saa til Svendborg og hentedt:" 

sine kære kvindfolk? Og hvornaar kunde famil ien holde sit indtog 

i præstegaarden? Ikke sandt, saadan spørger vi og leder efter svar 

i brevbunken. Men det findes ikke. Det ligger nær at gætte paa, 

at nogle breve er gaaet tabt i rejsevirvaret 

Lillejuleaften r828 skrev J. N. Madvig til vennen i Tønning, at 

han af Hviding, Sophies morbror, har hørt, at Rohmann var rejst 

eller rejste til Fyn for at hente sin Sophie. Lige i begyndelsen af 

aaret r829 kunde nok de nye præstdolk indrette sig i deres nye 

hjem, hvor de i de følgende aar skulde dele livets fryd og kval.1 4 ) 

Fra den dag, Rohmann havde sagt farvel til sin kone i Køben

havn, til den dag han kunde byde hende velkommen i Tønning, var 

der gaaet godt 3 maaneder. 

NOTER OG HENVISNIN GER 

Forkortelser: Rohm. = Rohmanns papirer i Landsarkivet i Odense. - D. B 
L. = Dansk biografisk leksikon. 2. udgave. - E. F. L. = Th. H. Erslew: Alm 
Forfatter-Lexikon. - Wib. = S. V. Wiberg: Alm. dansk præstehistorie. 

l) Rohm.: Rohmann sendte sin kone 8 breve i tiden 2'Y!J-1:Y11 I828, mens hans 
kone sendte ham 6 i tiden 'Ko-211_1. - 2) Se om biskop A. Birch Wib. 2, 636 -
om stiftsprovst F. C. Stttd.rgaard Wib. I, 44 - om amtsprovst H. C. Schmidt 
Wib. J, 644 - om P. W. Stockholm i Hocide Wib. 2, 295 - f . L. Tommerttp 
Wib. 3, 6or.- 3) Om præsten i Ry, Fr. Bendtsen, se Wib. 3, 662. - Om madame 
B ynch f. Ingersen Wib. 3, 406. - Om provstinde Christensen i Ollerup Wib. 2, 
532.- Om T hiele se D. B. L. 23, 492. - Om pastor Brygmann Wib. I, 47 og om 
pastor K nudsen i Svendborg Wib. 3, 231.- Line Blllou; blev I836 gift med Poul 
Martin Møller. - Om pastor E. S. Wolf i Nr. Snede Wib. 3, 140. - 4) Hvem 
M erbitz og løjtnant Top er, kan jeg ikke oplyse. - 5) Ortmann er maaske di-
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striktskirurg F. Ortmann fra Faaborg. - Carl Berg maaske fra Skjoldemose. -
G) Bredvads molle ligger i Træden sogn, se Trap, 7, 352. - Peter Laurberg fra 
Svendborg var kateket i Skanderborg se Wib. 2, 2I3. - 7) Byfogden er sand· 
synligvis J. Nellemann i Svendborg. - Herredsfoged i Bredstrup var H ans Chri
stian Wittu.ren, se W. Erichsen: Juridisk stat, I845 , s. I4. - En Marie Bluhme 
blev gift med prokurator Rye. Se Hjort-N ielsen: D a. prokurat. s. 287. - S) Om 
lægen P. H . Barclay se Carøe: Den danske lægestand, 3, 8. - Om Mine Lange 
se: M. Lange: Slægten Lange fr a Faaborg, s. 47. Viet i Bredstrup I828, 25/10. -

D) B randt, Aarslejf og Baagoe var købmænd i Svendborg. - Pastor U. F. Ro· 
.ring i Horsens var gift med Urwla Sophie de Lasson, se Wib. I, 682. - Ørn· 
.rtmp var læge i Svendborg, se Carøe: Den danske lægestand 3, 235. - Om 
kaptajn og overlod.r K . Linde, se Topsøe-Jensen: De danske søofficerer, s. 233. 
- Om cand. ju r. Gum me Clemmensen, se Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen : Cand. 
Jur. r , 284. - Gomme Graae blev siden præst, se Wib. I, 94. - Cand. theol. 
M olmark blev siden præst, se W ib. 3, 677. - K rebs var sognepræst ved Nicolaj 
kirke i Svendborg, se Wib. 3, 234. - I O) Rohmanns ungdomsven G. H eiberg var 
godsinspektor paa Da/lund. - Om admiral Rii.rbrigh, se D. B. L. 19, 523. I 
Fyens stifts adresseavis, 2:% 1828, et digt af Rohma nn til admiral Riisbrigh. -
Behr er fejlskrift for Bernth, der var birkedommer i Horsens, se Falk-Jensen og 
Hjorth-Nielsen: Cand. Jur. I, 129. - Moler er sandsynligvis pastor J. C. lvloll er 
fra Bjerreby paa Taasinge, se Wib. I, r6r. - Petreæ er sandsynligvis birkedom· 
mer Pasbjerg .r kone. - 11) W erchm ester var landmaaler i Svendborg og havde 
la an t Rohmann penge. - 12) Om herredsfoged T h. B rzum, se Falk-Jensen og 
Hjorth-Nielsen: Cand. Jur. I, 217. - 13 ) Carl Emil Stthr var præst i Skaarup· 
Tved, se Wib. 3, 51. - H ) Rohm. r828, 2%2, ] . N. Madvig se D. B. L. 15, 201. 
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ning om Rohmanns levnedsløb og litterære arbejder; men af den 

meget brogede brevmosaik tegner der sig et billede af en præsts 

kaar i hjem og gerning paa den tid. 

Breve er jo, naar de ikke ligefrem er meddelelser fra et kontor, 

samtaler mellem to mennesker; ofte interessante at lytte til , naar de 

drejer sig om tidens brændende spørgsmaal, om rejser eller om be

tydningsfulde begivenheder; ofte underholdende, naar der smaa

pludres og smaasladres om dagens nyt, om venner og bekendte. Men 

sommetider kommer den, der læser gamle breve, jo ogsaa til at lytte 

til fortrolige samtaler, som indvier ham i spørgsmaal, der er enhver 
fremmed uvedkommende. -

Endnu mere end tidens aviser giver breve os mulighed for at lære 

dagliglivets spørgsmaal og tone at kende. "Anekdoternes smaakrat" 

og "sladderens krumme stier" hører med til biografien; ja, hvad var 

"historiens vide mark" uden dem, har en spurgt.2 ) 

Brevene fra Rønninge præstegaard gi:ver ikke nye oplysninger om 

de store begivenheder paa den tid; men om præstefolks glæder og 
bryderier fortæller de en hel del. -

Det første afsnit skal handle om Jørgen Rohmanns barndom og 

ungdom, til han r828 blev udnævnt til sognepræst i T ønning. Et 

afsnit vil fortælle om, hvordan han i det følgende aar flyttede ind i 

præstegaarden og tog fat paa den nye gerning. Dernæst vil aarene i 
Tønning med de store omvekslinger og de mange skuffelser blive 

omtalt, og til sidst skulde der gives et indtryk af Rohmanns hjem og 

gerning i R ønninge. 

I Svendborg i St. N icolaj sogn blev Jørgen Lindegaard Rohmann 

født 1797, den 2. december; hans forældre var skomager Johan 

Andreas Rohmann og Margrethe Rasmusdatter; Jørgen var ene

barn . Faderen var født i Sønderborg, r762, 5j1, mens moderen efter 

sønnens optegnelser var fra Svendborg. Jørgen Rohmanns farfar hed 

Johan Heinrich; han skal være født i Gøttingen 1735 og som soldat 

være kommet til Slesvig, hvor han r76r i Norborg blev viet til 

Christina Pedersdatter.3) 
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V ed Brogade i St ·endborg ca. IBJo . 

Under drengens opvækst boede familien i Bmgade nr. 72 paa 

hjørnet af Gaasetorvet. Faderens skøde paa dette hus er dateret den 

2. februar I797· I betragtning af deres høje alder og skrøbelighed 

solgte skomager Jørgen Lindegaard og hans kone Sidsel Andersdat

ter huset til Andreas Rohmann, der i 8 aar havde været hos dem som 

svend; det laa "imellem Kammerherre Juels Bygge Plads og Peder 
Nielsen Hundorphs iboende Huus, bestaaende af 8 Fag Stuehuus 

til Gaden, en Tørve Kube i Gaarden, samt tilliggende Gaard Rum 

og Jord i alle Byens Marker efter 4 rds. Grund-Taxt, saa og alle 

mine Meubler og Indboe, af hvad Navn nævnes kan, alt for Kiøbe

Summa 400 1·d. - dansk Courant." Saa længe Jørgen Lindegaard 
levede, skulde han have raadighed over huset. Andreas Rohmann 

skulde derimod forrente og afbetale de 250 rdlr., Christen Thurøe 

i Troense havde staaende i det og stadig blive som svend hos Linde

gaard for en ugentlig løn af 3 ma1'-k. -Sammen med oplysning om, 
hvor Jørgen Robmanus barndomshjem laa, og med forklaring paa, 

hvorfor han fik mellemnavnet Lindegaard, giver dette skøde os et 

glimt af de fattige kaar, drengen voksede op under. -

Endnu bør i denne sammenhæng tilføjes, at Andreas Rohmann 
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den r. februar - altsaa dagen før skødet blev underskrevet - var 

blevet trolovet med Margrethe Rasmusdatter; de blev viet i St. 
Nicolaj kirke den 19. april af pro·vst Ramus; og inden de blev gift, 

var baade skomager Lindegaard og hans kone døde; hun den 

r6. februar og han den r6. marts 1797. Indtil r82r boede familien 

Rohmann i Brogade nr. 72.4 ) 

Om sin barndom har Rohmann fortalt en del i de Skildringer, 
han udsendte r844. Hos en gammel herrnhutisk pige, der til daglig 

kaldtes den hellige Maria, fik han sin første undervisning i religion. 

Han mener, Fyen var et særlig rigt hjem for overtroen og husker 

tydeligt heksen, j\1aren NoHken, der boede i St. Jørgens hospital. 

Stærkest indtryk paa ham gjorde dog de fremmede troppers ind- . 
kvartering i Svendborg r8o8; først kom en afdeling franske jægere; 

de var uvenlige og fordringsfulde, saa byens borgere følte det som 

en lettelse, da de efter nogle ugers forløb drog bort. Saa kom der en 

afdeling spanske soldater, som Svendborgenserne syntes meget bedre 

om; ja, de optog dem i deres hjem som hørende til familien. Hver 

aften trak spaniolerne under musik op til torvet og til oberstens 

kvarter, saa der var noget at se paa for byens drenge. Mellem dan

ske matroser og holsteenske artillerister kom det nogle gange til saa 

voldsomme slagsmaal, at spanierne maatte skille dem ad, og en dag 

blev hele byen sat i stor skræk ved rygtet om, at englænderne var 

gaaet i land i H esselager og nu var paa vej mod Svendborg. 5 ) Da 

præsten i Køge, P. Laurberg, der ogsaa var vokset op i Svendborg, 

havde modtaget disse skildringer fra Rohmann, sendte han sin 

"gode, gamle ven" et brev, hvori han takkede for bogen og fortalte, 

at han og hans hustru, der ogsaa var fra Svendborg, havde glædet sig 

meget over den. 

"Ja, vi have moret os fortræffelig, især ved dine Erindringer fra r8o8, og 
disse have hos os vagt (!) gl. Minder og foranlediget, at vi oftere end ellers 
ville have været Tilfældet, har i denne Tid dvælet ved Samtaler om vores 
Barndoms og Ungdoms glade Dage i det os kjere, men nu næsten fremmede 
Hjem og derved tillige erindret os mangen pudserlig Personlighed, mangt et 
barnligt Spøg, mangen en lystig Drengestræg og mangen en behagelig Livsny-
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delse, hvori vi i en modnere Alder have deeltaget og følt os lykkelige ved. Hvor 
lykkelige ere vi dog ikke, som Forsynet skj ænkede en glad og sorgfri Ungdoms
tid; thi naar vi da prøve de D age, om hvilke det med Sandhed kan siges, de 
behage os ikke, naar vi have erfaret Livets afvexlende Skj æbne og have baaret 
og deelt dets mange Haande Bekymringer, da fole vi os saa vel ved at kunde 
ligesom leve op paa ny ved Erindringen om hiin Tid, der var saa rig paa glade 
D age, og i hvilken vi uden Frygt for, hvad Fremtiden ville bringe os, nøde 
Øieblikkets Glæde. Hvor levende og gjerne erindrer jeg mig ikke saaledes de 
mangfoldige Drengelystigheder jeg og mine Broci re node i vort Hjem og ogsaa 
i Baagøes Huus! Hvor klart seer og hører jeg ikke den taabelige Skræder, Jern
manden, Hans Pernille eller Smørpaa, som vi ogsaa kaldte ham, den tossede 
Mdm . Lassen, gl. Kastmp og Bartolomæus Flindt, gl. Petri og hans Frue og 
blandt de mere respectable: H ans H attemager, K nud l\1.ouritz, Gl. H ans K arts 
og Frants Færgemaad med flere Andre naragtige Personligheder, som der samle
eles og med hvem de pudsigste Optrin ofte fandt Sted! Hvor levende erind re 
vi os ikke Lunden og Høie Bøge, samt de Glæder vi der saavel i en yngre som 
modnere Alder deelte med vore fælleds Bekjendte, de Concerter og Klubballer, 
hvori vi deeltoge og anclet saadant mere, som hine lykkelige D age, der vare saa 
rige paa Glæder, Ønsker og Forhaabninger, skj ænkede os! De ere forlængst 
henrundne, men Erindringer om dem have vi dog tilbage, og som et venligt 
Solglimt opvarmer og lysgj ør den os vort Livs Aften; thi ved den staae vi nu ; 
Gud gj øre os denne ligesaa blid og skjøn som vor Morgenstund har været ; 
hvad kunde vi da ønske os bedre. "6) 

I Tønning tog Rohmann sig en dag for at lave en fortegnelse 

over de præster, der havde været i embedet siden reformationen; 

om sig selv skrev han: "var først bestemt til Sømand; (da) et uhel

digt Fald paa Isen gjorde en Forandring, blev han r8o8 Skriverdreng 

paa Svendborg Postkontor, forestod Contoret som adjungeret Fuld

mægtig fra r8r4 til Maii r8 2o ; forlod Contoret Sommeren r8r7, 

indtil han i October fik taget den danske juridiske Examen og er

holdt Characteren for Theoreticum: bepvem, for Practicum: Vel. 

Lagde sig derpaa efter de gamle Sprog, forlod sin Contorplads og 

tog r82r Examen A rtium, r822 Examen philologico-philosophi

cum, r825 i April Examen theologicum, aflagde r826 for Biskop 

Plum og Pastor Bredsdorff Prøverne i Homiletik og Catechetik og 

erholdt ved alle Prøverne Characteren Laudabilis (d. e. r. karakter). 

Fra r825 til r828 havde han en Underviisnings-Anstalt i Svendb01·g 

for r2 til Studeringer bestemte unge Mennesker, af hvilke han dimit-

32 
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terede 5 til Universitetet. Han blev kaldet til Præst i Tønning d. 

4· Julii I828 og ankom dertil d. 6. October s. A. Den 3· September 
I828 blev han gift med Kristine Sophia Frederikke Lindgreen, en 
Datter af afdøde residerende Capelian Christian Lindgreen i Svend
borg. "7 ) 

Det er Jørgen Rohmanns data fra I8o8 til I828, vejen fra skriver
dreng til cand. theol. Kun IO-II aar gammel skriverdreng paa post
kontoret; det maa undre os. Ikke et ord skriver han om sin skole
gang. Degnen i St. Nicolaj sogn hed I8I3 Thuge, og paa samme 
tid var der i byen en lærer Nielsen for begge sogne; sandsynligvis er 
han blevet undervist af en af dem. 8 ) Mest fortæller han om sine 
eksaminer. Men hvordan fik skomagerens søn pengemidler til at 

tage alle disse eksaminer? At hans forældre ikke magtede at hjælpe 
ham frem, siger sig selv. 

Grev P1·eben Bille Brahe til Hvedholm skriver, I822, 12/ 4 , at 
præsterne Peter Rosenstand W øldike i Faaborg og Thomas Bat-jo ed 

i Jordløse havde anbefalet den unge Rohmann til hans bevaagen

hed og "opvakt hos mig en meget levende Interesse for Deres - -
Fremtids Vel. - - Det saare ubetydelige fleere med mig anvender 
for at sætte Dem i Stand til at fortsætte Deres Studeringer, fortiener 
ikke at nævnes, men kan jeg fremdeles være Dem til nogen væsent
lig Nytte, berettiger Deres mig bekiendte Duelighed og Fliid Dem 
til at fordre det af Deres ærbødig hengivne Bille Brahe." 9 ) Blandt 
disse flere, der har hjulpet Rohmann frem til studierne, maa ogsaa 
litteraten, toldinspektør Peder Horrebow Haste nævnes . I sin lyk

ønskning til studentereksamen priser han den unge mand, fordi han 

gennem sin jernflid nu har brudt sig en ny bane; "jeg tvivler ingen
lunde om, at De ved Deres Kundskabstørst, Deres naturlige aande

lige Anlæg, Deres Flid og Deres rene Sæder vil nærme sig og op
naae al vor Iids herligste Udbytte: Tilfredshed. "10) Flere breve vid
ner om, at landmaaler, Canutus Martinus Werchmester, en præste
søn fra Føns, gentagne gange var med til at hjælpe med gave og 
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laan . Birkedommer Pasbjerg, der var Rohmanns ven og holdt rede 

paa hans pengesager, nævner blandt dem, der har faaet renter for 

deres laan, ogsaa agent Ploug og justitsraad Møller.1 1 ) 

I et udateret brev til "Hr. Rohmann paa Regentsen, Kjøbenhavn" 
skriver købmand og brændevinsbrænder i Svendborg, H ermann 

Aarsleff, at han længe har ventet forgæves paa brev, men at han 

trods det nu villade høre fra sig. "De Bidrag, jeg har faaet i Svend

borg, ere: Baagøe, IO rbd.; J. Graae I5 rbd.; Clemmensen, IO rbd.; 
D. M ejer, 5 rbd .; Moltk e, 30 rbd.; H aste, 5 rbd.; Frzt e ·Sehested, 

I O rbd.; Clausen, IO rbd.; E. Brcmdt, IO rbd.; Grev Ego, IO rbd. --

Fra Wøldike hilses Du; han sender Dig nok Anviisning paa Penge 

med første. Giv mig dog i et langt brev Underretning om din For

fatning. Ingen glæder sig vist mere end jeg ved at vide Dig i hver 

Henseende glad og fornøjet ved din forandrede Livsstilling. Her er 

fuldt Huus af Bønder hvorfor Du undskylder mig for dennesinde. " 

Købmændene i Svendborg var saaledes i flertal blandt dem, der 

understøttede Rohmann i hans studietid.12 ) 

Om livet i Svendborg og om tonen i hverdagen paa den tid - kun 

et par bemærkninger. K~rnhandler og brændevinsbrænder H ans 

Caspar Brandt var en af de mere kendte skikkelser i byen. Som ung 
var han kommet i forbindelse med herrnhutiske kredse i København 

og var blevet kristeligt vakt. Det kom, da han omkring 1790 bosatte 
sig i Svendborg, stærkt til at præge hans hjem. Hans børn blev 
undervist og opdraget i Christiansfeldt. Da Grundtvig I8Io blev 

angrebet for sin dimisprædiken, fik Brandt den tilsendt af toldkas

serer Laurbergs søn, H ans Hatting, og tog den ivrigt i forsvar. 

Grundtvigs fremtræden tilskyndede ham aabenbart til at virke kraf

tigere for sin kristentro. Sin sognepræst Joachim Begtrup sendte 
Brandt I8I3 en meget haard kritik af en bestemt prædiken; den 

kunde næppe gaa an "i et verdsligt Selskab eller Komediehus, da 

langt mindre i Kirken eller Guds Hus", skrev han . Flere gange 

havde præsten forsvaret verdens og kødets lyster, saa det var ikke 

32* 
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St. Nico lai kirke i Svendborg. 

underligt, at ikke engang de ugudelige vilde gaa i kirke. "Hvor 
længe vil De med Deres Tunge paakalde Djævelens Navn og med 
den samme Tunge paakalde Guds Navn?" -

Da Brandt paa den tid anskaffede sig et lille orgel, indførte han 
den skik søndag aften at samle sin familie og nogle faa bekendte. 
De læste en prædiken sammen og sang nogle salmer. r828 sendte 
han sin sognepræst, der da hed Kt"ebs, en indbydelse til at komme 
og deltage i en saadan søndagsaftensammenkomst Som den forsig
tige mand Krebs var, spurgte han biskop Plum til raads. Biskoppen 
svarede, at Brandt burde formanes til at agte sig for de saakaldte 
gudelige forsamlinger, "da disse ere i Anordninger forbudne, og 
adskillige, som i de senere Aar havde overtraadt Forbudet, ere 
satte under Justitiens Tiltale." Brandt hævdede imidlertid overfor 
pastor Krebs, at gudelige forsamlinger ikke var forbudt efter for
ordningen fra 1741. - I anledning af, at Søren Hempel i sin avis 
havde angrebet Grundtvigs Kirkens Gienmæle, tog Brandt r827 til 

Fynske årbøger 1958



Joha nnes Pedn sen: Af Rohmann.r arkiv 497 

orde for at gøre folk opmærksomme paa, at Grundtvig ud fra 

Bibelen ville vise vej til himlen. - Den kreds, der sluttede sig til 

Brandt i hans angreb paa byens præster og paa verdens syndige sel

skaber, baller og komedier har utvivlsomt været ret faatallig; men 

den har alligevel været kendt af byens folk, saa de maatte tage 

stilling til den. Ogsaa Rohmann har kendt den; sandsynligvis har 

han aldrig deltaget i nogen gudelig forsamling i Svendborg, men 

vel ofte trukket paa skulderen ad dem, der samledes hos Brandt. 1 3 ) 

Toneangivende i Svendborg paa den tid var utvivlsomt de bor

gere, der samledes i det borgedige skyttelav eller i den dramatiske 

klub af 1812; og blandt dem spillede byens officerer en betydelig 

rolle. Sammen med sine jævnaldrende har Jørgen Rohmann flittigt 

besøgt de fester, der blev arrangeret af disse foreninger. D et er 

allerede nævnt, at toldinspektør P. H. Hctste var en af dem, der 

venligt tog sig af den opvakte dreng. Som en fin gammel herre, 

myndig og munter, indtog han en fremtrædende plads i byens sel

skabsliv. Baade han selv og hans venner havde næret lyse 

forhaabninger om, at han skulde blive en berømt digter; men 

det slog fejl. Derimod blev han r798 toldinspektør i Middelfart, 

var senere nogle faa aar i Assens og kom r8o9 til Svendborg. "En 

særdeles Ven af selskabelige Glæder" er han kaldt, og som lejlig

hedsdigter var han med til at kaste glans over byens og over ven

ners fester. - Naar den unge Rohmann saa tidligt begyndte at 

skrive vers, ligger det nær at gætte paa, at Haste har vakt hans 

interesse for litteratur og poesi; ja, maaske har han selv drømt 

digterdrømme. 

Blandt arkivets papirer findes nogle vers, dateret r8I7, 2r. juni, 

skrevet i København, da Rohmann var ved at tage dansk juridisk 

eksamen, og rettet til "Berggreen, Forfatter af Louise i Rosendalen, 

tilsendt ham faa Dage efter at Romanen havde forladt Pressen. " 

I meget højstemte toner priser Rohmann vennens bedrift. Han er 

ikke blot betaget af Louise, - "Hvis Dyd og Skjønhed, liig Venus 

- Urania, Fordunkler selv en Roms Lucretia" - nej, hele bogen er 
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i hans øjne uforlignelig. - "Med mægtig Trolddom har Du manet 

frem, En Skygge af det gamle Kæmperige, Der liig Stærkodder 

finder ei sin Lige, Fra Kjøbenhavn indtil Jerusalem." Men hvor lidt 
han har evnet at bedømme det lille skrift, kommer dog tydeligst 

frem, naar det til forfatteren hedder: "Du straaler med en Glancis 

blandt Jordens Skjaldehær, At selv en Dante, Tassa, Milton og 

Hom er, En Sheakspear, Gøthe, Klopstock, Ewald, Schiller, Kort -

hver er Jordens Skjald og Harpespiller, Paa mange Miles Vej Dig 

ikke kommer nær. " 

I Erslews forfatterleksikon staar at læse: "N. S. Berggren: Lovise 
i Rosendalen. En original Fortælling, Kbh. r817. " Men intet om 

hvem forfatteren ellers er. Anmelderen i Dansk Litteratur-Tidende 

har ikke saa høje tanker om bogen; han vil anse den for at være et 

virksomt middel til en velgørende søvn. - Efter næsten 150 aars 

forløb ved vi mere om versemageren Rohmann end om forfatteren 

Berggren. At han r8r7 var bosat i Svendborg, fremgår af nogle 

breve, Camline Simonsen, datter af organist og stadsmusikus Simon

sen, i efteraaret r817 sendte sin gode ven, Jørgen Rohmann; hun 

skriver blandt andet: " ieg skal hilse dig fra Berggren; han besøger 
mig saamæn hvær Dag, og sommetider 3 a 4 gange om Dagen; 

naar han kommer ind ad Døren, giør han omkring, bukker komisk 

og siger : ieg er den Person, som skal være her; mo iæ be om een 

bitte Vælli; han morer mig bansat, kan du tro. " (r8r7 . 13/ 9 ) . -

I oktober skriver hun igen om vor nabo, hr. Bergren: "strax da han 
kom til Byen, blev han saa forlibt i Lise Wilhielm, at han i galop 
friede til hende og forlangte hende derefter af Mama; men Lise 

sagde nei Tak, ieg vil ingen skaldet Mand have; i grunden elskede 
han hende ikke heller ; men hun er eneste Barn og rig, saa det var 

en ganske god Fangst at giøre; - - hans Luvise Bog kan ieg ikke 

beholde, om ieg saa vilde giøre mig gal; der er saadan en glæde 

over den, saa det er en Lyst; - - - det var da et nydeligt opmun
tringsdigt til den Tosse; dersom det er dig muelig, saa skaf mig 

resensionen i Adrastea ." ( r 8r7, 4j1o) - - Og fjorten dage senere 
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endnu et par linjer: "Hr. Finck besøgte os i dag og ytrede stor Lyst 
til at forarbeide et etagtstykke(!) af Hr. Berggrens Roman." (r8r7, 
18/1o ) - Hverken Berggren eller hans bog omtales senere i Roh
manns papirer.14) 

Af digtet Skattegraveren, dateret r8r9, 1/6 , fremgaar det, at den 

unge Rohmann ikke blot var litterært interesseret, men at han 

ogsaa gav sig af med arkæologiske unde1'søgelse1'. Digtet minder i 

form og indhold en del om Oehlenschlægers Guldhornene. Max 

graver efter guld ved Ørkels ruiner. "Paa Ørkels Ruin Lyset han 

skimter. - V ed Stormens H viin Saa sælsomt det glimter". Rohmann 

synes allerede paa dette tidspunkt at have deltaget i udgravninger 

ved den middelalderlige borg, Ørkil, lige uden for Svendborg. 

Og de studier over Fyns fortid, der nogle aar senere skaffede ham 

Universitetets guldmedaille, havde han saaledes saa smaat begyndt 
paa, da han skrev Skattegraveren.15) 

De haandskrevne digte i arkivet er iøvrigt af meget forskelligt 

indhold. Der er lykønskningsdigte, et "Til Pasto1" Knudsen paa 

hans Sode Fødselsdag" ( r8r9, 6. septbr.) .1 6 ) Et til jomfru Amalie 

Meye1", r8I7, 28/1o, et til Line, r82o, :Y1, og et til Sophies fødsels 

dag, r82o, 2%. I en sang, dateret r823, 11/4, udbringes: "Peer Kolds 
og Livets Glæders Skaal". Og fra r82o, 1/1o findes en salme, hvis 

første linje lyder: Christus er opstanden. Nogle udaterede linjer 

røber formodentlig den unge digters drømmerier og selvironi. 

"Delirius. Remedium delirii poetici", lyder overskriften. Og det 

skal nok betyde saa meget som: den forrykte, lægemiddel mod for

rykthed. Digtets sidste linjer hedder: "En Himlens Stemme mig at 
digte byder.- Medicus: Hvordan siaaer Pulsen? Den en Feber lover. 

- Bliv Landsbypræst saa gaaer nok Pebren over. " - De skal vel 

antyde, at poeten nu vil drukne sine digterdrømme og læse til 

præst. - 17 ) 

At den unge Rohmann dog ikke var nogen læsehest, der altid sad 

over sine bøger, men at han fuldtud tog del i sine jævnaldrendes for

nøjelser, lader flere af brevene os forstaa. Postmesteren i Svend-

--
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borg, F. V. Syberg, ogsaa omtalt under navnet Grebys, sendte r817 

sin fuldmægtig en hilsen. Adressen paa brevet var : "S. T. Cand. 

Jur. Rohmann, Fuldmægtig paa Svendborg Postkontoir. Afleveres 

i Skidenstræde No. 56 i Stuen, Kjøbenhavn." Brevet er skrevet paa 

tysk; et vidnesbyrd om, at det tyske sprog jævnligt brugtes paa Syd

fyn, da forbindelsen med hertugdømmerne var meget livlig. Det er 

en lykønskning til dansk-juridisk eksamen, men beretter tillige en 
hel del om, hvad der er foregaaet i Svendborg i de kredse, Roh

mann kender saa nøje. Syberg lover at sende de 20 rdl., Rohmann 

har bedt om og fortsætter : 

"Zu den gliicklich iiberstandenen Examen ablege ich mit Vergniigen meinen 
herzlichsten Gliickwunsch. Der Himmel schencke seinen Seegen aus der Fiille 
seiner Giithe zu der angefangen( !) ." Laufbane und lasse zum Wohl der Men
sehen und eigener Zufriedenheit, diest zu den spahtesten Zeit fortwahren. -
Hier geht es wieder seinen alten Gang, doch ist bey Borgesen eine konigliche 
priviligierte Schiesbahne errichtet, die Morgen eingeschossen wird, woran ich 
aber wie gewohnlich keinen Theil nehme. Durch die mehrheit der Stimmen in 
der Dramatischen Generalversamlung am nte dieses wurde Hojg.1Md das 
Theater auf den 23sten zugestanden, wo den Ubaldo aufgefiihrt wurde zu 
algemeiner Zufriedenheit der Zuschauer. Die Rollen waren auf nachstehende 
Weyse vertheilt. 

Alfonso, Konig ............ . .. H r r. Los e 
Alvina, Konigin, Madame 

Hirsch, meisterhaft. 
Hertzog Ubaldo, 

Herr. Titchen, natiirlich und schon. 
Camilla, seine Gemahlin 

Mad. Finch - guth 
Blanca, seine Tochter 

Jomfr. A. Meyer - guth 
Graf Camponero .. .. .. ...... Hrr. Fine h 
Graf Seravalia . Hrr. M. Meyer- guth 

Frederico, ein alter Kammerherr 
Hrr. Wilhjelm - guth. 

Ein Oberster. .. Hrr. J. Graae - gut h. 
Ein Capitain der Leibwache 

Hrr. P. Jensen 
Ein Officier der Leibwache 

Hrr. A. W est 
Ein Jahger ........ ...... . Hrr. Harder 
Eine Banerin .. .. ..... Jun g f. Striegler 
Ein Kind 

Jungf. Mathilde M eyer - guth. 

Kriegsoberster, Trabanter, Pager, Bauern und derer Frauen. 
Am Sontage war Masquerade, wo keiner von uns zugegen war, und demnach 

vom ganzen kein Urtheil zu fallen vermag. 
Diesen Augenblich bringe ich in Erfahrung, dass Johan Mouritz, seine 

Frau im Kindbette gestorhen ist, Gott helfe die acht arme nachgelassene Kinder, 
er selbst ist auf Reisen. -

Freund Rasmussen ist in Capenhagen und wird den 10. auf Lehnskov 
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erwartet, nehmlieh Novbr. Dieses wahre eine Gelegenheit hirher zu kommen, da 
er se in e eigene Pferde und W a gen hat. W ahre ieh fruher vom Examen 
unterriehtet gehesen, so hatte ieh dieserwegen mit Rasmussen gesproehen, und 
die Saehe wahre jetz in Riehtigkeit, woran ieh aueh nieht zweifle noeh kommen 
kann. - Von uns allen einen Hertzliehen Gruss, wie ieh aueh in der Folge 
suehen werde, so vie! es die U m stande n ur immer erl auben wollen, den N ahmen 
Vater nieht ganz unwiirdig zu sein. 

F. V. Syberg, in grosse Eile. 

·:<·) Oversættelse af postmester Sybergs brev: "Til den lykkeligt overstandne 
eksamen har jeg hermed den fornøjelse at ønske D em hjerteligt til lykke. Af 
sin godheds fylde skænke himlen Dem sin velsignelse til den paabegynd te 
løbebane og lade den vedvare til sene tider til menneskers vel og egen tilfreds
hed . - Her gaar det igen i den gamle gænge, dog er der hos Borgesen oprettet 
en kongelig priviligeret skydebane, der bliver indviet i morgen, men deri del
tager jeg som sædvanligt ikke. - Med et flertal af stemmer overlod den drama
tiske generalforsamling den rr. ds. Hofgaard theatret den 23., og da blev 
Ubaldo opført til tilskuernes almindelige tilfredshed. Rollerne var fordelt paa 
følgende maade. (Om rollelisten se den tyske tekst .) 

Oberster, Drabanter, Pager, Bønder og deres koner. 
I søndags var der maskerade, men ingen af os var med og kan derfor ikke 

udtale os om, hvordan det var. - I dette øjeblik faar jeg at vide, at Johan 
Mourit z' kone er død i barselseng, Gud hjælpe de otte moderløse børn. Manden 
er paa rejse. - Vennen Rasmussen er i København og ventes til Lehnskov den 
ro. november. Det vilde vel være muligt at komme med ham hertil, da han 
har sin egen hest og vogn med. Var jeg tidl igere blevet underrettet om 
eksamen, saa kunde jeg have talt med Rasmussen om det, og saa vilde det nu 
have været i orden, men det kan det udentvivl blive endnu. - Fra os alle en 
hjertelig hilsen, ogsaa i fremtiden vil jeg, saavidt omstændighederne tillader 
det, søge at være nogenlunde værdig til at kaldes fader. 

F. V. S yberg, i stor hast. " 

Postmesteren har, som det ses, i rollelisten fremhævet de optræ

dende, han mente fortjente størst bifald. Hr. Finch var saa vidt man 

kan skønne, klubbens formand og arrangerede disse amatørforestil

linger, og familien Meyer var talrigst repræsenteret blandt de op

trædende. Der er ingen antydning om, at Jørgen Rohmann selv har 

optraadt ved klubbens forestillinger, men der er ingen tvivl om, at 

han har interesseret sig for klubbens arbejde og ofte været til
skuer. - 18) 

Foruden paa komedier morede de unge i Svendborg sig paa bal-
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let' og masket'adet', og om sommeren tog de paa udflugter i omeg
nen; hos skovrider Cloos paa Taasinge sang og dansede de. Den 

unge Jørgen Rohmann var tydeligvis omsværmet af byens og egnens 
unge piger, ligesom han utvivlsomt har været forelsket i flere af 

dem. - Blandt de tidligste breve i arkivet er flere fra veninder. 

Allerede r8r4 sender stadsmusikus Simonsens, datter, Camline, 
ham et brev. Søstrene Adamine og Nicoline Dahl, sandsynligvis 

døttre af toldinspektøren i Faaborg, sender ham i de følgende aar 

skriftlige hilsener. Og i foraaret r82r underskriver Øllegaat'd sig 

som din "uforanderlige veninde. "1 9 ) 

Cct1'·oline Simonsen, der gerne underskrev sig Line, brevvekslede 

nogle gange med Jørgen Rohmann, da han i r817 opholdt sig i 

København for at tage eksamen. Hun fortæller løst og fast om, 

hvad nyt der sker i Svendborg og beder Rohmann købe strenge til 

sin fars instrumenter. Om harpespillersken Julie Kleinhalt skriver 

hun: "og nu har jeg faaet en Nye Veninde, nemlig Madam Knud
sens cusine, en Pige paa r8ten Aar, brunøiet, Sorthaaret, ganske 

efter min Smag; hun spiller godt Harpe, men det væsentligste, det 
er en Pige med Forstand, et nydeligt væsen, et godt Hierte, kort 

sagt en Engel, som jeg vilde ønske dig til Kone; det er muelig, hun 
bliver her i Byen i Vinter, og saa kan du giøre hendes Bekiendtskab. " 

(r8r7, 2%) . -Om denne veninde skriver Line atter i oktober: "i 

dette øieblik fik jeg Sorg; min ædle Veninde, Julie Kleinhol t, reiser 

til Kiøbenhavn imorgen; ieg bliver da igien allene, gode Ven, du 

kan ikke giøre dig noget Begreb om, hvad for en Elskværdig Pige, 

det er." (r8r7, %o). -
Hendes breve fortæller om forlovelser og bryllupper i byen, og 

om, at hr. Faber skal staa fadder til herredsfogedens barn. Men 

bedst ved hun aabenbart besked om de forlystelser, der bydes Svend

borgenserne. "Den berømte Goldkette, som du vel kiender, er her i 
byen i denne Tid og morer os med mekaniske og eqvilebriske ( !) 
Kunster; i Morgen skal her opstige en Luftbalon paa 24 Fods om

kreds. " ( r817 , 1%). - Og i et senere brev om den dramatiske klubs 
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arbejde: "vores comedier har nu taget sin begyndelse, man har spil

let den hiemkomne Nabob til bædste for Kassen; det gik jammer

ligt, den ene bommert efter den anden; det værste var, at der var saa 

mange fremmede; næste gang skal vi have hittebarnet; ieg har taget 

min Rolle igien; P. J ens en spiller Vennehuld og M . Biilow Emilie; 

du skal nok faae at vide, hvordan det gaaer. " ( r817 , '%o). - Fjorten 

dage senere skriver hun: "Morten Petenen er reist til Kiøbenhavn; 

ieg har bedet ham at betale dig de 40 Rbd. , hvilket han ogsaa har 
lovet. I Torsdags spillede vi hittebarnet. Ramus kom tilfældigviis 

hertil og gav sin gamle Rolle til alles tilfredshed. Stykket gik i det 

hele meget godt; paa Torsdag skal spilles Ubaldo til bedste for 

Hoffgaard, og Dronningens Fødselsdag spilles Vildfarelse uden 

Last; den gamle Quist er død, og Madamen er meget syg; ieg har 
faaet brev fra Line Dahl, den kiære Pige; hun er slet ikke fornøiet, 

og saaledes gaaer det i almindelighed; de bedste Mennesker har 

den mindste Lykke." (r817, IlYJ.0). - 20) 
Det venskab, Line Simonsen og Jørgen Rohmann havde sluttet i 

de unge aar, varede ved gennem de skiftende tider. Ikke blot i r823, 

da han studerede theologi i København, men ogsaa i r83 7 og i 

r842, da hun var blevet præstekone i Landet paa Taasinge, og han 

fra 1838 var blevet præst i Rønninge, brevvekslede de. -

r82o brød Jørgen Rohmann op fra postkontoret i Svendborg. Fra 

foraaret r82r findes et brev addresseret til ham: Regensens 6. gang, 

nr. 4· I efteraaret blev han indskrevet som student ved universitetet; 

han var da næsten 24 aar gammel. I oktober r82r blev han medlem 

af Kongens Livkm-ps, men fremlagde samtidigt en lægeattest, "efter 
hvilken han blev anseet for uduelig til al Militair Tjeneste". - Og i 

november samme aar blev han optaget "som temporairt Medlem" 

af Studentetforeningen. 21) 
Student Rohmann blev forlovet i foraaret r822. Jomfru Sophie 

Lindgreen skriver under rr. juni r822 til ham: "Elskede, elskede 

Rohmann! Hvor inderlig glad ieg blev ved dit Brev, kan ieg kun 

føle og ej beskrive dig; aldrig i mit Liv har Postbudet saaledes glæ-
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det mig som i Gaar." Hun var datter af afdøde residerende kapel

lan ved St. Nicolaj kirke i Svendborg, Frederik Christian Lindgreen, 
og boede nu sammen med sin mor, Anna Cathrine f. Hviding i sin 

fødeby, Svendborg. Den knap I9aarige Sophie, f. I803, 1%, var 

aabenbart straalende lykkelig over, at skomagerens Jørgen, studen

ten, havde foretrukket hende blandt de mange piger, han kendte.22 ) 

I efteraaret I822 bestod Rohmann anden eksamen: philologico

philosophicum. En række flidsattester dateret oktober I822 har 

han gemt. De viser, at han havde hørt forelæsninger i hebræisk hos 

J. L. Rasmussen, i matematik hos C. F. Degen, i fysik hos H. C. Ør
sted, i astronomi hos E. G. F. Thune og i latin hos B. Thorlacius. 
Professor L. Engelstoft havde skaffet student Rohmann adgang til 

at laane bøger paa det kongelige bibliothek. -

Forbindelsen med professor Børge Thodacius kom til at betyde 

en hel del for Svendborgstudenten i det følgende aar. Lige før jul 

I822 beder professoren ham komme til sig næste dags eftermiddag, 

da han vilde tale med ham om noget arbejde, der kunde skaffe lidt 

fortjeneste i juleferien. Student Rohmann trængte haardt til at tjene 

nogle penge, men sandsynligvis kan professorens indbydelse ogsaa 
have forbindelse med, at han, der tillige var oldtidsforsker, vidste, 

at studenten lige havde indleveret en besvarelse af universitetets 

prisspørgsmaal om Fyens topografiske fortid. Spørgsmaalet hed paa 
latin: Ad monumenta historica elaboretur descriptio geographica 

Fioniæ insulæ, qualis erat ejusdem facies Seculo xtmo et sequentibus 

usque ad exitum Seculi xivti . - Paa dansk: "Efter historiske mindes
mærker udarbejdes en geografisk beskrivelse af øen Fyn, som den 

saa ud i det I I. aarhundrede og i den følgende tid indtil udgangen 

af det I4. ar hundrede." - Hos professor Thorlacius traf Rohmann 

i sine første studenteraar museumsmanden Chr. J. Thomsen, der 

ogsaa, da Rohmann blev præst, opretholdt forbindelsen med ham. -

Professor Engelstoft og professor W edauf skulde bedømme de to 
indsendte besvarelser, og allerede i januar I823 forelaa deres udta
lelser om dem. - Om den første, der var skrevet paa latin, hedder 
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det, at den lod en del tilbage at ønske, saavel med hensyn til det 

materiale, der var gennemgaaet, som med hensyn til den maade, 

det var behandlet paa. - Den anden, der var Rohmanns, var skrevet 

paa dansk og indsendt under mottoet: Nihil semper in suo statu 

manet. Den roses for sin disposition, for sin fyldige fremstilling og 

ikke mindst for de selvstændige undersøgelser, der er foretaget; 

censorerne indstille1' da ogsaa hans afhandling til guldm edai!len .23) 
Det - forstaar vi - var en stor opmuntring for den flittige Svend

borgstudent; det betød jo nogle penge og megen ære og kunde da 
ogsaa vække nogle forhaabninger for fremtiden. Blandt venner og 

bekendte i Svendborg var der stor glæde. Pastor W øldike i Faaborg 
fik en afskrift af afhandlingen tilsendt, og fra ham fik grev Bille 

Brahe den at læse. Greven skrev en lykønskning til Rohmann og 

udtrykte sin store tilfredshed med den maade, hvorpaa "det vist 

ikke lette Emne" var behandlet. "De har derved givet et talende 

Beviis paa Deres Kundskaber, Fliid og Smag. I Sandhed er Deres 
Friisskrift af saa sand historisk Værdi, at det bør og maa trykkes. 

Mig er det særdeles behageligt at være saa tidlig kommen i Besid

delse af det interessante Skrift og er Dem ret hiertelig Taknemlig 

for Deres venskabelige Opmærksomhed, som meget paaskiønnes af 

Deres ærbødig forbundne Bille Brahe." (r823 , 3%). Der var saa

ledes allerede den gang tale om, at afhandlingen burde trykkes. 2 4 ) 

Nogle maaneder senere nævner landmaaler We1'chmester, at hr. Ol

sen har sendt Rohmann et kort, "der er ret smukt og kan blive en 

Pryd for det bestemte Værk, naar det med Tiden kommer i Tryk
ken." Dermed hentydes formodentlig ogsaa til en eventuel snarlig 

udsendelse af guldmedailleafhandlingen. Men først i r832 blev en 

del af den offentliggjort i Blandinger f1'a So1'øe. - 25 ) 

Efter brevene boede Rohmann r823 "Paa Hiørnet af Skindergade 

og Trompeter gangen, No. 43, rste Sal." Og i de følgende to aar 

studerede han da theologi. Oplysningerne om disse studier er meget 
sparsomme. Ved det theologiske fakultet repræsenterede den gamle 

professor Hom emann en udpræget oplysningstheologi, mens P. E. 
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Muller, Jens Møller og H. N. Clausen var i bevægelse mod en mere 

bibelsk kristendomsform. Mest afholdt og helst hørt af studenterne 

var utvivlsomt H. N. Clausen, som ogsaa Rohmann blev mest præ

get af, ligesom han senere som præst stod i brevveksling med 
ham.26). Af venner, Rohmann vandt sig i studietiden, bør især 

Johan Nicolai Madvig nævnes. Forbindelsen mellem dem holdtes 
vedlige langt op i aarene. _27 ) 

I april r825 tog Jørgen Rohmann theologisk embedseksamen med 
karakteren laudabilis. Efter lang tids anstrengende læsning kunde 

han nu aande lettet op, og blandt venner og paarørende var der stor 

glæde over, at han havdenaaet sit maa1.2 8 ) Men da der paa den tid 
var overflod af theologiske kandidater, maatte han indstille sig paa 

at vente et par aar, inden han kunde faa embede. Som allerede 

nævnt bosatte Rohmann sig i aarene r825-28 i Svendborg og for

beredte unge til optagelse i latinskole eller til studentereksamen. 

Blandt hans elever var Frederik Vilhelm Lund, præstesøn fra Lan

det paa Taasinge, og Gomme Christian Graae fra gaarden Lykkes
holm paa Langeland.29) 

Noget brydsomt var det vel alene at skulle undervise i alle fag, 

men Rohmann maa have haft lyst og evne til at være lærer. I hvert 

fald havde han senere flere unge som kostelever i sin præstegaard. 

Da han 2. december r82 5 fejrede sin fødselsdag, lykønskede hans 

forlovede ham med et digt, hvori det hedder: "Ja, Rohmann, Roh
mann kunde ieg dig ikkun sige, Hvor inderlig du elskes af din 

lykkelige Pige." 3°) - Udenfor undervisningstimerne glædede han 

sig i disse aar sammen med sine mange venner i fødebyen. Det var 

i efteraaret r82 5, N. F. S. Grundt·vig udsendte sit voldsomme strids
skrift Kirkens Gienmæle mod professor H. N . Clausen. Dønnin

gerne af kirkekampen, der fulgte efter, naaede snart Svendborg. 

Købmand Brandt tog jo som nævnt Grundtvig ivrigt i forsvar. Men 

Rohmann synes ikke at have udtalt sig offentligt om de brændende 

spørgsmaal, før efter at han var blevet præst, og da var hans 

sympati tydeligt nok paa H. N. Clausens side.31 ) 
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Trods al travlhed i Svendborg søgte cand. theol. Rohmann dog 

at holde forbindelsen vedlige med nogle af studenterkammeraterne 
fra København. Han skrev til Madvig, der ogsaa langt om længe 
svarede, men i skyndingen fik det dateret r826 i stedet for r827. 

Han omtaler nemlig i brevet, at overlærer H. P. Thrige i Roskilde 
var død, og hans død indtraf først i januar r827. Brevet har inter

esse, fordi det viser os, hvor nære venner de var, og hvilke emner de 
drøftede. Samtidigt giver det os nogle oplysninger om Madvigs for
hold paa den tid. Det skal derfor gengives fuldstændigt. 

Kj øbenhavn, d. 3· Febr. r8z6. 
Kjære Rohmann. 
Hos Dig er Tilgivelse for Synders Mangfoldighed, og din Langmodighed maa 

heller ikke denne Gang blive træt, thi blev Du nogensinde ret for Alvor vred 
paa mig, saa vred, at Du ikke længer holdt det Umagen værdt at skj ænde 
paa mig, vilde det gjøre mig mere ondt end mange slemme Ting. H vis D u 
ikke havde mig, hvor lærte Du saamegen Taalmodighed og havde saa god 
Leilighed til at anstille Betragtninger over, hvorledes Uorden, Stundesløshed 
og en forunderlig Tidsknaphed, medens man bortødsler den i rigelig Mængde, 
kan plage et Menneske og næsten berøve ham Glæden af at have Venner' H ar 
det gjort Dig ondt, Rohmann, at Du troede din Ven var bleven glemsom eller 
sløv, saa glem det! Han er stedse den samme, og just med den samme Feil. 
H an skammer sig over, at han ei gjør, hvad han baade skal og kan gjøre. Selv 
for at takke Dig baade paa egne og min Lises Vegne, maa jeg nu næsten 
skamme mig, men hun har ogsaa gjort mig dine sidste Nødder sure ved at 
skjænde paa mig - for din Skyld. Til Gjengæld for din Foræring skal Du nu 
faae i en stor Kasse en lille Bog, meget tør og med en utrolig Mængde Tryk
feil, men paa hvilken vi seile Udødeligheden imøde. Gjør Du snart samme 
Skjel igjen' Til Sommer har jeg meget store Planer for, naar jeg bare vidste, 
hvilken jeg skulde tage fat paa. For Tiden arbeider jeg næsten ene paa Tib tdl 
og romanske Antiqviteter for mine Humanissimi; jeg kan, naar dertil kommer 
nogle Informationer, ikke gjøre synderlig Andet, især da jeg aldrig bliver for
nøiet med det, jeg har gjort. Sommeren skal, haaber jeg, ti lhøre mig selv noget 
mere. løvrigt er det mig endnu meget kj ært at være blevet beskjæftiget paa 
denne Maacle, naar kun den gode Direction vil gjøre af en magister legens med 
300 Rigsdalers Gage en Leetor med lidt mere, om ei nu, saa noget snart. Imid
lertid nyder jeg som Du da nok tænker, en stor borgerlig Agtelse, kommer til 
Forsamlinger paa Consistorium og har endnu idag sidelet paa de runde Bænke 
i Regentskirken, ja, endog hørt min egen Censur over et Priisskrift. Tankerne 
om Sorøe har jeg næsten opgivet, især da Wilster nu disputerer. Om jeg pro 
form a skal søge om T hriges Post i Roeskilde (han er nemlig død den 13de 
Januar) eller ei, er jeg ikke enig med mig selv om. - Dog nok om mig selv. 
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Kom til Paaske eller til Sommer selv hertil for at skaffe Dig nøiere Efterret
ninger; jeg skal, om Du vil, holde et privatissimum for Dig; Du trænger des
uden efter Alt, hvad jeg seer, til Forfriskelse og er nok derhjemme i Svendborg 
ikke i dit rette Hjem. Gid Du var fo rløst derfra og forløst saaledes, at Du var 
vel fornøiet, men de forbistrede Finantser, vi ville i Forening erklære dem Krig 
paa Liv og D ød. - Du forlanger Nyt, og deraf kan jeg ei give Dig meget; i den 
sidste Tid har Alt staaet noget stille, siden den orthographiske Feide er hensovet 
og den hidsigste af alle, den theologiske, i det ringeste for det første synes at 
have taget Ende. Clausen har i Litteraturtidende (og Dagen) skrevet en Erklæ
ring, som Du maa læse. Forrige Løverdag var Mallings Jubilæum, og en Depu
tation lykønskede ham; paa en Medaille nær, (som end ei er kommen i Sub
skribenternes Hænder) ingen videre Stads. I Læseverdenen gjør H eib ergs fly
vende Post nogen Opsigt (dog meest de første Nummere); endnu meer g jorde 
hans Skrift om Vaudeviller. Recensenten og Dyret skal gjenopføres, en Ope
rette af Heiberg er ligesom et Syngestykke af Øhlenshlæger strandet paa lVeyses 
Egensind. O verskou skrev et slet Drama og gav Anledning til nogle Tumulter. 
Øhlenshlægers nye Text til Mozarts Musik af Cosi van tutti gjorde ingen Lykke, 
men hans i disse D age udkomne T ragoedie skalligne hans gode Dage (jeg selv 
har ei læst den). Forresten er det nyeste Nyt i litterair Henseende Ursins An
sættelse som Professor i Matbernatik ved Kunstacademiet. Baggesens Død gav 
Anledning til nogen Strid, der dog viste, at man almindeligen følte hans Savn, 
kun Heiberg var vel slem, da han mishandlede Peder Hjort for, hvad en anden 
havde syndet. Af større litterære Sager synes Intet at være i Gj ærde. 

Idag var Geburtsdagshøitiden ved Universitetet, Priser fik Ferd. Fenger (The
ologie) , Suitzer (Medicin), Ingerslev (Historie), B endtsen (Philologie) og en 
Mathematiker. - Din Christensen bad jeg besøge mig, men han har ei siden 
været hos mig. - (Den Kasse og min Disputats venter paa en Skipper, der lig
ger ved Holmensbroe). Min Lise hilser dig. Lev vel, kj ære Rohmann, hils din 
S., og hold af 

Din l\1advig.32) 

Hermed er der givet nogle glimt af cand. theol. Rohmanns til

værelse i Svendborg, mens han ventede paa embede. Thi at han ikke 

vilde blive ved med at undervise, men vilde være præst, stod hele 

tiden fast for ham. For at have sine papirer i orden den dag, han 

kunde begynde at søge, holdt han i foraaret r826 sin dimisprædiken 

og aflagde prøven i at katekisere. Han satte sig i forbindelse med 

biskop Plum i Odense og modtog to breve fra biskoppen; de er be

varet og lyder saaledes. 

"Ansøgningen til Univ. Directionen afgaaer idag med min Anbefaling. Saa
snart som den begierte Tilladelse ankommer, skal jeg melde det og aftale Dagen, 
da Dimisprøverne kunne holdes i Svendborg Frue Kirk e, naar jeg i Anledning 
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af Seminaristexamen kommer til Skaamp i Junii. Vi kunne da nærmere tale 
sammen i St. f orgens Præstegaard, hvor jeg opholder mig nogen Tid. Forinden 
maa De endelig, med Hensyn til Deres Helbred, love mig ikke at gjøre nogen 
Reise til Odense. De Attester, jeg ikke behover ved Proverne, følge hermed 
tilbage. 

Odense, d. 26. Apr. r826. D eres hengivne Plum." 

En maaneds tid senere modtog Rohmann følgende: 

"D et Ubestemte i mit Brev af 26. Apr. kan nu nærmere saaledes aftales, at 
min Hr. Rohmann holder Dimisprædiken 2den Sønd ag e. Trin. , d. 4· Junii over 
H øimessetexten, (dersom dette er Dem beleiligt) og at den katech. Prove aflæg
ges samme D ag, hvortil Materien kunde tages af Lærebogens Afdel ing om Guds 
Egenskaber. - D a jeg Løverdag Aften, d. 3die kommer fra Seminaris texamen i 
Skaarup til St. Jørgensgaard ved Svendborg, saa vilde det være mig beqvemmest 
at høre Dem i Kirken der, hvorom Aftale kunde gjøres med Hr. Pastor B reds
dorf saaledes, at han overlader Dem sin Prædiken sammesteds, og at Skolebom 
ere tilstæde strax ved Tjenestens Slutning, med hvilke da Katechis ationen kunde 
holdes. Med første Post udbeder jeg mig Deres Svar. 

Odense, d. 24. May 1826. Deres hengivne Plum ... 

En randbemærkning: Indlagte Brev bedes leveret Hr. B redsdorf.33 ) 

I juni r826 blev da de sidste prøver overstaaet, og cand. theol. 

Rohmann havde sine papirer i orden. Inden han meldte sig som an
søger lod han gaa et aars tid. Saa spurgte han sig for hos biskop 

Plum, hvordan han skulde bære sig ad med sin ansøgning og fik 

følgende venlige svar. 

Odense, d. 25. Apr. r827 . 

"Min Hr. Rohmann være forvisset om, at jeg ikke har glemt de Prøver, hvor
ved D e i St. Jørgenskirken beviste D eres Adgang til Præsteembedet for mig, 
eller siden den Tid været ubekjendt med Deres Flid og Duelighed som Ung
domslærer. Jeg skylder Dem god Anbefaling og skal med Fornøielse give den. 
Men enhver Ansøgning om Befordring maa, efter den for Gouvernementet befa
lede Orden, gaae fra mig til H. K. H. Prindsen, og altsaa særskilt paategnes af 
mig. Fra Prindsen gaaer Ansøgningen da til Cancelliet. Naar De altsaa vil soge 
noget Embede, behøver De kun at sende Suppliken i Convolut til mig. Men god t 
vilde det være, om De hver Gang (thi blandt Nutidens mange Søgende maa 
selv den Dueligste ofte gjentage sin Ansøgning) ledsagede den med D eres samt
lige Attester for Examen theol. , for den homil. og katech. Prøve og for D eres 
Alder. Kan De tillige fremlægge Attester om fortsat Øvelse i at prædike og 
katekisere fra Geistlige i Egnen, eller om Deres Ungdomsunderviisnings Held, 

33 
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vil det være tjenligt. En Attest fra Hr. W øldike vilde og, hvad Fortiden angaaer, 
uden T vivl være Dem nyttig. D a De behøver at beholde Deres Attesters Origi
naler, kunne disse ved hver Ansøgning afskrives paa et vedlagt Blad, verificeret 
ved Paategning af en Præst. Deres hengivne P lu m ." 

Disse tre smaa breve giver os et smukt billede af biskop Plum som 
den venlige og omsorgsfulde biskop overfor den unge theologiske 
kandidat. _34) 

Om Rohmann i løbet af r827 søgte embede, giver hans arkiv 

ikke nogen oplysning om. Men da præsten i Tønning-Træden ved 

Skanderborg, Lorents Bynch, i februar r828 fik sin afsked, bestemte 

Rohmann sig til at søge det og blev under 4· juli udnævnt til at være 
hans efterfølger. -- Saa skulde opbrudet fra Svendborg ske; der 

skulde holdes bryllup; ordinationen skulde foregaa i Aarhus, og saa, 

naar naadensaaret var gaaet, altsaa i begyndelsen af r829, kunde de 
unge præstefolk flytte ind i Tønning præstegaard. Men hvordan 

skaffe de penge, der skulde til for at kunne overtage avlingen og 

møblere stuerne? Rohmann dristede sig til atter at henvende sig til 

sin tidligere velgører, grev Bille Brahe paa Hvedholm. Grevens svar 

lød paa, at "de forlangte roo Rbdlr." skulde blive ham tilsendt som 

laan til 4% rente med Y2 aars opsigelse, og samtidigt fulgte en lyk

ønskning til embedet, idet greven udtrykker sit haab om, at Rob

roann nu helt har overstaaet den sygdom, der har plaget ham saa 
haardt den sommer.35) 

Rohmanns faderlige ven og raadgiver, pastor P. R. W øldike var i 

maj r8 27 udnævnt til præst i Hammer ved Vordingborg og flyttede 
i r828 fra Faaborg. Han tilbød at holde Rohmanns bryllup i sin 

præstegaard og at vi ham til Sophie i sin kirke. Det sagde de ja tak 

til; bryllupet stod da i Hammer den 3· september r828 , og sandsyn
ligvis var Sophie Lindgreens mor med til festen.36) - Efter bryl

lupet rejste de nygifte sammen med madam Lindgreen til Køben

havn for at besøge slægtninge og venner. Men efter en I4 dages tid 
maatte de skilles. Rohmann skulde til Aarhus for at blive ordineret 

og for derefter at overtage sit embede. I naadensaaret skulde den 
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a.fgaaede præst blive boende i præstegaarden, mens efterfølgeren 

skulde have kost og logi hos ham. Sophie Rohmann og hendes mor 
skulde derimod blive lidt længere i København og saa tage tilbage 

til Svendborg for at forberede flytningen . 

Den 22. september tog Jørgen Rohmann med skibet fra Køben

havn til Aarhus. Hans kone syntes utvivlsomt, at det var underligt, 

at hun ikke skulde med til ordinationen, og at det skulde vare saa 

længe, inden hun skulde se deres nye hjem, men det maatte nu 

være saadan. Han maatte love snart at skrive og udførligt fortælle 

alt, hvad han oplevede. Paa skibet havde Rohmann følgeskab af en 
anden theologisk kandidat, Fr. V. Kjerrumgaard, der var udnævnt 

til sognepræst i Ry og ogsaa skulde ordineres i Aarhus.37 ) Saa var 
skomagerens Jørgen for alvor paa vej til den gerning, han i saa 

mange aar havde forberedt sig til. -

N OTER og HENVISNINGER 

Forkortelser : Rohm. = Rohmanns papirer i Landsarkivet i Odense. D. B. L. 
= D ansk biografisk leksikon. 2. udgave. - E. F. L. = Th. H. Erslew : Alminde
lig Forfatter Lexikon. - Wib. S. V. Wiberg : Almindelig dansk præste· 
historie. 

l) Se om J. L. Rohmann: D. B. L. 19, 619, og E. F. L. 2, 6Sr og S. 2, SrS. 
Falk Jensen og Hjorth Nielsen : Jurister, 3, 42 5. - 2) P. Hjort : Postscriptum til
Udvalg af Breve, s. 2. - 3) Om Rs slægt se: E. F. L., S. 2, SrS. - Kirkebøgerne 
i Svendborg, St. N icolaj, født 1797, 2. december, døbt ro. december. - I Søn· 
derborg og i Norborg. I Rohm. findes følgende optegnelser om skomager A. 
Rohmanns familie: "Deine Grosz Mutter, deine Mutter, deine Mutter Bruder 
und Schwester sind gebohren in der Provintz Fiihn, in Wester Skierning, in 
einen Dorff genant Øllebulle (d. e. Ulbølle). - Deine Mutter ist erzogen auf 
der Insel Als in Danisehen Halstein in Dorffe: Sellertt p. Deiner Mutter Bruder 
nahmens Rasmus Petersen auf Selbiger Insul wohnet im Dorffe Guderttp. Dein 
Vatter is t mit deiner Seeligen Mutter verheiratet au f Selbiger obenbenanter Insul 
in der Stadt Norburg im Jahre, ein tausendt Siebenhundert ein und Sechzig; du 
bist gebohren in Sonderburg 1762, d. 6ten Jan. und der Nahme Joh. Andreas in 
der Heiligen Tauffe beygelegt. Deine grosz Mutter und deiner Mutter Schwe· 
s ter wohnen in Dorffe T hanslet au f selbiger abenanter Insul. Dein Vatter is t 
gebohren im Hannoverischen in der Stadt Gi:ittingen, Anno 1735 und getauft in 
der Lieben Frauen Kirchen. Deine 2 Briider Jacob H enr. und Jens Christian 
sind in Capenhagen gebohren und getaufft in der Hrr. Zebaoths Kirche oder 
Guarnisons Kirche. Copenhagen, d 25te Juli 1779." Oversættelsen af denne sed-
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del, der ikke er underskrevet med noget navn, men som Andreas Rohmann vel 
har gemt paa fra I779, da han var 17 aar: "Din mormor, din mor, din morbror 
og din moster er født i provinsen Fyn i Vester Skerninge sogn i en landsby, der 
hedder U/bolle . Din mor er vokset op paa øen Als i dansk Holsten i landsbyen 
Se/lemp. Din morbror ved navn R asmus Petersen paa samme ø bor i landsbyen 
Guderup . Din far blev gift med din nu afdøde mor paa samme ø i byen Nord
borg i aaret 176I; du er født i Sønderborg I762, d. 6. januar og fik i daaben 
navnet joh. Andreas. Din mormor og din moster bor i landsbyen T andslet paa 
Als. Din far er født i Hannaver i byen G øttingen i aaret I735 og døbt i ·Frue 
kirke. Dine to brødre Jacob H em. og j ens Chri.rtian er født i København og døbt 
i Den herre Zebaoths kirke eller Garnisons kirken. København, d. 25. juli I779· " 
- ~) Svendborg Skøde- og PanteprotokoL-Byfogedens arkiv.- I797 . 2/2.- Se 
St. N icolaj kirkes dødsprotokol I797· Ved folket ællingerne rS34 og IS40 boede 
skomager Rohmann i Brogade 52 . - 5) Rohmann: Skildringer. Odense rS44. 
S. 202 f.: Historiske Erindringer fra Aaret ISoS. - 6) Rohm. IS44, 9/2. Se om 
P. Laurberg: Wib. 2, 2I3. - 7) Rohm., Udateret. Se ]. Olsen: Svendborg Bys 
Historie, s. I5I. - 8) Se]. Olsen: Svendborg Bys Hist. s. I45· - ll) Rohm. rS22, 
I2/4. Om P. Bille Brahe se D. B. L. 3, 72. Om P. R. Wøldike se Wib. 3, 2SS 
og Krh. saml. 3. III, 433, og om Th. Barfoed Wib. 2, 37. - 10) Rohm. rS2I, 
21/II. Om P. H. Haste se D. B. L. , 9, 429 og Kulturminder, I939, I37.- 11 ) 

Rohm. IS33, IS/6. - 12) Rohm. udateret (IS22?). - H. ]. Baagoe, J. Graae, 
Clemmemen, D. Mejet·, E. B randt var alle købmænd i Svendborg. Moltke var 
byskriver og siden byfoged, H ctste toldinspektør, fru S ehested fra Broholm, se 
Trap, IV, 799, og Clausen var skipper (?). - 13) Om H. C. Brandt se E. F. L. 
S. I , 229, han var farfar til Vartovpræsten C. ]. Brandt, se D. B. L., 4, 2. - Se 
Dansk Kirketidende, ISS9, rS9. - Om H. H. Lcmrberg: Wib. I, 564 og Krh . 
saml. 5, 2, Io6, - om Begtrup: Wib. 3, 234 - om K rebs: Wib. 3, 234 - og om 
biskop Plum se D. B. L., IS, 4I9. - 14) Rohm, ISI7, 2I/6. - Om Berggreen se 
E. F. L. I, II3 og Dansk Litteratur Tidende, 1S17, 666. Om Adrastea: Biblio
theca Danica, 4, 6r6. - Lise Wilhjelm var sandsynligvis datter af bager Wil
hjelm og broder til prokurator H . L. Wilhjelm (se Hjort-Nielsen: Danske Pro
kuratorer, s. 347· -) Hr. Finck er sandsynligvis kirurg Jo han Chr. D aniel Fincke 
(1774-IS5r) i Svendborg, se Carøe: Den danske lægestand, 17S6-rS3S, s. 52. -
15) Rohm. rSr9, ri6. - Om Chr. ]. Thomsen se D. B. L. 23, 550. - 16 K. Knud
sen (I794-ISIS), sognepræst ved Frue kirke i Svendborg fyldte rSr9, 6/9, So 
aar. - 17) Rohm, udateret. - 18) Fr. Syberg, 1742-rS34, omtales i Fr. Olsen : 
Den danske postetat, s. 370 - i Fr. Olsen: Postvæsenet i D anm ark, ISoS- rS4S, 
s. 576- i ]. Olsen: Svendborg bys hist. s. 3SS - og i Fynske aarbøger, 2, 376. -
Børgesens gaard nævnes i ]. Olsens: Svendborg bys hist. s. 507. - Om theater i 
Svendborg se ]. Olsen: Svendborg bys hist. s. 503 og Robert N eiiendam: De fa
rende folk. - H ofgaard er maaske urmager A. Hofgaard i Svendborg. - 19) 

Rohm. - 20) Caroline Simomen blev rS27 gift med pastor Lund i Landet paa 
Taasinge, se Wib. 2, 279. Faber hed en lærer i Svendborg. - 21) Rohm. - om 
Livj ægerkorpset se rS25, 30/4 - og om Studenforeningen se I82I, 2S/Ir. - 22) 

Rohm. IS22, n/6 og Wib. 3, 235. - 23 ) Om flidsattesterne se Rhm. IS22 i okto
ber og om de nævnte professorer se D. B. L. - Guldmedailleafhandlingen omta-
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les i Rohm. i optegnelser fra T ønning og i Engelstoft: Efterretn. ang. Universi
tetet, 1823, s. 31. - 24 ) Rohm.- 25) Rohm. 1823, 8/ro. -I Blandinger fra Sorøe 
skrev Rohmann : Om Svendborg før udgangen af det 14. aarh. (1832) og: Om 
Fyen i middelalderen, fornemmeligen dens histor.-topograph. tilstand (1833 og 
1834), se E. F. L. 2, 683. - 26) Rohm. , se om professorerne D . B. L. og Hal 
Koch: Den danske kirkes historie 6, 192. - 27) Om J. N . Madvig (r804-1886) 
se D. B. L. 15, 201 og Bagge: Mindeskrift for J. N. M advig, 1955. - 28) Se i 
Rigsarkivet det theologiske fakultets Examinationsprotokol 1823- 1825. Roh
mann blev eksamineret af professorerne: Hornemann, Jens Møller og P. E. 
Miiller. - 2D) Lund og Graae nævnes i bispens vitaprotokol i Landsarkivet i 
Odense, se ogsaa S. Elvius: Danmarks præstehist. s. 535 og s. 503. - 30 ) Rohm, 
2/12 . - 31) Om kirkekampen se Hal Koch: D anmarks kirkes historie, 6, 221. -
32) Rohm. - A. Tibttll er en romersk digter. 1826 blev Madvig docent og 1828 
lektor. Om lViister se D. B. L. 27, 20 og om H. P. Thrige se E. F. L. 3, 377, om 
gehejmestatsminister Malling se D. B. L. 15, 256. Universitetsfesten omtales i 
Selmer: Akademiske T idender, 1833, s. 340. Lise er Madvigs forlovede Elisabeth 
Bjerring. - 33) Rohm. Om biskop Fr. Plum (1760- 1834) se D. B. L. r8, 419 og 
om Chr. Joh. Bredsdorf i St. Jørgens-Sørup se Wib. 2, 47. - 34) Rohm. - 35 ) 

Rohm., 1828, 22/8. - Om L. Bynch se Wib. 3, 406. - 36 ) Kirkebogen for St. 
N icolaj i Svenborg meddeler 1828 lysningen, og at vielsen skal foregaa i Ham
mer, se ogsaa Wib. 2, 690. - 37) Om Fr. V. Kjermmgaard se Wib., 2, 662 og 
I, 127. -
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