
AF ROHMANNS ARKIV 

Af Johannes Pedersen. 

Tredie afsnit. 

Aarene i Tønning præstegaard. 

Der maatte skaffes penge. - Efter pastor Rohmanns egen beskri
velse var præstegaarden i Tønning rummelig, men den var slet ikke 

for stor til de unge præstefolk. De var nemlig straks 7 mennesker 
til daglig; foruden præsteparret, enkemadam Lindgreen og hendes 
hushjælp, dernæst jomfru Ottilie fra Svendborg og den unge pige, 
Rohmann havde fæstet i sognet, samt en avlskarL Og længe varede 
det ikke, før der ogsaa var kostelever i præstegaarden. 

Som det fremgik af de breve, Rohmann havde sendt sin kone, 
brødes han i denne tid meget med spørgsmaalet om, hvordan han 

skulde faa jorden sat i drift og stalden fyldt med køer og heste. 
Han havde ikke de nødvendige penge, og hvor skulde han skaffe 
dem fra. Justitsraad L. A. Bernth i Horsens lykkedes det ikke at 
stifte laan hos. Om han forgæves har henvendt sig flere steder, ved 
vi ikke; men omsider tyede han atter til sine venner paa Fyn. I Tyr
sting-V rads herreders ret læste herredsfoged Wittusen den r5. april 
r829 følgende panteobligation, hvoraf en genpart er opbevaret i 
Brahesmindes arkiv: 

"Jeg underskrevne Jørgen Lindegaard Rohmann, Sognepræst for 
Tønning-Træden Menigheder i Tyrsting Herred, Skanderborg Amt, 

tilstaaer herved at have modtaget et Actielaan paa 500 Rbdl., er 
Fem Hundrede Rigsbankdaler Sedler, hvilken Sum jeg herved erklæ
rer saaledes at være skyldig." 
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Derefter følger fortegnelsen over de 14 mænd, fra hvem Roh

mann har modtaget dette laan. Kammerherre Bille Brahe paa Hved

holm og købmand Hans Jørgen Baagøe i Svendborg har ydet hver 

100 rbdlr. De øvrige 12 aktier er paa hver 25 rbdlr., og de er tegnet 

af følgende. Fra Svendborg: admiral Risbrigh, kaptajn og indrulle
ringschef Linde, toldinspektør Haste, kammerjunker von Moltke, 

toldkasserer Møller, krigsraad Lasson, pastor Hebe,-, købmand Jør

gen Graae og lærer Jørgen Faber. Og fra Faaborg: kancelliraad 

Kannewmf, agent S. H. Ploug og agent L P. Voigt. 

"Hvilke Fem Hundrede Rigsbankdaler Sedler jeg med Actiehavernes Sam
tykke har modtaget som et uopsigeligt Laan til 11. Juni 1833, til hvilken Tid det 
tilstædes mig at udbetale samme uden Opsigelse, men skulde til denne Tid 
Betaling ikke skee, da forpligter jeg mig til at udbetale den fulde Sum med et 
halvt Aars Opsigelse fra Actiehavernes Side og erlægger jeg imidlertid indtil 
Betaling skeer, 4 Pro Cento aarlig. 

Til Sikkerhed for Hovedsum med Renter pantsætter jeg herved med første 
Prioritets Panteret al den Besætning til min iboende Præstegaard, som jeg nu 
ejer og ejendes vorder, af Heste, Køer, Stude, Faar og Sviin, hvilken jeg efter 
bedste Evne skal stræbe at vedligeholde og forøge efter Gaardens Drift og 
Omstændighedernes Medfør, ligesom jeg ogsaa paa egen Bekostning lader 
denne min Panteobligation tinglæse og protocollere. 

Tønning Præstegaard, d. 14. April 1829. Rohmann. "1) 

Paa denne tid var det ogsaa, landmaaler W erchmester i Svend

borg forstrakte Rohmann med et laan paa 500 rbdlr. rede sølv. Det 

var saaledes en ikke ubetydelig gæld, den unge præst havde sat sig i, 
og da præstegaardsavlingen ikke gav det udbytte, han havde haabet, 

voldte denne gæld ham stadig bekymringer i den tid, han var i Tøn

ning. Birkedommer Pasbjerg i Svendborg, der var Rohmanns raad
giver i pengesager, skrev i efteraaret 1832, at Werchmester havde 

rykket for at faa sine renter. Disse renter skulde være en understøt

telse til hans søster, fru Bonnichsen, havde han sagt. Værre var det 

vel, at Werchmester til december termin 1832 og senest til juni 

1833 krævede sine penge tilbage med renter. De maa undskylde, 

skriver han til Rohmann, "at jeg ikke længer saaledes for det løse 
kan lade dem henstaae frugtesløse, De er derfor saa god at være 
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betænkt paa til næste I I. december Termin at see mig samme udbe
talt; thi jeg tvivler ingenlunde om, at De jo i disse 4 Aar har 
erhvervet Dem saa megen Bekjendtskab der paa Egnen, at De jo til 
mere Beqvemhed og Sikkerhed for Dem selv kan faae dem til 
Laans et eller andet Sted imod Sikkerhed i Deres Ind- og Udboe." 

( I832, 29/9) - 2) Hvordan Rohmann har klaret sig i denne forlegen
hed, findes der i brevbunken ingen oplysninger om; efter I832 er 
ingen breve fra W erchmester opbevaret. 

I juni termin I833 var det ogsaa galt med renterne til aktielaanet. 
Kun grev Bille Brahe, agent Ploug og justitsraad Møller har faaet 
deres. Med denne meddelelse sender Pasbjerg et inderligt ønske om, 
at Rohmann snart maa blive heldigt forflyttet til en købstad, "thi 
Du kan jo da undvære Adskilligt og derved slippe Gjeld."- (I833, 
1Bfs).3) 

Dagligt liv i præstegaarden. De bevarede breve fortæller os jo mere 
om, hvordan det stod til hos venner og bekendte - især i Svendborg, 
end om hvordan dage og aar gik for præstefamilien i Tønning. 
Men noget ved vi da. Fire børn fødtes i Tønning, to piger og to 

drenge, nemlig Catharine f. 1829, 6/9, Margaretha f. r83r, 13/u, 
Christian f. I833, 6/ 9 og Andreas f. I835, 19/s. Det betød, at præste
konen fik fuldt op at gøre i sit hjem. Af og til klager hun over sin 
slemme hovedpine, men fik af dem, der kendte hende, ord for at 

være en virksom og tapper husmor. 
For madam Lindgreen kneb det nok at blive hjemme i Tønning; 

hun længtes efter Svendborg, hvor hun havde levet saa mange aar 
og havde saa mange venner. I de første aar tog hun hver sommer 
en tur til Fyn. Jomfru Ottilie stod jævnligt i forbindelse med sit 
hjem i Ollerup og levede nok mere i Svendborgegnen end i den jyd
ske præstegaard. Allerede i foraaret I83o rejste hun atter til Fyn. 
I hendes sted kom en anden ung pige, som Rohmanns kendte fra 

Svendborg. Hun blev til daglig kaldt Jette, men hendes døbenavn 
var Friderica Henriette. Hendes far var fra I8I5 het"redsfoged i 

r• 
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Svendborg; men da Jette blev født r8o9, var han forvalter paa Gyl
densten. Han hed Erich Christensen og døde 1828; aaret i forvejen 
var hans kone, Christiane Sophie Rampe død. -

Af et par breve, Eline Bulow i disse aar sendte til præstefolkene 
i Tønning, ved vi lidt om Jettes liv i Jylland. Eline Biilow, der 1836 
blev Poul Martin Møllers anden hustru, opholdt sig den gang paa 
Skjoldemose. Hun var Jettes nære veninde, vel ogsaa fordi hendes 
bror Ejler var forlovet med Jettes ældste søster, Constance Ma
thilda.4) 

Rohmann havde tidligt i foraaret 1830 sendt Eline Biilow et 
brev, da hverken hans kone eller Jette havde haft tid eller lyst til at 
skrive. Eline takker, 1830, 19/4, for det rare, muntre brev, der havde 
glædet hende meget. Af Rohmanns omtale af det store bal, han 
:;ammen med sin kone og Jette havde været med til, forstod hun, at 
Jette havde gjort stor lykke og indtaget jydske hjerter. Den jydske 
dans, der er nævnt i brevet, mener hun maa være "en Art Balling, 
siden den tager saa stærkt til Kræfterne; thi efter vores Maade at 
dandse paa, sporer man ingen saa uhyre Træthed i Armene, men 
vi holde da heller ikke saalænge ud." Hun fortæller, at hun med 
ængstelse venter paa meddelelsen om udfaldet af Ejlers eksamen; 

han var nemlig i foraaret 1830 oppe til juridisk embedseksamen. 
"Saasnart Mathilde faaer det endelige Udfald at vide, skriver hun 
til Jette, som imidlertid maa hielpe sig med en Hilsen." -

Hermed har vi et lille glimt af den indtagende og livsglade Jette, 
der lyste op i den jydske præstegaard og levede med i egnens sel
skabelighed. 

Næste gang der høres om Jette, maa hun være blevet jomfru hos 
pastor Engelbreths i Vinding. Det var i foraaret 1833 Eline Biilow 
usigelig bedrøvet bad madam Rohmann om oplysning om de nær
mere omstændigheder ved Jettes død. "Den underlige korte Maade, 
hvorpaa Præsten lod Suhr hendes pludselige Død vide, har op
vakt en Tanke hos mig, som jeg ikke har vovet at tænke tilende. 
Men med Guds Hielp er det ikke saaledes." Hun vidste godt, at 
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Jettes forlovelse med den unge Sehested var blevet hævet, og kunde 
da ogsaa godt unde hende udfrielsen fra et glædesløst liv; men 
alligevel forfærder den tanke hende, at hun skulde have taget sit 

eget liv. For om muligt at faa nøjere besked besøgte hun en dag 
Ottilie, "men hun vidste ikke heller mere end jeg og var da og me
get bedrøvet over min egen Jette, som ogsaa hun havde saa kier." 

(1833, 16/5). 
Sophie Rohmann fortalte da udførligt om Jettes død. Under 23. 

juni z833 takker Eline i et brev fra Skjoldemose for oplysningerne. 
"Det var en skrækkelig Dag for mig, da jeg modtog dit Brev; vel 
var jeg ikke aldeles uforberedt, thi af et Brev fra lille Mine, hvori 
Fru Krebs havde tilføiet nogle Linier, og i Forudsættelse af at jeg 
maatte være underrettet, havde nævnet det Ord: gruelige Død, 

kunne jeg jo nok slutte, at min stakkels ulykkelige Jette havde selv 
vovet at giøre en voldsom Ende paa sit Liv uden at oppebie Her
rens Kald ." Lille Mine vidste ikke den rette sammenhæng, men 
søsteren Mathilde havde straks faaet alt at vide. "Alle Sødsken

dene have taget sig vores ulykkelige Jettes Død umaadelig nær, især 
fordi det skeedte saaledes." Sophie Rohmann havde skrevet, at J fr. 
Withusen "vilde dele det Lidet, hun havde af vores Jettes Haar med 
os. Gud velsigne hende derfor; saavel for hendes Søstre som for 
mig er jo enhver lille Levning dyrebar." Endelig spørger Eline, om 
Sophie har hørt noget om, hvordan den unge Sehested og hans for
ældre har taget denne tunge ulykke; og hun udtaler det ønske, at 
denne rædsomme begivenhed maa faa en velgørende virkning paa 

den unge mands fremtid.- (1833, 23/s). 
Vinding kirkebog oplyser, at Hemiette Christensen, som var hus

jomfru i præstegaarden, hængte sig i sit sengebaand den 4· maj 
1833 og blev begravet den 8. maj. - Uden tvivl har denne smerte
lige ulykke ogsaa kastet dybe skygger over livet i Tønning præste
gaard. -5) 

Noget videre præg paa det daglige liv i Tønning præstegaard 
kunde de faa kostelever, der i aarene I829-1831 opholdt sig der, 
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Tonning kirke.- Postk01t , 

ikke sætte. Gomme Graae fra Lykkesholm paa Langeland, senere 
præst i Søllested paa Lolland, var den første, der blev forberedt til 
studentereksamen i Tønning.6 ) I r83o nævnes O. G. Stockholm som 
dimittend, undervist af Rohmann. Sidst paa aaret r83r udtrykker 

J. N. Madvig i et brev til Rohmann sin glæde over, at han nu vil 
opgive det informationsslid, han hidtil har haft, og derefter synes 
der ikke at have været kostelever i præstegaarden, mens Rohmann 
var i Tønning. 

Nogle timer hver dag underviste pastor Rohmann sine elever de 
første aar. Forøvrigt maatte han jo føre tilsyn med sit landbrug og 
drøfte forefaldende spørgsmaal med sin avlskarL Sognets folk lærte 
han efterhaanden at kende; han traf dem ved søndagens gudstjene
ster og ved hjemmenes fester i glæde og sorg. Enkelte navne dukker 
op i brevene, efter at han var flyttet til Rønninge. Pede1' Kingo paa 
Bredvads mølle nævnte Rohmann i et af de første breve, han skrev 
fra Tønning; fra ham ligesom fra gaardmændene, Sø1'en Ft"andzen 

i Træden, Hans AndersenLillerupi Birknæs, Calle Laut·sen i Troul
strup og hans svigersøn Andet's Lassen findes opbevaret breve; 
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endelig nævnes et par gange en mand med det særegne navn Mar
zetta. Præsten kom til sine sognefolk nu og da, og de kom nu og 
da i kirken; men der blev ikke dannet foreninger eller indbudt til 
møder for at vække og styrke kristenlivet. Da der hist og her i 
egnen blev holdt gudelige forsamlinger, advarede Rohmann sine 

sognefolk imod dem og søgte at holde dem til deres sognekirke ved 
at holde bibellæsninger. 

I september r834 skrev Rohmann til Madvig om sine sognebørns 
"sande og udeelte materiale Interesser". Han mente, det vilde være 
vanskeligt at faa "den saakaldte Almeenaand" vakt imellem dem. 
I sit svar bemærker Madvig:7) 

"At Du i hiin Udkant, hvor Du nu lever, ikke finder Erstatning for alle dine 
Savn hos din Menighed, begriber jeg vel; selv med den største Receptivitet har 
den dog ikke det at give igjen, som Du trænger til for din Aand, og at det 
undertiden mangler temmelig paa Receptivitet, saa at Meddelelsen selv og Ind· 
virkningen ikke tilfredsstiller, forundrer mig heller ikke, da jeg ikke er meget 
tilbøielig til at søge det idylliske Naturmenneske i vore Bønder; men man faaer 
see saameget nøiere til for at opdage Metallet, hvor Ertset er saa grovt og 
Slakkerne saamange, og desto større Glæde er det da at udrense Noget deraf, 
at see det bedre Lys glimte igjennem. Erfaringer af den Art mangle Dig dog vel 
heller ikke blandt dine Jyder. Men destoværre synes paa flere end eet Sted den 
danske Bondealmue at være, jeg veed ikke, om kommen noget tilbage eller ikke 
kommen vidt nok frem i Opvakthed." (1834, l%2). 

Om sin stilling under tidens kirkelige brydninger har pastor Roh

mamz udtalt sig i et opbevaret brev til professor Madvig fra disse 

aar; det findes optrykt i P. Bagge og P. Engelstoft: Danske politiske 
breve, r, s. 33· - Her nævner han først Lindbergs "Berserkergang" 
mod Visbyes prædikener, som Rohmann heller ikke kunde billige. 
Dernæst Lindbergs "nye Berserkergang" i ritualsagen mod stifts
provst Clausen, hvis mod han beundrer. Og han fortsætter: 

"Jeg er i Grunden ingen Neolog, men saameget erkjender jeg af egen Erfa
ring, at ikke alene Ritualet og Psalmebogen - vi bruger her endnu Kingos den 
gamle- men endog hele Geistligheden behøver en Reform, dersom den skal ud
rette noget for Folket, og ikke staae som intetsigende Figuranter, eller i det 
høieste ørkesløse Bogholdere i Statsmaskinen, og dersom Kirkens Virksomhed 
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ikke skal nedsynke til et forargeligt Skuespil og tomt Spilfegterie. - - - l Sver
rig og Norge har man begyndt at lægge Haand paa en Reform, hos os lader 
det til, at man blot ved Skolevæsenet vil vække den aandelige Kraft for siden 
at lade den stagnere - dog dette bliver imellem os - det er Yttringer af mit 
Hjertes Inderste, thi jeg føler ikkun altfor smerteligt, hvad jeg under nærvæ
rende Omstændigheder er, og ikke er, og ikke kan være som Præst, og hvad jeg 
under andre, der passede til Tiden kunde og vilde være". (1832, 3%2). 

Til sit eget spørgsmaal om, hvad forventning, man i København 
har til provinsialstænderne, knytter Rohmann endnu den bemærk

ning, at der i Jylland kun er saare faa, der venter sig noget af dem. 
"Almuen bekymrer sig slet ikke om dem, ja har ikke mindste Idee 
om deres Væsen og Hensigt". 

Om pastor Byncb og hans enke. En dag sidst paa aaret r83r gav 
Rohmann sig til at lave en fortegnelse over sine forgængere i Tøn
ning-Træden. Hvad han her skrev om pastor Bynchs, som han jo 

nogle maaneder havde boet hos, skal gengives. Pastor Bynch "an
kom til Tønning d. 4· May 1791, resignerede formedelst Døvhed og 
Blindhed den 20. Februar r828." Om Bynchs børn hedder det: "en 
Datter Karen, født den 31. May 1798, som fik et Par uægte Børn og 
blev siden gift med en Snedkersvend Dinesen i Skanderborg; de 

beboe et Sted tilligemed hendes Moder i Byen Skjæring (Egaa 
sogn) ved Aarhus.- En Søn Lorents født r6. Decbr. r8or; han skal 
have havt gode Anlæg og en Tid i Horsens Latinske Skole; forlod 
denne og bestemte sig til Chirurgie; forfaldt til Vidtløftighed og 
reiste bort r827, uden at Man har hørt Noget fra ham siden. -

Bynch var en Mand af mange Kundskaber især i de Romerske Old
sager, men forbandt dermed en underlig Overtro; han troede paa 
Hexe, Gjengangere, især paa Chiromantie, som han i yngre Aar 
udøvede; han satte i mange Aar ikke sin Fod ind i Præstegaardens 
vestre Huus, fordi der efter hans Spaadam i saa Fald vilde hændes 
ham en Ulykke. Han var uagtet sin høie Alder og Svaghed interes
sant, aandrig og klog, det Modsatte af hans Kone." - Rohmann 
nævner derefter de skrifter, Bynch har udgivet. Udover det, som er 
anført i Erslews forfatterleksikon, tales der om: en latinsk tale, 
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holdt i Frederiksborg lærde Skole I774, en disputats, forsvaret i 

Regenskirken I782 og en satite over gadeviser I785. 8 ) 

Kun et par maaneder efter, at familien var flyttet fra Tønning 

præstegaard, døde pastor Bynch i Skanderborg den 8. april I829. 
Hans enkes kaar var derefter saa ringe, at Rohmann, for at hjælpe 
hende til en lille indtægt, i juni I829 skrev til Søren Hempel i 
Odense og foreslog ham at optrykke Bynchs ungdomsarbejde: Gra

vernes Lyksalighed, udsendt pseudonymt I786-I787. Rohmann vilde 
skrive en indledning til den nye udgave, og madam Bynch skulde 
have en del af det overskud, salget af det lille skrift forhaabentlig 
vilde indbringe. 

Der gik ni maaneder, inden Søren Hempels svar kom; han havde 

haft saa travlt og en tid været syg. Han vilde nok indrømme. at Gra· 
vernes Lyksalighed havde et berømt navn i vor litteratur; men allige
vel havde han store betænkeligheder ved at indlade sig paa det fore
tagende. Hvis Rohmann vilde skrive en interessant indledning og 

gøre en eller anden lille rettelse "mest for at Publicum kunde see 
det, eller dets Opmærksomhed derved ligesom pirres", vilde Hempel 
dog, uden at byde noget honorar forud, indlade sig paa det og som 
redelig mand give, hvad han kunde i forhold til afsætningen. 
(I83o, 21/s).9) 

Saa udkom da: Et Skjemtedigt af Lorents Bynch. - Anden Ud

gave med en historisk Indledning, besørget af J. L. Rohmann, Sog
nepræst til Tønning og Træden Menigheder i Aarhuus Stift. -Ind
ledningen var skrevet i Tønning den I. maj I83I. I den fortæller 
Rohmann, at Bynch i efteråret I828 havde udtalt ønsket om at faa 
samlet og udgivet de bedste af sine arbejder. Da Rohmann havde 

forklaret ham, at det vilde blive vanskeligt at finde en forlægger, og 
at nutiden næppe vilde læse dem, opgav han sin plan, men gjorde 
dog en undtagelse med: Gravernes Lyksalighed, som han havde 

særlig forkærlighed for, da det lille skrift "først havde erhvervet 
ham et Navn i Litteraturen og ved den Opsigt, det i sin Tid gjorde, 
givet Anledning til mange Løjer." 

Fynske Årbøger 1959



IO Johannes Pedersen: Af Rohmanns arkiv 

Som alumne paa Borchs kollegium havde Bynch udgivet skæmte
digtet i forstaaelse med den kendte haarskærer Hans Jacob Schwindt 

og med ham anført som forfatter. Det var en satire over byens 
gravere, hvis vigtighed, fornemhed og gode huld studenterne som 
ligbærere paa nært hold lærte at kende. Digtet fandt straks rivende 
afsætning og blev samtaleemne "baade i fornemme Kredse og paa 
Kaffe- og Ølhuse." En tid blev Schwindt beundret for digtet, men 
graverne, der blev udleet, blev vrede og søgte ikke haarskærerne 
mere. Og saa begyndte haarskærerne selv at fordømme bogen. Efter
haanden sivede det ud, at Bynch var den egentlige forfatter, og fra 
flere sider vendte forbitrelsen sig mod ham, der imidlertid i for
aaret 1787 blev udnævnt til præst paa Anholt og forlod København. 
- Rohmann udtaler endelig ønsket om, at Bynchs ungdomsvenner 

vil glæde sig over den nye udgave og købe den, ikke mindst fordi 
"Fordelen af denne Udgave tilfalder Forfatterens efterlevende 
Enke."-

I den følgende tid spurgte Rohmann nogle gange om, hvordan 
det gik med salget af skæmtedigtet og fik svar fra Hempel, at det 
gik meget trægt. Det var trykt i 300 eksemplarer; af dem laa c. 

halvdelen endnu hos forlæggeren, og af den anden halvdel, der var 
sendt til boghandlerne, var maaske halvdelen solgt. I anledning af, 
at Rohmann havde forsøgt at hjælpe madam Bynch ved et opraab 
i avisen, beklager Hempel, at der stadig ikke er og næppe bliver 
noget overskud at hjælpe madam Bynch med. "Det er, hvilket jeg 
og strax bemærkede, et Produet af et svundet Old, der ikke med al 
sin Lune mere smager det nærværende, som er vant til mere phan
tastisk Kost. Imidlertid vil jeg med Fornøielse tilstaae hende 20 

Rbd., hvad enten Skriftet kaster nogen Fordeel af sig eller ei. Des
uden skal jeg i Avisen lade det anmelde paa ny og benytte Leilig
heden til dets Anbefaling." ( r834, %) .10) Udsendelsen af den ny 
udgave af Gravernes Lyksalighed skaffede saaledes ikke madam 
Bynch nogen hjælp i hendes fattigdom, men forsøget tjener baade 
Rohmann og Søren Hempel til ære. -
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I denne sammenhæng skal det bemærkes, at det dengang var 

almindeligt at udsende tryksager i handelen til hjælp for folk, der 

var kommet i ulykke. Rohmann udsendte saaledes I832 to smaa 

hefter med vers, nemlig: Den danske Konge Rolf Kt"ages K1'ønike 

udsat paa Riim, der blev solgt til fordel for en brandlidt familie i 

Træden, og: Rimede Smaaeting - til bedste for brandlidte paa 

Endelave. - 11 ) 

Pastor Rohmanns omgangskreds udenfor sognet. Med nabopræ
sterne kom præstefolkene i Tønning jævnligt i berøring. Provst 

E. S. Wolf i Nr. Snede nævnes nogle gange og synes at have vist 

dem venlighed. Fra tidligere tid kendte de Kjerrumgaard i Ry og 

J. L. Tommerupi Ring. Kateketen i Skanderborg, Laut·berg kendte 

de begge fra Svendborg, men han flyttede snart efter til Nykøbing, 

Mors. Mest forbindelse synes de at have haft med H. P. Engelbreth 

i Vinding-Bryrup og med Chr. F. West i Nim-Underup. Men særlig 
nære venner blev de nok ikke med nogen af dem. Af nogle bemærk

ninger i et brev fra Madvig, december I829, faar man i hvert fald 

det indtryk, at Rohmann har klaget over, hvor ensom han følte sig. 

"Men Du, Stakkel, sidder med din Sophie derovre saa nær Hederne, 

at Du vel kan lugte Lyngblomsterne, og Du kan hverken tale med 

de Levende, Du vil, eller altid med dem af de Døde, Du ønsker. 

Det er slemt, gid det ikke maa være saa altid. Gid Du i det Ringeste 

i din Bensomhed maa foruden din Sophie faae blot een eller to 

skikkelige (det vil sige i vort Sprog skikkelige) Staldbrødre. Midt i 

København føler jeg undertiden et lignende Savn." (I829,%2). -

Og i et senere brev beklager Madvig, at vennen "i litterarisk Hen

seende er hensat i et saadant hyperboreisk Land, som Du beskriver." 

- (I83I, 1%).1.2) 

I Vejle boede Sophie Rohmanns fætter, lægen Carl Hviding, som 
præstefamilien nu og da kom sammen med. Og i Horsens kan ad

junkt Balle, konsistorialraad Rosing og overkrigskommissær Holst 

nævnes som deres gode bekendte. Om herredsfoged H. Chr. Wittu
sen i Bredstrup havde Rohmann skrevet til sin kone, før hun kom 

Fynske Årbøger 1959



12 Johannes Pedersen: Af Rohmanns arkiv 

til Tønning, at han mente, de i fremtiden vilde faa glæde af at 
komme sammen med denne vakre familie.13) Helt ublandet blev 

denne glæde dog ikke. I marts 1831 var familierne sammen ved et 
bal i Aastedbro. Mellem herredsfogden og Tønningpræsten kom 
det der til en saa heftig diskussion, at Rohmann og hans kone brød 

op fra ballet. Han følte sig dybt krænket, og hun var opbragt og syg. 
Wittusen sendte derefter Rohmann en undskyldning. Den var 

udateret, men lød saadan : "Kjære Rohmann! Hvad der passerede 
imellem os i Aastedbro, smerter mig inderligt. Jeg tilstaaer at have 
fornærmet Dem og beder om Deres Tilgivelse. Thi ligesaa kjært 
som Deres Venskab har været mig, ligesaa tungt vilde det være ikke 
mere at tor de regne Dem iblandt mine bedste Venner. Deres af 
Hjertet hengivne Wittusen." Om det atter var blevet helt godt imel
lem dem, kan man komme til at tvivle om, naar Wittusen i april 
samme aar skriver til Rohmann, at han nu ønsker deres mellem

værende afgjort og tilføjer: "At jeg giør Dem denne Erindring 
skriftlig, stoler jeg paa, De ikke tager ilde op, da den skeer saaledes, 
fordi det er mig ubehageligt at komme frem med den mundtlig." 

(r831, 2%).14)- Ja, man spørger sig selv, om Rohmann mon ogsaa 
af Wittusen har laant penge. 

Paa rejse. - En rejse fra Skanderborgegnen til Fyn og Sjælland 
var i 183oerne en stor begivenhed. Som nævnt tog madam Lind

green, for saa vidt som hendes helbred tillod det, hver sommer en 
tur til Svendborg, og i sommeren 1834 besøgte Rohmann Søren 

Hempel paa hans lille landlige kvarter nær ved Odense. Men i for
aat·et r835 skulde hele familien ud at rejse. Pastor Rohmann skulde 
til København; det var ro aar siden han blev theologisk kandidat, og 
nogle af studiekammeraterne kom nok sammen i den anledning. 
Han havde ogsaa ærinde i byen for sit litteræfe arbejdes skyld, men 
især vilde han ind i kancelliet for om muligt at fremme sit længe 
nærede ønske om at blive forflyttet. Og naar han var paa Sjælland 
maatte han da ogsaa benytte lejligheden til at besøge pastor W øldi

kes i Rammet·. - Den øvrige familie, det vil sige præstekonen, hen-
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des mor, de tre smaa børn og pigen Kirsten, skulde derimod nogle 
dage, efter at præsten var taget af sted, rejse til Fyn og besøge 
slægtninge og venner, og saa skulde Rohmann paa hjemvejen fra 

København træffe dem paa Fyn, for at de kunde følges ad tilbage 
til Tønning. 

Hvordan det var at rejse den gang faar vi et lille indtryk af gen
nem et brev, madam Rohmann sendte sin mand i København. Hos 
hendes farbror instruktør Lindgreen boede Tønningpræsten i de 

dage; det var i Stør·restrædet nr. 254.- Hos birkedommer Pasbjerg i 
Svendborg var madam Rohmann, hendes børn og hendes mor gæ

ster, og der er det, hun skriver sit brev den 5· maj, mens børnene 
larmer om hende. Grethe snakker, Christian brøler, fordi Kinten 

vasker ham saa grundigt, og Thrine og Mary (Pasbjerg) leger 
støjende med deres dukker. Hun takker sin mand for brev og for
tæller ham, hvordan rejsen er gaaet. T arsdag d. 30. april kl. 6 om 
morgenen kørte de fra Tønning. Det var meget koldt, og de var 

ganske forkomne, da denaaede til Uldum. "Men da jeg havde med
bragt en Dunk med Sagosuppe, og vi fik denne varmet, item et godt 
Glas Madei1'a, som Moder havde med, og endelig en Kop Kaffe, 

drog vi dog nogenlunde optøede ad W eile til." Da de havde kørt 
en halv mils vej derfra, kom hendes fætter, lægen i Vejle, "den 

gode skikkelige Carl", dem i møde "riktignok bandende over denne 
rasende Blæst og Kulde." Han havde bestilt plads til hestene hos 
købmand Gylling og inviterede dem til dejlig varm middagsmad 

"samt Kage i Overflødighed til Børnene." Derpaa fulgte han dem 
paa vej ad Fredericia til, "hvor vi i en skrækkelig Regn og Blæst 
ankom Kl. 7 om Aftenen." Der overnattede de saa og tog næste 

morgen over vandet! 

"Og kom til Odense som sædvanlig i Kulde og Regn om Eftermiddagen Kl. 5· 
Heiberg (Rohmanns ven, der var godsinspektør paa Dallrmd) og Konen var 
der og vilde, at vi skulde tage med dem hiem; men Moder og ieg vilde hellere 
forblive i roe paa Giæstgivergaarden og komme til Dallund paa hiemturen, 
hvilket de da ogsaa fandt rimeligt, og Heiberg tilbød at sænde en Bondevogn 
her til Svendborg for at hænte os, naar vi vilde reise, da vi nok selv kunde 
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rummes derpaa, og det meeste Tøi kan jo komme paa de Vogne, som skal 
kiøre Moders Tøi til Strib. I Odense vilde han selv hænte os og besørge os alle 
til Strib, naar vi vilde indrette det saaledes, at vi kunde blive to Dage over paa 
Da/lund,- og det var jo en billig Fordring, naar vi kom til at reise frit den 
heele Vei". -

Næste morgen, lørdag, kørte de saa videre og naaede kl. 4 om 
eftermiddagen til Svendborg, hvor Pasbjerg modtog dem "saa ven
skabelig som mulig." Og der befinder de sig nu alle udmærket. 
Børnene er raske og glade, ja, folk beundrer dem. - "Christian for 
sit raske udvortes og størrelse, Grete for sin V enlighed og Trine 

for sit peene Ansikt. -- - Dine Forældre ere raske og meget lykke
lige ved Børnene." Hun raader sin mand til at blive lidt længere i 
København, hvis han derved mener at kunne udrette noget godt for 
deres fremtid, men beder ham samtidigt om den følgende lørdag 

sende brev til hende i Svendborg. (1835,%).15) 

Midt i maj har familien sandsynligvis atter været samlet i Tøn
ning. Sommeren gik; i august blev drengen Andreas født. Og inden 
vi fortæller om aaret 1836, ser vi de breve igennem, der meldte nyt 
fra venner og bekendte og saaledes ogsaa hørte med til det daglige 

liv i præstegaarden. -

Breve med nyt fra Sydfyn. - Af det som allerede er fortalt, frem
gaar det, at der var meget livlig forbindelse mellem Svendborg og 
Tønning i aarene 1829-1835. Og det betød ikke blot, at der fra 
Svendborg jævnligt gik bud til Tønning, men ogsaa at præstefol
kene ligefrem tog del i, hvad der foregik i deres fødeby. Blandt 
papirerne findes et par sange, Rohmann har skrevet til fester i Svend

borg, nemlig: "Sang af Svendborg Borgerskab i Anledning af Deres 

Kongelige Høiheder Pt'indsesse Cat'Oline og Prinds Ferdinands For

mæling den 1ste August 1829, og en sang ved Svendborg raadstues 

indvielse i maj 1830, da prins Christian Frederik og pt'insesse Caro

line Amalie i den anledning besøgte byen. - 16) 
Præstefamiliens nærmeste venner i Svendborg var aabenbart 

birkedommer Pasbjergs, hos hvem de da ogsaa boede, naar de be-
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søgte byen.17) Pasbjerg, der jo var godt inde i Rohmanns pengefor
hold, tilskyndede ham tidligt til at søge et bedre embede. Nytaars
aften r83r skrev han: "Vores nye Præst, Pastor Ibsen} Hr. Krebses 

Eftermand lader til at være en dygtig Person, og vidst ( !) er det, at 
Menigheden ikke kan have tabt ved Forandringen. Min Kone og jeg 
glædede os til, at Du muligen kunde blevet Nikolaji nye Præst, men 
Ibsen er ældre og skal have mange Connexioner." ( r83r, 3 Vl2) -Da 
Rohmann i r833 forgæves havde søgt til Rudkøbing, beklager han 
det. "Det var saare slemt, at Du ikke kom til Rudkøbing. Alt vilde 

da let blevet ordnet, thi det maa være et meget godt Kald." ( r833, 
1%). - Men da Rohmann igen i det følgende a ar blev skuffet, trø

ster han ham saaledes: 

"Du har vidst ikke Føje til at være mismodig, fordi Du ikke fik Ærøeskjø· 
bing Kald; thi efter hvad flere Kyndige have sagt mig, er det meget ringe. At 
Kaldet heller ikke kan være, hvad det fordum var, er saa rimeligt, da Velstan· 
den i høj Grad er aftaget paa Ærøe. Giør en Reise til Kjøbenhavn og anbefal 
Dig. Vedkommende see jo meget paa Sligt, men søg for Himlens Skyld ikke et 
saa ringe Kald som det ovenmeldte. Vær Du ved frejdigt Mod, thi Du maa jo 
komme i Betragtning, om det end ikke skeer endnu en kort Tid. Jeg vilde være 
sjeleglad, hvis jeg saaledes havde vis Udsigt til en bedre Stilling; men hvad jeg 
er, kan jeg regne med at blive bestandig."- (r834, 1%). 

Den sørgelige nyhed, at købmand Hermann Aarslev, en af Roh
manns bedste venner i hans studenteraar, pludselig var død af gigt

feber, meddeler Pasbjerg i april r832. - Og om byfogedembedet i 
Svendborg hedder det aaret efter: "Inden Du faaer dette Brev, vil 
Du nok af Collegialtidenden have erfaret, at Kammerjunker Moltke 

ogsaa har faaet et stort Kald, han er nemlig tillige bleven Byefoged 
her. la Cour havde faaet den underlige Grille, at han absolut skulde 
blive Byefoged, fordi han har havt et Par Constitutioner i Byefoged
Embeder, men han glemte de Vanskeligheder, som altid møde Pro
curatorerne." (r833, 1%).- Pasbjerg bringer hilsener fra Rohmanns 
forældre og skriver i r834, at hans far er rask, mens moderens ben 
er daarlige. - Og han fortæller om sine egne forhold, især om sine 

børn. 
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"Børnene ere Alle raske; endog Sophus skranter sjelden. Jeg troer, at Peter 
og Lauritz ere ganske flinke; men jeg kan desværre ikke meget bedømme deres 
Fremgang. Indtil de ere confirmerede, maa jeg i hvert Fald blive ved at lade 
dem gaae hos Nielsen, men hvis mine Kaar da tillod det, var det vidst ønske
ligt, om jeg en Tid kunde fa ae dem til en Mand som Dig eller Borchsenius." 
( 1833, 1%). I et senere brev fortsætter han: "Peter er en flittig og ufortrøden 
Dreng, og det synes som Lauritz har godt Hoved. Peter er stor og stærk og kan 
maaskee blive en god Søemand. Det synes, som han dertil har Lyst, og den Tour 
kan jo være meget god. Lauritz kunde have kommet til Henrik Lacoppidan, og 
det fortryder mig, at det ikke skete, da Drengen lader til at have Lyst til Hande
len. Det er min Kone saa meget om at gjøre, at de to Drenge skulle studere, 
men blev det mig end muligt ved allehaande Opofrelser at holde dem 3 Aar i 
en offentlig Skole, saa er det jo uvidst, at de efter den Tids Forløb kunne tage 
Artium. Hvis dette endog lykkedes, saa maatte de dog fra mig savne al videre 
Hjelp, og et Spørgsmaal, om det da ikke er meget at befrygte, at de ville tabe 
Modet og blive daarlige Subjecter, ja maaskee Dagdrivere og ingensinde erholde 
Embedsexamen." (1834, 1%). 

Saaledes havde birkedommeren sine bekymringer. Sine indtægter 

gør han op til godt 6oo rbd., foruden hvad skiftevæsenet og kom
missioner kunde indbringe ham. Nogle gange klager han over, at 
han plages af gigt, som han forsøger at fordrive med dampbade. 
Hertil skal føjes et par oplysninger om familien. Mathias Jacob 
Pasbjefg var vokset op i Svendb01-g og blev r819 gift med Petrea 
Elisabeth Bering, datter af præsten Vitus Be1'ing i Hesselager. De 
blev bosat i Svendborg, og her i Vor Frue sogn blev deres børn født: 
Peter Vitus Bet'ing, 1820, 1%, Lauritz Gregorius, 1821, 2%2, Sophus, 
1823, '1'11, Marie Susanne, 1827, %, som cand. theol. Rohmann var 
fadder til, og Ft"edrik Adolph, r832, 1%. _ls) 

Fra Skjoldemose, hvor hun opholdt sig i disse aar, fortalte ogsaa 
Eline Bulow i sine breve en del nyt fra egnen.19 ) Hun kendte Roh
mann og hans kone meget godt fra den tid de i Svendborg kom sam
men til byens fornøjelser. Om sig selv skriver hun, at hun stadig 
holder fast ved Elvifa-tankerne, og det maa efter sammenhængen 
betyde, at hun ikke gaar i giftetanker. Ved omtalen af Jettes død 
tilstaar hun, at hun desværre altfor godt ved, hvor usigeligt tungt 
det er at rive sig løs fra de jordiske sorger og med blikket opad se 
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udover et glædesløst liv. Sit hjem i Svendborg omtaler hun nogle 

gange. De har det ret godt, selv om la grippen ogsaa gæstede dem 
r83o. "Jeg er Gud være lovet endnu som hidindtil rask, mine Øine 
undtagen, der desværre paa disse sidste Aar ere blevne saa svækkede, 
at der altid flyver sorte Prikker for det ene, saa jeg ofte for at vente 
det Værste frygter for at faae Stær. Her er ellers dygtig meget at be

stille, og det er jo godt." -

Paa Skjoldemose holdt Hanne og Theodot" bryllup lørdagen før 
paaske r83o. - Godsejer Chr. F. Bet"g havde de foregaaende aar 
holdt store fester ved sine døtres brylluper; r827 blev datteren Betty 

gift med Poul Martin Møller, og r828 datteren Margrethe Severine 

med godsejer E1·ik Harding Lange til Rødkilde. Men nu da Johanne 

Ca1"0line skulde giftes med forpagter Johan Theodor Petersen paa 
Kærsgaard i Brenderup sogn (ejer fra 1837) skulde det være ander
ledes. Eline Biilow fortæller: 

"Kun de Nærmeste vare forsamlede til denne Høitid, og Alt gik saa roligt af 
som muelig; de bleveviede her hierorne om Eftermiddagen, og Pastor Tomme
mp holdt en usædvanlig god Tale. Grunden til, at dette Bryllup i Sammenlig
ning med de foregaaende var saa stille, ligger i den stakkels Gustavs Sygdom, 
hvis Elendighed nu har naaet den høieste Grad, saa vi Alle hver Dag vente og 
bede til hans Død. Selv ønsker han nu ogsaa hver Aften, at den kommende Nat 
maa giøre Ende paa hans Jammer, og det er virkelig ubegribeligt, at et saa 
usselt Legeme kan udholde saameget, hvoraf en ringe Dee! kunde være nok 
til at dræbe et stærkt Menneske. Af det bestandige Liggen er der alt for flere 
Maaneder siden gaaet Huller paa ham, der da al Sygdom og Usundhed er 
trukket derhen, have antaget en saa ondartet Natur, at de ikke kunne læges, og 
foraarsager ham uhyre Smerter; da han for Brystets Skyld ikke kan ligge paa 
Siden, saa maa han i en Art hængende Stilling næsten allene hvile paa Armene. 
Paa den sidste Tid ere Benene hævede saa stærkt, at de synes at vilde revne, 
saa der med Guds Hielp ikke er lang Tid tilbage. - J a, De kan tro, kiere 
Rohmann, det har været en sørgelig Vinter her; ogsaa Jensen har hele Tiden 
været syg, først af Astma og siden af Gigt, der meest holder sig til Hovedet, og 
endnu ikke lader ham have Roe hverken Nat eller Dag, saa at han, der alt før 
s a ae mager og daarlig ud, nu neppe er til at kiende." - Længere hen i brevet er 
endnu et par linjer om forholdene paa Skjoldmose. "Jeg har ikke giæstet Svend
borg siden Julen, og herefter turde det vel blive endnu sieldnere, naar Hanne 
nu reiser, og vi ingen Huusjomfrue faaer istedet; jeg bliver da den Treenige; 
Jette veed nok, hvad det betyder, og vil da kun faae lidt Leilighed til Lystfar
ter, især hvis Vor Herre vil sende ret mange liggende Fremmede hertil." -

2 
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(1830, 1%,). Men det er da ikke den rene jammer over sygdom og dagligt slid, 
der fylder brevet. "Et Par Familieballer har her ogsaa været, hvor det sandelig 
gik muntert og behageligt til, da vi først havde overvundet de mægtige Vanske
ligheder at giennembryde Sneedriver saa høie som Huse. Ved disse Lystigheder 
saae jeg, hvad jeg havde anseet for en Umulighed, og endnu maa henregne til 
Verdens 8de Underværk, nemlig at Pastor Thomas (i Ollerup) dancisede 
Francaise. Hvad siger De derom? man kan jo nok tænke sig noget mere 
Graciøst, end det var, men Herre Gud! Francaise var det dog, og i det Hele var 
han saa ualmindelig vælig, ligerviis Christian, at de d andsede utrættelig." -
(1830, 1%,). 

At der 2. april r830 blev født en søn paa Rødkilde, "siden hvilken 
Tid Harding har antaget Navn af den Gamle", og at der i r833 var 

mange syge i Svendborg- "iblandt dem Frue Nellemann og Line, 

også er Admiralen betænkelig syg, og Lise Krøyer, som du vel nok 
kan erindre, er nylig død" - faar de ogsaa at vide i Tønning. Men 

mere har Eline at fortælle om præsteenken fra Ollerup og hendes 

børn. Hun boede med sine døtre, Ottilie og Christine i enkesædet 

Stensera i Ollerup. 

"I Gaar var lille Moer fra Stenseroe og Christine her, og da de hørte, jeg 
vilde skrive, bad de at sende de venligste Hilsener til deres Venner i Tønning. 
Ottilie er i St. Jørgensgaard, da Madame Breds. (Bredsdorf, præstekonen der) 
har været saa uheldig at falde og brække sit Been, dog mener man, at det nok 
kan cureres, og det smerter hende ikke, uden naar hun bliver flyttet. Vor gode 
Mad. Lindgreen tilbragte Paasken i Ollerup, og Christine har paalagt mig at 
fortælle, at de havde havt det saa rart. - Tænk, hvor uheldig, til Provstens 
Fødselsdag havde de besluttet i Skiærning (d. e. Vester Skerninge) at spille 
Kiel"lighed uden Strømper, men saa kom Efterretningen om Fru Møllers Død i 
Kiøbeløv. To Gange efter har Alt været ordnet og Dagen bestemt; men den 
ene Gang brækkede Mad. B. Benet, og sidste Gang blev Provsten og Line syge. 
Ud af alt dette er nu draget den rimelige Slutning, at der hviler en uheldig 
Stierne over dette Stykke, hvorfor det nu aldeles er opgivet; det er rigtignok 
Skade, jeg havde lovet mig megen Fornøielse især af at see Thomas B. som 
Johan von Ehrenpreis." (1830, 1%,). 

I et senere brev er der atter hilsen fra Ottilie. "Hendes Broder (præsten paa 
Drejø N. E. B. Christensen) er nu kommen til Dreyøe igien, uden at hans 
Ophold paa Bistrup har havt synderlig Virkning til det Bedre, dog mener de, 
at Hukommelsen er lidt bedre. - - Frøken T hu r a er hos dem (i Ollerup ), og 
nogle af dem ere bestandig paa Drejøe, hvorved jo Arbeidet fordobles for den, 
der er hiemme. Christensen skal dog være noget bedre og kunde huske længere, 
men Gud veed, om han alligevel nogensinde bliver rigtig rask; han tager s:g 
slet ikke af noget, men gaaer blot omkring, imidlertid kan han da nok lide Cap-
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pelanen, som de vare bange for. Det er rigtignok i alle Henseender meget tungt 
for dem, men Gudskelov, at de Alle ret godt finde sig deri; de have ogsaa den 
sieldne Gave at see Alt fra den lyse, ofte endog latterlige Side, og det er sande
lig en stor Lykke. - (I833, 2%). 

En veninde, de godt kender i Tønning fra den tid, da de i Svend

borg sammen "dannede en munter Forsamling", bringer Eline Bi.i

low ogsaa hilsen fra. "Vores herlige Frue Sabro er her i denne Tid, 
paa Hvidkilde nemlig; du veed vel, at hendes Herman er bleven 

Avlsforvalter paa Glorup; og det er det, som igien efter 9 Aars For

løb har trukket den søde Kone herover; hun har besøgt mig, og jeg 
har igien været hos hende; dog vare disse Besøg kun korte, hvorfor 

jeg haaber paa at see hende engang endnu." ( 1833, 2 %) .20 ) - Fru 

Sabro var maaske præsteenke fra Tandslet paa Als, præsten Thomas 
Mathias Sabroe døde 1822. -

Fra pastor Suhr i Tved lige udenfor Svendborg findes et brev fra 

foraaret 1832.21 ) Det fortæller mest om de gudelige forsamlinger 

paa egnen (se Fynske Aarbøger, 1956, s. 74), men har da ogsaa en 

lille bemærkning om Suhrs egne forhold: "Amts provsten (d. e. W e

de! i Skaarup) har Koller, vi ere paa en daglig spændt Fod; men jeg 

bryder mig lidet derom, er endog ret glad derved, da jeg nu er frie 

for at kj ede mig i hans Huus." ( 1832, 1 %). - Omtrent paa samme 

tid lod prokurator Wilhjelm, "din sande Ven" kalder han sig, høre 

fra sig.22 ) 

"Familien er vel i Tiltagende? hos os er den 7 Mand høi! Nyt er her just 
ikke, uden at det tiltager med den saakaldede Helligdom, saa at Politiet har 
et Par Aftener været uleiliget med Indsigelser mod Synagogeforsamlingerne, 
hvorved Medlemmerne deraf da bleve hiemfulgte i Procession af en talrig 
Skare, næst at Glarmestrene havde Udsigt til nogen Kunstudvidelse. - Dog! 
Tugthuuslemmer, Spillere, Sværmere o. s. v. ere jo blevne gudfrygtige Menne
sker, og idetmindste dog afladet for en Tid deres forrige Levnet. Tyverier har 
i den senere Tid hørt til Dagens Orden her i Byen, saa vore Fængsler ere prop
fulde, og deriblandt den helll.ge Hans. (Du kjender ham ei, men han hører til 
Samfundet, hvorfore jeg blot nævner ham, især da han just ikke som hiin hel
lige Morten, - blev taget i Grubbemøllerens G aasestie) ". - Prokurator Wil
hjelm slutter sit brev med en bemærkning om, at der er saa mange syge i Svend
borg, at der snart kunde trænges til en daarekiste; "man kan jo tage den gamle 
Skole, der nu staar for Vind og Vove." - ( I832, 2%). 

~· 
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Det brev, pastor Chr. Joh. Bredsdotf skrev til Rohmann i efter

aaret 1834 handler om de kirkelige forhold paa Svendborgegnen og 

om Rohmanns litterære arbejde. Det er optrykt andetsteds (se Fyn
ske Aarbøger 1956, s. 81). _23) 

Ogsaa den allerede nævnte pastor Peter Laurberg, der fra 1830 

var præst i Nykøbing paa Mors, var en bekendt fra Svendborg.24) 

Baade Lamberg og hans kone Cathrine Elisabeth Murer havde Roh

mann kendt fra sin tidlige ungdom. Som svar paa brev fra Tønning 

skrev Laurberg i marts 1833. 

"Hvad mine Indtægter angaaer, da har disse været særdeles gode; thi Korn
priserne have været temmelig høie, og dette er ved mit som ved de fleste 
Præste-Embeder det, som gjør Udslaget; jeg solgte saaledes min Bygtiende, 
300 Td. i 1831 til 3 rdl. rede Sølv og lidt over pr. Tønde, og i forrige Aar var 
jeg saa heldig til samme Pris at sælge omtr. 250 Td.(?), men har endnu henved 
en 6o Tønder usolgt tilbage, som jeg ville ønske at være vel skildt ved; thi det 
er betydelig, hvad Priserne paa alle Kornsorter ere faldne. u - Hans indtægter 
ved bryllupet har været c. 130 rdl., langt over forventning. - Men ogsaa hans 
udgifter har været store. "Nyekjøbing er et meget dyrt Levested, enhver Artikel 
er i høi Pris, og Stads og Fjas, Gjesterring og Tractering har her som overalt 
taget meget Overhaand i alle Stænder; hos den simplere Classe foranlediget 
megen Armod, thi den efteraber den høiere, og skaffet os et Skattevæsen paa 
Halsen, som søger sin Lige i Danmarks smaa Kjøbstæder. u -Han maa saaledes 
i skatter og afgifter betale 400 rdl. og at holde sønnen, Lauritz i Viborg Skole 
koster ham aarligt 200 rdl. 

Og han fortsætter: "1 Dag ( 1833, 1%) er her Stads i Byen i Anledning af 
Kongens 25 Aars Regjering. Jeg har holdt Onsdags Gudstjeneste og ved denne 
Leilighed erindret Festen i Guds Huus; stor Spisning for Hrr. og Damer finder 
Sted paa Gjestgivergaarden, og i dette Øieblik dundre Kanonerne. Vi høre til 
og spare vore Penge. Alle Fattige saavel Gamle som Børn ere blevne bespiste 
med varm Middagsmad, og i Morgen Aften er her Maskeradebal paa Gjæst
givergaarden for Byens og Landets Honoratiores; under al denne Galskab er 
det dog et Gode, at man uden at gjøre Opsigt kan undgaae at tage Dee! deri, 
hvorfor vi ogsaa med Glæde benytte det. u -

Sandsynligvis har Rohmann omtalt sine flytteplaner, saa det er derfor Laur
berg finder anledning til følgende efterskrift: "Her er i denne Tid et herligt 
Præstekald bortgivet til en Cand. Kierkegaard, det ligger 2 Miil fra Nyekjø
bing, har en meget god Præstegr. og gode Embedsjorder; Kaldet hedder 
W ejers lev og Blidstrup; et andet Vz Miil herfra, som hedder T hødse er nu 
ledig, der er ogsaa en god Præsteg., men Byrderne derpaa ere svære; et tredie 
bliver nok ledig og hedder Frøslev, det er et godt Kald, men en forfalden 
Præstegrd., som dog ikke vil blive bekostelig at istandsætte, da en vakker og 
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brav Mand, en Proprietær Juul, som eier Frøslevgaard i Sognet, e. fl. Sigende 
har lovet at ville betydelig understytte den tiltrædende Præst, dersom det blev 
en retskaffen Mand; den nuværende er nemlig en meget fattig og efter Rygte 
drikfældig Mand, der ligger syg og er opgivet af Lægerne."- (1833, 1%) 25) 

Br<eve fra pastor P. R. W øldike i Hammer. -Som præst i Faaborg 

havde pastor Wøldike taget sig af den unge postfuldmægtig og hjul
pet ham til studeringerne. Ikke underligt at han fremfor nogen blev 
Rohmanns fortrolige ven og raadgiver gennem aarene. Fra 1834 

til 1850 brevvekslede de; i de første aar gik brevene lidt sparsomt. 
men efterhaanden skrev de jævnligt til hinanden. De fortalte hin

anden om, hvordan det stod til i hjem og gerning, og de drøftede 
tidens skiftende begivenheder i kirke og folk. Kun W øldikes breve 
er jo opbevaret, men utvivlsomt har Rohmann skrevet tilsvarende 

udførlige og livlige breve.26 ) 

I Hammer præstegaard fulgte de med i, hvordan det gik ven

nerne i Tønning. "Hvor det dog bedrøvede os at læse om alle de 
Sorger og Uheld, De og den kjære Sophie have maattet friste. Gud 
forskaane Dem og hende for flere og skjænke Dem snart lykkeligere 

Dage oven paa de tunge, De har maattet gjennemgaae; han vedlige
holde Deres og hendes Hengivenhed og Mod og lade Dem snart 
forvinde de følelige Stød! V el, at De bliver ved i videnskabelig Sys
sel at hæve Aanden ivejret og bevare Kraften til at bære Byrder." -

(1834, 2%). 
Og næste aar udtrykkes de gode ønsker saaledes: "Gid det slem

me Knæ være bleven godt, gid Sophies Hovedpine have forladt 
hende, gid Rollingerne være raske, gid Arbejdet gaae Dem godt fra 
Hænde." - Hørte præstekonen i Hammer om et ledigt embede paa 
Sjælland, sagde hun gerne, der maa vi have Rohmanns hen. -

Først et par ord om familien i Hammer præstegaard. Peter Rosen

stand W øldike var en professorsøn fra Sorø, f. 178r. Hans kone 
hed Dorothea Elisabeth og var datter af præsten i Sorø, Christen 
Møller Holst. De havde fem børn, 2 piger og tre drenge. Pigerne 
var de ældste og hed Sabine og Sofiej i konfirmationsalderen blev 
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de angrebet af en sygdom, der gjorde dem vanføre. Efter et ophold 
paa det orthopædiske institut i Lybæk genvandt de begge saa nogen
lunde deres førlighed. Drengene hed Jeremias, Chfisten og Mat'cus; 
den ældste af dem var født r8r9 og den yngste r826. 

Om sig selv skriver pastor Wøldike, at hans pusselanker under
tiden er uartige, saa han staar i fare for at blive et rent hjemmedyr, 

"dog bruger jeg mine Been ret vel til at løbe omkring i Skolerne; 
desværre er min Ridehoppe bleven saa usikker i Benene, at jeg ey 
oftere tør betroe den min Hals." -

"Vore store Pigebørn vedblive at holde sig raske og ere vor daglige Glæde. 
Anstrængende Arbeide vilde de vel ey kunne taale, men saalænge vi have 
Sophie Hansen kunne de jo og nok forskaanes derfor. Imidlertid ere de derfor 
ikke ledige, da det Indvendige jo giver baade dem og den kjære Mutter nok 
at varetage." (1834, 2%) . ,Pigebørnene spinde, gjøre Kurve, skrive Breve og 
læse med i'vfflrclls, der ogsaa f m Nytnar (1835) bar begyndt med Latin og er 
nok saa glad med det." (r835, %) - 1 1834 var de to piger en tur i Lybæk ., at 
hi lse paa deres Vclgjører til hans ølvbryllup· det kostede jo mere, end jeg 
havde Raad til; men jeg skylder jo ham sna usigeligt meget, at jeg 7/lfldt/1! gjøre 
denne Udgift." - (1834, 2%). 

"De store Drenge have nu henved 2 Aar arbeidet taaleligen under deres 
Lærer Hr. Smidth og mig. Han forlod os først i Maaneden (september 1834) 
for at ansættes som Adjunkt i N ykjøbing S ko! e, og om 8 Dage vente vi en 
Cand. Landmark fra N y borg hertil, som Prof. Clausen har været saa god at 
skaffe mig. Mit Ønske er om et eller halvandet Aar at faae dem ind i en Skoles 
øverste Classe, hvortil de nok da l<tnne være modne. Det bliver ventelig Vor
dingborg Skole, som jeg vælger, da den ligger os saa nær, og da Lange er 
bleven ansat ved den; jeg kunde vel faae dem ind i Borgt l'dydskolcw men jeg 
frygter for, at de, især den ældste, ikke kunne udholde det overdrevne Arbeide, 
som der vilde blive dem paalagt. De ere ret vel hjemme i deres Ting og den 
gromme Skolemand, Onkel Christen, (præst i Errindlev paa Lolland), som vi 
besøgte i Julii Maaned var vel fornøjet med deres Kundskaber. Lille MarctiS er 
endnu Alles Yndling; han har Søstrenes Underviisning at takke for, at han er 
gaaet temmelig vidt frem; jeg læser ogsaa med ham, som og noget med de 
store Drenge." -

Pastor Wøldike driver selv præstegaardens jorder. Avlingen har i de sidste 
par aar givet lidt overskud, og 1834 saaede han raps i haab om, at det kunde 
give et udbytte, der kunne hjælpe til at stoppe munden paa kreditorerne. "Med 
Folk og Fæ staaer det sig forresten ret godt; maatte man kun see Udveje til at 
bjerge de sidstes Liv, da Bo og Sæd fylder saa jammerlig lidt i Husene og 
Flokken er saa stor." - Videre fort:eller han om præJtegaarden: "Rotterne 
holde et grueligt Huus i denne gamle Rede, san jeg maa brække det ene Gulv 
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op efter det andet og fylde hele Læs Flintesteen i Grunden; at Vognene ere 
meget medtagne og trænge til betydelig Reparation, at Hestene blive aflægs 
og skulde remonteres; men at jeg slet ingen Penge har dertil, fordi Amtstuen 
iaar vil have Skatterne i rette Tid og ikke kan lade dem staae som ellers til 
Nytaar,- en Følge af de Kammermænds Visit, som reise om at see Amtstuerne 
efter, - see, alt dette er slet ikke noget rart, om det er af de Ting, man maa 
finde sig i; kun at man ikke havde 2 ooo Rbdl. Gjeld at lide sin Enke arve, 
om man noget snart maatte forlade denne Verden! den gad jeg dog gjerne see 
betalt, førend jeg dør; men det skeer neppe under disse Kornpriser; dog lad 
mig ikke klage; her er avlet gode Erter og mangfoldig Hvede til Gaarden iaar; 
vare kun Udgifterne ikke saa store! men paa dem er der ingen Ende; gid jeg 
kunde lære af Dem at manoevrere mig frem; thi det forstaaer jeg ikke; men 
deri er De Mester." (1834, 2%). 

Saaledes henfalder Wøldike let til jamren, naar han fortæller om sine penge
forhold. Aaret efter hedder det: "Man borde egentlig kun have 2o--30 Td. 
Land for at kunne holde et Par Heste og nogle Køer, uden hvilke man ey kan 
leve paa Landet; mere er os i Almindelighed ikke tjenligt. - - - Par malheur 
har jeg bortaccorderet iaar min Tiende til Kjøbmanden som sædvanlig til 
Capitelstaxten; der bliver et slemt Facit for Bygget; Cap. Taxten er 14 mk. 
Sølv, og nu gives 3 Rbd. i Byen. Godt jeg endnu ey har solgt det lidet, jeg kan 
undvære af min Bygavl." - (1835, %). 

Ogsaa om de kirkelige forhold i Hammer sogn kommer der et par bemærk
ninger. "I mine Kirker gaaer det ret vel, og det forekommer mig som Tilhø
rerne formerede sig, og jeg seer ogsaa i mit Fattigregnskab, at Tavlepengene, 
som før kun udgjorde nogle og 30 Rbd., er gaaede op over de 40, ja i sidste 
Aar naaede 54 og derover. ---En brav Skolelærer, den eneste af de 4, jeg har, 
der duede til noget, døde af Skarlagensfeber i N ovbr. ( r8 34), og dette Døds
fald har givet mig Bryderi nok, da det ey er let at skaffe Enken noget at leve 
af. (1835, %). 

Af familienyt indeholder brevene meddelelsen om, at svogeren 

Otto Ludvig Holst, der var præst i Nørbæk, er død, og at hans kone 
og børn er flyttet til Ribe. - Pastor Wøldikes søster, Maria Bene

dicta, var gift med generalauditør P. Rosenstand-Goiske og boede i 
København. "Min Søsters have været her en Maanedstid og ere 

netop idag reiste tilbage ( 1834, 27/9) til Byen. Der kommer jeg 
gjerne engang om Aaret." - Undertiden havde de i Hammer besøg 
af bekendte fra Faaborg; saaledes i sommeren 1834 af jomfruerne 
Classon og Bøving. I oktober 1834 tog Wøldike en tur til Fyn sam
men med datteren Sabine og jomfru Hansen; "jeg fandt det min 
Pligt at besøge min Ven i Særslev (pastor B. Sidenius) i den Sorg, 
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han havde havt med at miste saa kjær en Svigersøn (pastor L. N. 
Balslev i Ejlby-Melby) ." - (r835, 5/z). 

Ritualsagen blev i disse aar livligt diskuteret, især efter at kan

celliet i april r834, udbad sig erklæringer fra landets præster om, 
hvorvidt en revision af ritual og alterbog kunde anses for nødven
dig, ønskelig og tilraadelig. Dette spørgsmaal dukker da ogsaa op i 
W øldikes breve. "Ogsaa her have vi havt travlt med lithurgiske Paf

handlinger; allerede 5te Junii vare vi to Herreders Præster samlede 
hos vor Provst (E. C. Tryde i Herlufmagle). Maaskee vor nye her
lige Biskop (J. P. Mynster) mægter at finde Udvei og Rede i det 
Virvaer for den Sag; jeg troer neppe Peter Erasmus (Muller) havde 

formaaet det." ( 1834, 27/g). Og i det næste brev: 

"Faber (Fyns biskop) slider sig nok ihjel med det Ritual væsen, skriver Side
nim. Her slap vi meget nemt fra det; alt afgjordes i eet Møde hos vor Provst, 
og det var dog ikke saa lidet, hvad vi ønskede forandret. Nu faae vi see, hvad 
der kommer ud af det Hele; men der vil gaae 2-3 Aar hen, inden det kan endes, 
om det endog bliver til mere end Snak og mange beskrevne Arks Spilde. Vor 
nye Biskop vil nok gjøre sit Bedste for at faae Sagen til at gaae frem. Jeg 
mener ellers, at de drabelige theologiske Kæmpere puste Lidt i denne Tid; jeg 
tænker ogsaa, at Magister fl. U. Mollers Bog mod Cl-ausw - (Clausen maa 
være fejl.rkl·ift for Grmuttvig, da skriftet hed: Poovar for den evangeliske Kir
kes Grundsætninger. Et htthersk-christeligt tridsskrift mod Pastor Gt·undtvig. 
Kbh. I8H) - J1a.r stoppet Munden paa mange af SkraaJerne; dog maa jeg s:ge, 
det er noget siden jeg læste Li1uibergs Kirketidende, da den er bleven afskaffet 
i vort Læseselskab, og jeg endnu ikke har faaet det Exemplar, som jeg med et 
Par Naboer har besluttet at holde, da man dog maa see, hvad de godt Folk 
derinde har at sige." -

Hvordan de to venner drøftede Lindbergs virken, giver følgende linjer ind
tryk af. "At Grev Halstein har siaaet Haanden af Lindberg, skal Mynster have 
bevirket ved et Brev til bemeldte Greve. Lindberg har nylig været i Fyen, da jeg 
var der, et quidem hos Lund i Tommerup, hvor jeg var; han skal have tjent 
gode Penge paa den Rejse, fortaltes der, som det hedder til at fremme Sagen 
om Sognebaandets Løsning, en Sag, som i Theorien er unægtelig rigtig, men 
som i Praxis ikke lader sig udføre. Den Sag torde vel og komme paa Bane, naar 
vi faae Stænderne samlede, hvor sagtens meget umodent Tøy vil komme frem 
og desværre gjøre sig gjeldende. Jeg venter mig ikke stort af denne Institution, 
dog det tør man neppe yttre i disse Tider." (1835, %). 

Fyens Stifts Adresse-Avis, Rempels avis, har i sit nummer af 4fg, 
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1834 et brev om Lindbergs forsamling paa Sk1'æppenborg ved Tom

merup; efter det var der samlet 400 mennesker. -
Forøvrigt fulgte pastor W øl dik e med i, hvad aviserne skrev om, 

og i hvad folk snakkede om. I Hammer har han læst Rempels avis 
og lagde i nummeret fra 19/ 9 mærke til en meddelelse fra Ft"edet"icia, 
der begyndte saaledes: "Den fjortende September nød Staden Fre
dericia den Lykke af Hs. K. Høihed Prinds til Danmark Ft"ederik 
Carl Christians høie Ankomst fra Island, til Indtagelsen af sin aller
høieste anbetroede Post som Kommandør for det i fornævnte Bye 

stationerede fyenske Infanterieregiment." - Der berettes videre om 

den store velkomstfest med kanonsalutter, den talløse mængdes hur
raraab, byens illumination o. s. v. - Wøldike bemærker i det brev, 

han skrev sidst i september 1834 til Rohmann: "Hvilken Esel har 

dog besudlet Avisen med Beretningen om al den Larm derovre ved 

Pr. F s. Komme? Og hvilke Asener maa dog ikke de være, som angive 

Tonen i den Bye, naar en saadan Person modtages paa saadan 

Maade, og hvilken Skam af Hempel at indrykke det! det staar vel 

og i de jydske Aviser." -

Fra en bekendt fra Svendborg kan Wøldike hilse. "Deres Ven, 

Procur. Rye (i St. Heddinge) seer jeg undertiden, og vi tale da om 

Dem. Han er bleven en stor Mand i disse Dage ved at være bleven 

valgt (ind i stænderforsamlingen) for disse Kjøbstæder. Sært at 

man ikke kunde finde en næringsdrivende Kjøbstædsindvaaner, som 

dog egnede sig bedre efter mine Tanker end en Prokurator, hvor

meget end S. Hansen i sidste fyenske Aviser taler et saadant Valgs 

Sag. Jeg mener ikke, der kommer stort ud af det Hele, kun at der 

ikke kommer noget galt ud deraf." - ( 1834, 2%). 
Og hvad der snakkes om paa egnen bliver Rohmann ogsaa indviet 

i. "Min Herredsfoged, Kammerraad Kall, i V ordingbor'g er bleven 

suspenderet eller, som det hedder, "fritagen for Forretninger efter 
eget Forlangende." Den arme Bye lider meget ved saadanne Histo

rier, hans Formand gik det og skjevt, og Præsten Boesen bragte just 
ej heller Tingene i Orden for sit Vedkommende." -
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Til dagens nyt hører sætningen om, at "Rosenvinge-Kolderup er 
kommen ind i Universitetsdirektionen, som da nu bliver heel juri

disk" og et par linjer om den proces regeringen førte mod C. N. Da
vid paa grund af nogle avisartikler. "Davids Proces gjør stor Op
sigt; jeg vil troe, man gaaer Manden vel nær. Stemningen i Byen 
skal slet ikke være god."- (r835, 5/2). 

Hermed er der givet udtog af to breve fra Hammer præstegaard. 
Præster skrev den gang lange breve til hinanden, saa vi nu virkelig 
kan faa noget at vide om, hvad de drøftede, naar de kom sam
men. - 27 ) 

Breve fra J. N. Madvig i København. -Til ingen af sine kamme
rater fra studenteraarene blev Rohmann nærmere knyttet end til den 

unge bornholmer J. N. Madvig. Venskabet mellem dem holdt sig 

gennem aarene. Af de r 5 breve, der er bevaret, er det første dateret 

r827 og det sidste r85o. Ganske vist er disse breve benyttet i profes
sor Bagges bidrag til mindeskriftet om professoren og politikeren 

J. N. Madvig, men i denne forbindelse er det studenterkamme1'aten 

Madvig, der belyses gennem sine udtalelser om sine egne forhold, 
om fælles venner, om begivenheder i København og om de inter
esser, de to venner drøftede sammen.28 ) 

Det drejer sig nu først om de breve, der naaede Tønning i aarene 
r828-r835. - "Forandret siden vi vare sammen til en virkelig Doc
tor, der endog har havt den Ære at kjede Hs. Majestæt, med samt 
det hele Kongehuus og Hof, med en latinsk Tale (den var kort, og 
det var det bedste) befinder jeg mig forresten i den samme status, 
hvori jeg var da, med undtagelse af at sedes rerum mearum er i 

Læderstrædet N. 20, og ei i Kronprindsensgade. (Det Latin er bare 
for at holde Fruentimmerne i Respect og vise dem, hvilke slemme 
Finter vi er e is tand til, naar vi ville føre hemmelig Correspondence.) 
- - - Af Tilhørere har jeg i Vinter næsten flere end jeg ønsker (af 
194 Russer de r6o paa to eller tre nær), thi sligt kunde let sætte 

ondt Blod." (r828, 23/ 12.) 

Næste aar fortæller han videre. "Din Opfordring til ikke at hylde 
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Coelibatet kom for sildig; siden 7de August er jeg myndig, og 
samme Dag foretog jeg min første Myndighedshandling og blev en 
lykkelig Ægtemand." - Men med finanserne staar det ikke saa 

godt til. 

"Hvad mit eget lidet Drivhuus angaaer, arbeider jeg efter Evne, men jeg har 
og maa have næsten dagligen 3 a 4 Timers private og privatissime foruden 
mine regelmæssige Forelæsninger, og det gjør Tiden noget knap og afbrudt; 
desuden koste mig endnu mine Forelæsninger saare meget Arbeide; blot jeg 
kunde læst efter mit Sind, paa Dansk for det meste, ikke for bundne Tilhørere! 
Jeg kan derfor heller ikke tage fat paa meget som interesserer mig, og som jeg 
føler, at jeg endnu ifølge min noget eensidige Dannelse mangler, især egentlige 
philosophiske Studier. Ogsaa en Verdensmand vil din Madvig være, imorgen 
skal Abrahams (Lector i Fransk) og jeg begynde at tale Fransk. Sandheden er, 
at jeg, da jeg taler Tydsk til Forskrækkelse og slet ikke Fransk, ganske var 
udygtig til at deeltage endogsaa i den interessanteste Conversation med en 
Fremmed, eller blot rede mig uden Skam som Litteratus ud af en leiligviis 
Sammentræffen. Har jeg nu sagt Dig nok om mig selv? Altsaa kun det til, jeg 
er en tre Ugers gammel Professor extraordinarius, og-proh dolor-Programskri
ver; i denne sidste Qualitet debuterede jeg ved Kronprindsessens Formæling, da 
T horlacius blev syg I4 Dage før Festen; jeg maatte da lige til to Dage før 
mit Bryllup, under Flytning, Indretning, uden Bøger næsten, med een Stol i 
Værelset, skrive et Program, og ovenikjøbet Vers foruden Prosaen, og dog fik 
jeg ingen Gulddaase." - (I829, f}h). 

Madvig fortæller i de følgende aar om sme børns fødsel, om 
familiens helbredstilstand og om, at hans kone, der maa have kendt 
Rohmann, flittigt minder ham om, at han bør huske at skrive til 
Tønning. - De to venner har talt fortroligt med hinanden om de 

vanskeligheder, de hver for sig havde at brydes med. "Du veed fra 
vort sidste Samvær, at jeg følte mig trykket og ubehageligen indvik
let i mine Forhold. Alt er ikke jævnet endnu, men Hovedsagen er 
gjort." - Det var I829, men fra I83I findes et par breve, hvori vi 
faar indtryk af den unge professors usikkerhed overfor sig selv. -

Han indrømmer, at han paa mange maader har grund til at være 

taknemlig for sine kaar; "men dog savner jeg, tildeels ifølge min 
Maade at være paa, fortrolig Omgang, da mine ældste Venner ere 
borte, nogle nær, andre fjernt." Gennem studentermunterheden og 
den glimtvise selvironi, der præger Madvigs breve fra disse aar, 
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skimter man ogsaa den famlende og til tider alvorligt deprimerede 

unge mand. De to venner synes omtrent samtidigt at have været 

gennem en periode med stærke sindssvingninger overfor deres ger
ning og livsretning. 

"Det er en egen Sag at lære og være paa det Punkt, at Ens hele Liv er 
afhængigt af denne Læren, især naar man tidligere med en vis Eensidighed 
har kastet sig ind i een Retning og siden ved at skue om sig, seer meget fra en 
anden Side end før. - - - Naar man vaklende imellem Speculation og Lærdom 
fyldestgjør ingen ret, naar man føler, at Eens Dannelse, idet den for tidlig trak 
sig sammen, mangler Omfang og Dybde, naar man tilmed er et Menneske, der 
ret har Lyst til at plage sig med Alt og gj øre sig Alt lidt suurt, saa staaer det 
vel ikke altid saa ret til, og Anfægtelserne bliver stundom haarde. Men der er 
Intet Andet for; Kampen maa gjennemføres, og ethvert Moment, hvor man 
troer sig Seierherre, nyder man da desto stærkere. !fjor Sommer var for mig i 
denne Henseende en temmelig stærk Prøvelsestid, saameget mere som jeg længe 
havde tilbagetrængt meget, der laae mig paa Hjertet. Men jeg har derved lært 
en Deel og er i det Ringeste saameget styrket, at jeg ikke saa let taber Modet. 
Det gjelder kuns at styre Interessen og Trangen efter at naae Indsigt og Klarhed 
saaledes, at man ikke, i det man vil opnaae Alt, slet Intet naaer". (1831, 1%). 

Et halvt aars tid senere fører han samtalen videre. "Vi have, kjere Rohmann, 
i vore sidste Breve gjensidigen noksom skriftet hinanden, at, hvis vi hver have 
baaret Ungdommens Letsindigheds Horn, have vi havt nogen Leilighed til at 
løbe dem af; næsten mere end behøvedes. Imidlertid haaber jeg, at vi begge 
ville have saamegen Ungdomskraft, at vi endda modigen og med freidigt Haab 
ville gaae det Øvrige imøde og vente at leve med Arbeide og Møie, men og med 
Nydelse og Tilfredshed. For min Dee! i det Ringeste troer jeg at have gjort 
nogen Fremgang til Anskuelser, der gjøre mig dette muligt, og jeg anklager 
m:g undertiden for før at have været næsten feig og barnagtig forfængelig i 
mine Prætensioner; i det Ringeste var jeg kommen saavidt, at Anstrængelse og 
Livslyst aldrig ville forene sig for mig, men denne kun kom, naar ei Spor af 
hiin eller nær Udsigt dertil var forhaanden; og da er man paa den rette Vei 
til et philistrøst Liv. Dette troer jeg at have overvundet, og dermed er jeg alle
rede for Øieblikket tilfreds. Det er vel nødvendig, at en Boglærd maa gjennem
gaae saadan en Kamp for ret at blive et Menneske og især en Tid lang baade 
tvivle, om det er værdt at være lærd, og om han selv er det eller kan blive det. 
Der er endnu Tider, hvor jeg kan synes, at I andre Embedsmænd, der kun 
skulle staae inde for Sind og Villie, ere i bedre Stilling end vi, der ligesom have 
paataget os Ansvar for Indsigt og Viden, men jeg vil dog ikke for Alvor bytte. 
- -- Jeg for min Dee! er saameget gladere ved nu at befinde mig ved bedre 
Mod, skjøndt langtfra ikke befriet fra Tvivl eller fra Kamp imellem Tilbøielig· 
hed til forskjellige videnskabelige Retninger og Beskj æftigelser, fordi jeg er vis 
paa, at dette er en Følge af en anden Sindets Constitution, ei af en Lettelse i 
ydre Omstændigheder. De ere, Gud bedre det, nu som før, med saare liden 
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Udsigt til snar Forbedring; heri kan maaskee Professoren i Kbhvn. overgaae 
Præsten paa Heden; i det Ringeste lever han i Forholde, hvor ConElieten med 
en slig Stilling næsten er haardere. Men det kan bæres. Mit Familieliv vilde 
under andre Forholde modtage nogen større Afvexling og visse Prydelser af en 
elegantere Nydelse, men jeg finder allerede nu Glæde deri og tænker kun 
sjelden paa, hvad der kunne lægges til." (1831, ~). 

Ind under jul r834 mener Madvig at kunne fastslaa, at venskabet 
mellem dem har holdt trods alle forandringer. "Du er, Gud skee 
Lov, den gamle Rohmann, jeg troer, at jeg er den gamle Madvig, 

kun ere vi begge en lille Smule mindre de unge end sidst, og dog 
haaber jeg, begge endnu aandelig unge nok til at være karske og 

sunde." (r834, 19/12) -
Sit litterære arbejde drøfter Madvig ogsaa med vennen i Tønning. 

Kun flygtigt nævnes de sproglige arbejder, men des mere omtales 

alment kulturelle emner, de begge var interesserede i. Madvig var 
med i den kreds, der januar r829 begyndte at udsende Maaneds

skrift for Litteratur. "Vi ere 14 Redacteurer, og Folk kalder os de 
14 Konger i Piqvet", skriver Madvig. Og senere: "Du veed, at jeg 
er Medlem af Redaetionen for Maanedsskriftet for Litteratur, og 
jeg er det ret ivrigen om just ikke Alt er efter mit Sind. Forresten er 
det litterære Væsen her i temmelig Stillestaaen, ingen Gjenstand 
har udmærket Interesse, ingen Mand en paafaldende Glands eller 

Popularitet, overhovedet er der hos mange en vis Kulde, som Mod
sætning til forbigangen Enthusiasme." (r829, 6j12). 

I maj 1831 udtaler han: "Vort Maanedsskrift er langtfra ikke i alle Hen
seender noksom dybtindgaaende, altid indtrængende i det ægte Videnskabelige; 
men det er dog et nyttigt Skridt fremad, og troer jeg, et agtværdigt Organ for 
en uafhængig Meningsytring." - Og ind under jul 1834 betror han Rohmann, 
at han ogsaa driver historiske studier, idet han er blevet medarbejder ,.med vor 
afdøde P. B. Mullers Saxo, som nu Velschow skal fuldende." - I sommerens 
løb har Madvig udgivet en stor bog, den vil han sende Rohmann; "om maaskee 
dens classiske Aand kan bortdrive nogle af det cimbriske Barbaries Skygger, 
som Du synes at frygte for ville tiltage ved Rectorskiftet i Horsens, skjøndt den 
forrige Mand nok ingen ivrig Arbejder i Viingaarden var. Jeg vil dog ikke for
dølge Dig, at jeg har ladet mig forlokke til at skrive i vort Maanedsskrift om 
Noveller, og nu vel kommer til at gjøre det to Gange eller oftere, hvad jeg ikke 
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ganske lod være (?). Jeg bolder ikke af at recensere endog gode Bøger og med 
slette er det utaa.leUgt. Til traf, troer jeg, fordi jeg afveeg fra min Indskrænk· 
ning, ha.r jeg nu faact Plads i Jlitlenskt~bernes Seisk1tbs danske Orr/bogs Com
mi.rsiou for med Roslillvinge og lvfolbech at revidere lutningen af et Lexicoo, 
der begyndte dengang da "Lidenskab" og "Gjenstand " ansaaes for nybagte 
Ord, der ikke hørte til Sproget. Hvormeget heller anvendte jeg de to ugentlige 
Timer til at læse Hvenlagshiuoriem Forfatttn·s sidste Noveller, som min Kone 
nu har læ.st før mig! Dem maa Du læse, saafremt de erc at opdrive derovre; 
ikke som udmærkede Gemytsrevolutioner frembringeode eller høit over Jorden 
opløftende Digterværker, men som bøist vakre og smagfulde Værker." (1834, 
lo/l2). 

Og i anledning af en recension af Stenenen Gads Liturgiske 

Blandinger, som Rohmann havde skrevet i Maanedsskrift for Litte

ratur, skriver Madvig efter at have takket for den: "Disse Gjen

stande ligge ikke uden for min Interesse, naar Du er tilfreds med 

Paaskjønnelse af eders Arbeides Vigtighed, af eders Bestræbelsers 

Hensigt og Aand. Hvad jeg især takker Dig for er en fononlig 

Mildhedstone i det Polemiske, som jeg savner endog undertiden paa 

den Side, Du staaer paa. Det er vel naturligt, at jeg, der aldrig har 

ringeagtet det Religiøse og med mine Studiers Fremgang og Retning 

paa adskillige Gjenstande langt uden for min profane Fbilologie 

har tænkt alvorligere derover, danner mig mit System noget ander

ledes end den, der har gaaet en anden Vei, og at jeg derfor hist og 

her ikke kan komme tilrette i eders Strid, hvortil jeg ogsaa savner 

al eders Erfaring om kirkelig Virksomhed; ikke at tale om min ringe 

positive theologiske Lærdom, men sindige og velvillige Ord hører 

jeg ogsaa der gjerne. Din Anmeldelse af Gads Bog behagede mig 

bedre end et Stykke af Bogen selv. Thi Mere har jeg ikke læst, og 
at jeg ikke læser ret Meget i denne Retning, er Dig let begribeligt. 

Det synes mig, at Gad tager noget mere Anstød end just er givet og 

for meget urgerer, at Præsten overalt skal kunne sige Alt ogsaa som 

sit eget subjective Ord." ( I834, 19/12) -
Rohmann maa overfor Madvig have udtalt ønsket om at faa 

noget litterært arbejde, der kunde skaffe ham lidt indtægt. Det 

fremgaar af følgende linjer. 
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"Din Recension til Maanedsskr. er, saavidt jeg veed i Trykkeriet, hvor den 
støder sammen med militære Sager. Af den Art Arbeide, hvorom vi talte, har 
jeg hidtil hverken hos Rosenvinge, Molbech eller andetsteds kunnet opspore 
Noget; at sige, der blev betalt. Gratis kan Du faae alle Hænder fulde. Men Du 
er jo vant til at vinde Præmier; tag nogle af Tt·ykkefrihedsselskabets. Alvorlig 
talt: saalidet jeg ynder den hele ubesindige Maneer, hvorpaa dette Selskab er 
stiftet, og saalidet jeg troer, det vil udrette ved det, som det vilde gjøre til 
Hovedopgave, maa jeg tilstaae, at det til Præmieopgaver har valgt vigtige 
Æmner, der fortjener, at Kraft og Villie forsøger sig derpaa; den der tilfreds
stillende behandler eet af dem, vil ikke blot vinde en Stadspræmie." (U dateret, 
maa være sommeren r835) -Under omtalen af Rohmanns litterære arbejde vJ 
Madvigs opfordring atter blive berørt. -

Nyheder fra København har Rohmann bedt vennen om at sende 

sig. "Af Litteraturværker gjør naturligviis Rolf Krake nogen, men 

ei stor Opsigt, det er ingen Helge; Hauchs Tiber er opført een 

Gang; jeg venter snart at see den; Heibergs Elverhøi, Formælings

stykket, var især med den ganske danske Musik noget af det Interes

santeste jeg har seet og hørt i lang Tid." (1828, 23/12)-

Og mere nyt har et senere brev at melde. "Udkommet er intet Betydeligt 
nyligen uden en forunderlig Fortælling af Ingemann, Huldre-Gaverne, hvori 
han, uden ret at vide, hvad han vil, idet han dog troer at kjæmpe for en høiere 
Livsanskuelse, drager løs med matte Vaaben mod Philosophie (al tilhobe, ikke 
blot en vis), Videnskab. som han forvexler med Fedanterie og Spilfægteri, 
Kunst (at sige den, der erkjender Regler), Fornuft etc., Øhlenschlagers usigelig 
nedsiaaende (ved sin Form og Forfængelighed) Biographie,- en Anecdotbog af 
P. A. Heiberg om hans Ophold i Paris, hvori han ofte morer, men ofte ved 
Egenkjerlighed, Lavhed og Hadskhed ærgrer; og første Bind af et philosophisk 
Testament af gamle N. Tt·eschow, der i sit Sode Aar vil heri nedlægge Resul
taterne af sine Forskninger (jeg har ikke læst endnu uden Fortalen, der ikke 
vidner om Barndom; og det er bekjendt, at hans Aandskraft, saa længe han 
var Lærer, ei syntes at svækkes med Aarene).- Den lange Strid, der er ført om 
islandske Sagaer, er næsten bleven kjedsommelig, bedst havde det været fra 
først af at angribe det Charletanerie, der drives fra Roden, vise det Latterlige 
i at stifte et heelt lærd Selskab af Medlemmer, der uden i nogen Maade at virke 
aandelig sammen, ved Penge understøtte et Foretagende, det Forkerte i at 
opstille den for Historiens Studium og for Kjendskab til vor Fortid vigtige Ud
givelse af vore Gidskrifter som et Nationalanliggende af første Rang med Hen
syn til Nutids Folkeaand og Folkedannelse, og endelig det Jammerlige i den 
Indblandelse af saameget Uvedkommende i Litteraturen fremfor Alt General
stabskommandoen." (r83r, 1%). 
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Men ogsaa politiske sager berørte Madvig i sine breve. "Alt er fuldt, og til 
Politik er ingen Plads. Hvortil og den? Vel lyver Aarhuus Avis som et Bæst, 
men tilsidst kommer dog Sandheden, i det Ringeste i store Omrids, ud. For de 
stakkels Polakkere (jeg holder med Sagen, skjøndt jeg veed, at ikke Alt er 
reent) ere de sidste Efterretninger ikke gunstige. Vi selv leve i det bedste Freds
haab for vor egen Deel og vente, hvad vort nye Ministerium vil skaffe for 
Dagens Lys. Blot ikke Træmanden Stemann var i Cancelliet. I Løverdags for
handledes der Udkastet til Anordningen om Provinsialstænder. Imidlertid have 
vi faaet en Toldanordning, som Alle raabe Vee over, og om hvis Oprindelse 
Ingen veed ret Besked. Men det er jo Politiken!" - (1831, 1%). 

Og videre lyst saa professoren aabenbart ikke paa de politiske forhold her
hjemme. "Paa den ene Side raa radicale Declamationer og saa aandløse Theor:er 
om Stat og Folk og Liv, at man ræddes ved dem, og paa den anden Side saa 
megen Svaghed, saa store Mangler i alle Ender og Kanter af Administrationen, 
at man ikke ærligt kan forsvare, jeg vil ei sige Alt, men Hovedsagen. Paa den 
ene Side Drillerier, paa den anden Øretuderie og Pirrelighed. At en ret egentlig 
politisk Trykkefriheds Sag er reist mod Prof. David, veed Du vel allerede. Hvad 
Stænderforsamlingerne ville udrette? Gud kan gjøre store Under i det Lidet! 
Men hvorfor vanzire mit Brevs Slutning med Politik, thi dygtig Handlen - og 
Raad og Tale hører dertil - er al Ære værd, men den politiske Passiar er 
Djævelens Værk." (1834,1!}'12). 

Som en genlyd af den muntre tone, der raadede i deres samtaler, 
maa følgende linjer opfattes. "Af Nyt kan jeg kun melde Dig, at 
Hs. M., siden den holsteenske Artilleriebrigade ansøgte om at an
lægge Knebelsbarte, nu selv paa sin Gammelalder har anlagt dem, 
med Bulow, Rømeling etc. Knebdsbarte har nu Artilleriet faaet, 
men med dets Indstilling om, at dets l\1ateriale var utilstrækkeligt 
og ubrugbart, er det ikke gaaet saa vel. Universitetet er det blevet 

afslaaet at oplyse den ny Bygning med Gas."- (sommeren 1835)-

De mænd, Madvig kom sammen med i København, omtales nu 
og da. Han meddeler Rohmann, at professorerne T horlacius og Hur

tigkatl var døde sidst paa aaret 1829. "I Mandagsaften var han 
(Hurtigkarl) rørig og munter i Professorselskab hos P. Er.l\1uller, 

om Tirsdagen døde han af Apoplexie." - Om l\1øhl, "som jeg om
gaaes meget", og Eschricht, "som jeg ogsaa godt lider," fortæller 

han, at de er blevet lektorer i medicin. "De true, understøttede af 
Saxtorph og Bang Meget af den medicinsk-chirurgisk-universitets
academiske Slendrian med Forandring." - ( r829, 6/12) - Senere for-
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tæller han, at en af de kolleger, han følte sig nærmest knyttet til, 

v. Schmidten, om nogle dage skal rejse til Vestindien, og at den før 

nævnte Møhl er død. (r83r, 17/s)- Men mere har han at melde om 

de fælles bekendte, de havde i Studentertiden. "1 Novemberdagene 
havde vi nogle gamle Folk samlede. Timm, som maaskee har bragt 

Dig en Hilsen fra mig, Valentin, der i sit Borgmesterskab har opsøgt 
sig en Kjæreste, født her udi Staden, men som han skammeligt und

lod at præsentere. - Men større Under er skeet. - Hans Anker 
Jespersen, Menneskehaderen og Uafhængighedssværmeren, er for

lovet, er forlovet med Datteren i Huset, hvor han er Huuslærer. 

- - - Jeg har idag lykønsket ham og hilset ham fra Dig. Er det ei 

Nyt?" (r828, 23/ 12)-

Og i det næste brev mere om kammeraterne. "Fyenske Nielsen (A. ]. Nielsen, 
senere præst i Gloslunde) er bleven Cand. med haud. ill. og reist hjem til 
Perette; Valentin i Maribo er gift; Henrichsen i Helsingoer ligesaa. - - - Hans 
Anker (H. A. Jespersen, senere præst i Utterslev paa Lolland) togifjor i Som· 
roerferien som Huuslærer til Boysen, Bispen paa det flade Lolland (den flade 
Veltalenhed, som RasmilSsen kaldte ham) og tre Maaneder efter er han for
lovet med hans Datter Jutta. I Sommer var han paa Bornholm med hende, og 
paa Hen- og Tilbage-Reisen talte jeg med ham, kun kort to Gange, men jeg 
var meget glad ved ham og hans Humeur. Jeg har nyligt havt Brev fra ham. 
Hilsener! Ogsaa fra ham og mig til Stockholm, hvis Du seer ham. Har Engel
breth hilst Dig fra mig?" (1829,%!). 

I maj 1831 kan Madvig fortælle om Hans Anker, at han var ble

vet præst i Tirsted, og at hans svigerfar nylig er død. Og da ritual

striden i 1834 var i fuld gang bemærker Madvig: "Vor gamle Ven, 

H. A. Jespersen vil vel nu være din theologiske Modstander, hvad 

jeg dog bedre finder mig i end i den Maade, hvorpaa det syntes 

mig, at hans uelskværdige Særhed traadte frem, sidst jeg saae 

ham."- (r834, 19/12)-
I sine breve sender Madvig de bedste ønsker om godt helbred for 

familien i Tønning. Et sted formes det som et ønske om Rohmanns 

kone maa være "den gladeste Præstekone i Jylland og stedse fri for 
Hovedpine." - Han vilde, som han udtrykker det, gerne paa en 

3 
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visitatsrejse til Jylland og besøge sine venner. Men han har endnu 

aldrig været over Store Bælt. "Jeg haaber, at Du rykker mig nogle 
Mile nærmere, om jeg end engang skal søge Dig hinsides store Belt, 

som jeg hidtil ikke har bragt det til at passere. Jeg bruger ogsaa 
denne min næsten vornedmæssige Forbliven i Hjemmet som en Art 
Mærkværdighed ved mig ved Siden af alle de Mænd fra Østen og 
Syden og V es ten, som Dampskibet hver Sommer fører til os, og 
hvoraf jeg som Bibliothekar og som en Mand, der skriver latinske 
Bøger for Tydskerne, maa gjøre Honneurs for Adskillige." -

Ofte drøftede de to venner i deres breve Rohmanns ønske om at 
blive forflyttet. Madvig undskylder saaledes i r834, at han saa 
længe ikke har skrevet, med at han vilde have skrevet, at Rohmann 
var blevet sognepræst i Æføskøbing, "og det vilde Cancelliet ikke, 
at jeg maatte skrive, og hvad skulde Du ogsaa i det Amphibieland, 
halv dansk, halv tydsk, heelt Intet af begge?" - Men han ønsker 

ham, at han snart maa faa et kald, "hvor Du varmt inden V ægge 
imellem dine Tanker og Bøger kan glemme vel ikke dine Medmen
nesker men dog alle Klager over Hartkornsbyrder og Ægtreiser 
o. s. v." - Det var i foraaret r835 Rohmann var i København for at 
fremme sine flytteplaner. Madvig lovede ham da at anbefale hans 
ansøgning i kancelliet, og i det brev, hvori han fortæller, hvordan 
det gik ham der, giver han stærkt udtryk for sit ønske om, at der 
snart maa ske en glædelig forandring i vennens ydre stilling; det vil 
styrke og oplive ham, troer han. "Hvor gjerne saae jeg Dig dog 
forløst fra Din Kamp med nedstyrtede Tage og Provstesyn!" -
(Sommeren r835) _29) 

Om Madvigs umage for at hjælpe Rohmann til et bedre embede 
skal der siden tales mere, naar hans oplevelser som ansøger skal 
nævnes. Men dette udtog af Madvigs breve indtil r835 giver nogle 
streger til et ungdomsportræt af den siden saa fejrede professor, og 

minder os om, hvad der dengang optog sindene. -

Rohmanns littet"ære arbejde. - Breve ft"a Søren Hempel og fra 

Fynske Årbøger 1959



Johannes Pedersen: Af Rohmanns arkiv 35 

professor H. N. Clausen.- At den unge præst i Tønning skrev sange 
til borgerskabets fester i Svendborg, at han i Horsens udsendte rime
rier til fordel for brandlidte, og at han i 1831 sammen med Søren 
Hempel i Odense udgav en ny udgave af Bynchs Gravernes Lyksa
lighed, er allerede omtalt. - Vidt forskellige emner interesserede 

ham. I Skanderborg Amts Avis skrev han om sessionsplakaten, og et 
lille anonymt skrift: Det mmerske Riges Forsvarsvæsen - under 
Keiserne, efter Gibbon, af det Engelske, udsendte han i Horsens 

1832. Paa titelbladet stod: "Et Par Ord i Anledning af den litteraire 
Strid om Danmarks Forsvarsvæsen." -

Rohmanns afhandling om Fyns topografiske fortid, der 1823 blev 
belønnet med Universitetets guldmedaille, optryktes i Blandinger 

fra Sorø, 1832-1834. Af større betydning for de følgende aar blev 
det dog, at Tønningpræsten i 1832 kom i forbindelse med ugebla
det Christelig Kirke-Tidende, som adjunkt Kaikar sammen med 

præsterne Ibsen og Westengaard havde begyndt at udsende i 
Odense. 30) 

Rohmann maa have set den opfordring, ugebladets redaktion i 
marts 1832 rettede tillæserne om at indsende bidrag fra landets for
skellige egne om "de Sammenkomstet·, der maatte finde Sted til at 
søge Opbyggelse udenfor Kirken." Det vilde nemlig være af stor 
interesse at indsamle oplysninger om disse konventiklers oprindelse, 

om deres virkninger paa deltagerne og om de midler, ved hvilke de 
udbredes. 

Christelig Kirke-Tidende optrykker i maj r832 det første indlæg, 
der er indsendt. Det hed: "Skrivelse til Udgiverne af den christelige 
Kirketidende" og var underskrevet: "Deres hengivne rhn." For mig 
er der ingen tvivl om, at det er Rohmann, der skjuler sig under dette 
mærke. 

Om de gudelige forsamlingers oprindelse skriver han, at det er 
herrnhuterne, der har indført dem, og at den lære, de fører, gaar ud 
paa, at "Skrivten nytter intet, naar ikke Aabenbaring kommer til." 
Deres prædikanter paastaar, at de kun forkynder, hvad Aanden ind-
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giver dem, og de anser en vis eksaltation for et sikkert tegn paa 
Aandens nærværelse. Hos dem, der besøger disse forsamlinger, er 
en aaben bekendelse af egen syndighed ofte parret med en kraftig 
fordømmelse af anderledes tænkende. Hedninger og jøder kan ikke 
blive salige, hævder de. Og til dette hovmod i ydmygbeds dragt 
kommer deres utrættelige fremhævelse af forsoningslæren i meget 

sanselige billeder, hvorved der aabnes en kilde til "utallige Vild
farelser." 

Skal der tales om disse forsamlingers virkninger, mener Rohmann 
ikke, at deltagerne, som det er sagt, for største delen er moralsk 
slette mennesker. Men hvor de trængende, der kommer til forsam

lingerne, hjælpes med gaver, er det ikke usandsynligt, at arbejdssky 
og fordærvede mennesker ser deres fordel i at blive deltagere. Saale
des nærer deres proselytmageri lysten til lediggang. Han fortæller, 
at to mænd fra den modsatte kant af landet var ankommen der til 

egnen "og vandrede omkring i Byerne her i flere Uger, fordi Aan
den havde sagt dem, at de her skulde fange mange Sjæle." - At 
bruge magt eller tvang overfor disse sammenkomster udenfor kirken 
vil kun gøre ondt værre, hævder Rohmann, især fordi flere af delta
gerne gerne vil være martyrer; derimod vilde det være ønskeligt, om 
de paagældende sognes præster vilde indbyde til Bibellæsninger for 
saaledes at imødekomme de vaktes trang til at styrkes i troen. 

For at give læserne indtryk af den tankegang, der raader blandt 
de saakaldte hellige, fortæller Rohmann om læreren i landsbyen S., 
der blev stærkt fordømt, fordi han i skolen brugte sin violin ved 
børnenes sangøvelser. Det var en djævelens gerning, sagde de hel
lige, da djævelen sad i violinen. V ed et barselgilde havde læreren 
spillet og vist folk sin violin, idet han spurgte, om de kunde se 
nogen djævel i den. Kort tid efter fik læreren et brev fra en af de 
hellige, som havde været med ved gildet. Rohmann lod dette brev 
følge med sin artikel, og det findes optrykt i Christelig Kirke
Tidende. Under det staar: "A .... S ... den 3die Januar I8j2. J ... 
N ... "-
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I en temmelig højtravende apostolisk stil, som flere opvakte den 
gang brugte, gaar brevskriveren i rette med læreren, fordi han havde 
sagt, at han ikke var af de hellige; thi var han ikke hellig, saa var 
han jo heller ingen sand kristen og ikke sit hellige embede værdig. 
I anledning af ordene om at djævelen ikke var i violinen, kommer 
en alvorlig formaning med ønsket om, at djævelen ikke skal være i 
hans hjerte. _31 ) 

At Rohmann i foraaret 1832 var meget optaget af spørgsmaalet 
om de gudelige forsamlinger findes der flere vidnesbyrd om. For
samlingerne paa Svendborgegnen omtales som foran nævnt af 

prokurator Wilhjelm (i brev af 20/3, 32) og af pastor Suhr (i brev 
af 1%, 32, se Fynske aarbøger, 1956, s. 74).- Paa omtrent samme 
tid udsendte Rohmann i Horsens et lille Skrift: "En Røst fra Jylland 

til Christne i Danmat·k". Det blev anmeldt i Christelig Kirke-Ti

dende i juni 1832 og anbefalet, fordi det var fredsstiftende og mæg

lende. Det henstiller indtrængende til de vakte ikke at forlade de 
kirkelige forsamlinger og stifte særskilte, da det strider baade mod 
Guds og kongens love. Det motto, der kraftigt indprentes, lyder 

saaledes: "I ere ikke døbte i Clausens eller i Lindbergs, men i Christi 

Navn." (se Fynske aarbøger, 1956, s. 79 f.)-
I august 1832 vedtog Fyens Stifts litterære Selskab at udsætte en 

pris paa 200 rbdlr. for en afhandling om Bibellæsningens væsen, 
vigtighed og nødvendighed. Tanken var, at bibellæsninger ikke blot 

kunde hjælpe folk til mere bibelkundskab, men at de ogsaa kunde 
imødekomme de vaktes trang til friere sammenkomster og holde 
dem til kirken og fra de private møder. Afhandlinger om emnet 

skulde inden I. maj 1833 indsendes til biskop Plum. (Se Fynske 

aarbøger, 1956, s. 74 f.) -
Pastor Rohmann besluttede sig til at gøre et forsøg paa at vinde 

prisen; han havde jo haardt brug for pengene. Bedømmelseskomi

teen sendte ham i juni 1833 den indsendte afhandling tilbage med 
anmodning om at omarbejde den, da den navnlig i den praktiske 
del var alt for kort. - I december samme aar tilkendtes den omar-
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bejdede afhandling prisen, og i løbet af 1834 blev den udsendt i 

trykken. "Forsøg til en Udvikling af Bibellæsningens Væsen, Vigtig
hed, Nødvendighed--- af J. L. Rohmann, Sognepræst til Tønning 

og Træden. Et af det fyenske litterære Selskab udgivet Priisskrift" 

stod der paa titelbladet.- Det blev trykt hos Søren Hempel i Odense 
og var paa 156 sider. Allerede den 2. marts 1834 skriver han til 
Tønning. "Deres Afhandling om Bibellæsninger er for en Uges Tid 
siden leveret mig fra det litterære Selskab med Ordre: at Korrek
turen besørges af Hr. Pastor Westengaard. Da Haandskriftet er saa 
læseligt vil jeg haabe, at det skal blive korrekt og selv bidrage dertil; 
thi af Kirketidenden ved jeg, at W. ikke er den paalideligste Kor
rektør. - Ved min sidste Samtale med vor udødelige Plum glædede 

vi os begge over det visse Haab, at De skulde komme til Fyen, til 

Huusbye; men det slog feil. Gid det skee en anden Gang." - ( 1834, 

2/s) -
I forbindelse med debatten om gudelige forsamlinger og bibel

læsning staar utvivlsomt ogsaa følgende linjer, adjunkt Balle paa 
denne tid sendte Rohmann: "---En nyelig hertil ankommen Mand 
har for endeel Knøse holdt Collegium om Fandens virkelige Tilvæ-

1'else og hans Magt i menneskelig Skikkelse at kunne forføre Men
nesker. Det var hans Troe; de kunde nu troe, hvad de ville. I Maa

nedshift for Literatur 6te Aarg. rste Hefte er denne Mening for
træffelig giendrevet En forstandig af Knøsene har jeg givet denne 
ihænde; maaske det igien fører ham paa rette Vei; han var alt halv 
fanatisk. For nogle Aar siden læstes om 12 Jesuiter i Danmark, 
mueligt at een af Dusinet nu er i Horsens" - ( 1834, 27 j2). 

Hen paa sommeren forelaa bogen færdigtrykt; den skulde koste 
5 mark pr. eksemplar. 50 eksemplarer skulde sendes til universitets
boghandler Brummer i København. Hempel købte 120 ekspl. af 
Rohmann for 3 mark pr. stk. "Biskop Faber har modtaget 120 
ekspl., og Resten er overdraget mig til Forhandling," skriver Hem
pel under 19. august. - Hen paa efteraaret sendte Rohmann to 

manuskripter til Odense, nemlig til: "Tre Bibellæsninger over det 
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13. og 14. Capitel i Johannis Evangelium," der skulde tjene som 
mønstre for dem, der vilde forsøge sig med bibellæsning, og til: 

JJExot"cismens eller den tilforn ved Daaben brugte Djævlebesværgel
ses Historie i Danmark, med et Par Ord om dens Ret til paa ny at 
optages ved Siden af Djævleforsagelsen", der var et indlæg i striden 
om, hvorvidt djævleforsagelsen var et nødvendigt led i daabsformu
laren eller kunde ændres til en forsagelse af det onde.32) 

Under 2%2, 1834 kunde Hempel meddele Rohmann, at arbejdet 
med at sætte disse to manuskripter snarest vil blive paabegyndt. 

"Med Bibellæsningsskriftet er Afsætningen her i Provinsen hel 
ubetydelig som en naturlig Følge af Uddelingen blandt Stiftets 
Geistlige fra det litteraire Selskab", føj er han til. 

Nogle maaneder senere skriver Hempel, at Exorcismens historie 
- det fort1·æffelige lille skrift, kalder han det - nu er færdigtrykt. 

"Ogsaa har jeg vovet at meddele en liden Kraft-Extract af Indholdet 
i det Nr. af min Ti( d)shistorie, som vil udgaae med første Fredags
Avis. Ingen, som ei forsætlig villukke Øinene for Sandheden, kan 
andet end vækkes af sin Dvale ved denne lyse og varme Fremstilling 
af et saa vigtigt Anliggende. Det er et Ord talt i Tide, som det i 
intet Tilfælde vil fortryde mig at have været Fosterfader for. Af de 
Tre Bibellæsninger har Afsætningen endnu ikke været synderlig, 

men jeg haaber, det vil komme."- (1835, 7/4).33) 
Med rette kunde Rohmanns venner glæde sig over, at han syslede 

med bøger og videnskab under de trange kaar, han havde. Gennem 
forbindelsen med Kalkaf og Søt'en Hempel kom han i gang med at 
skrive om disse emner; det forfriskede hans sind og gav ham et 
beskedent økonomisk udbytte. Men nogen flittig medarbejder ved 
Christelig Kirke-Tidende blev Rohmann dog ikke. I ugebladets nr. 
50, 1834 findes fra Rohmanns haand: Prøve af en Ovenættelse af 
Jeremiæ Begrædelses Bog, og i dets sidste aargang, 1835, digtet: 
Ansgarius, men ellers intet. -

Prisskriftet om bibellæsning sendte Rohmann til professor H. N. 
Clausen. Sandsynligvis havde han med skriftet sendt et brev, der 
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udtalte ønsket om at blive medarbejder ved Maanedsskrift for Litte

ratur. Med sit takkebrev lod professoren i hvert fald følge nogle 

bøger, han bad Tønningpræsten om at anmelde.34 ) 

H. N. Clausen var en af de I4 redaktører for Maanedsskrift for 

Litteratur, og den første bog, han bad Rohmann anmelde, var pro

fessor Carl Emil Schadings 12 forelæsninger for dannede kristne. 

nHvad er Hensigten, Betydningen og Resultaterne af Theologernes 
videnskabelige Undersøgelser om det Nye Testamentes Skrifter?", 

hed den. Opgaven maatte være, antydede Clausen, at bedømme, 

hvorvidt det var lykkedes forfatteren at behandle emnet i den rette 

form, saa bogen svarede til sin hensigt; "og herom er den videnska
belige Præst den rette Dommer." -

Om adjunkt Chr. S. Petersens: Bemærkninger med Hensyn til 

Religionsunderviisningen i de lærde Skoler. Kbhvn. 1834, der ogsaa 

fulgte med, mener Clausen, at den "kunde give en beqvem Anled

ning til en eritisk Udsigt over vore nærværende Lærebøger i Religion 

og Bibelhistorie; - - - dette vilde sikkert være meget fortjenstligt, 

og det ligger aldeles i Maanedsskriftets Bestemmelse at bruge Skrif

ter som Vehikel til at bringe vigtige Æmner under Discussion." -

Den tredie bog i pakken var Stenersen Gads indlæg i ritualstri

den: nLiturgiske Blandinger, 1. Hefte, 1834." Og det er tydeligt, at 

det var den, Clausen interesserede sig mest for. Han skriver: 

»Af de Liturgiske Blandinger va~ det vel ønskeligt, at en Anmeldelse ret snart 
blev givet, førend Acternc nærmer sig deres Slutning. En deres Forfatter 
(pastor Gad var Clausens svoger) har jeg endnu. en Anmodning til Dem: om 
De ikke skulde være viUig til at overlade Deres imlgivne Votum i RitMlsagen. 
med eller uden Navn til Indrykkeise i næste Hefte." - Kancelliet havde i april 
1834 bedt bisperne indhente erklæringer fra deres præster om det gældende 
ritual, og det drejede sig altsaa om den erklæring, Robmann havde indsendt til 
biskoppen i Aa.rhus. - Og Clausen fortsætter: "!øvrigt synes Forholdene at ville 
komme Bevægelses-Principet til Hjælp; at Sitlltmds Bispestol atter engang er 
bleven besat, ma.n ka.n sige efter halvfemte Aars Vaca.nce, er en vigtig Om
stændighed, og en endnu vigtigere, at Vattersoten neppe vil lade LassetJ (kan
ccllideputcret) blive længe. hvor han er; her har man den Fordeel at kunne 
være vis paa at vinde ved Byttet. Fra Provst Trydes tvende Herreder (Hammer
Tybjerg herreder) er indgivet et Collectiv-Votum af I4 Præster, som i det 
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Hele taget er meget grundigt, frisindet og dybt indgribende; derimod har jeg 
seet Vota fra nogle enkelte Præster i Sjelland som har bragt mig til at rødme 
paa Standens Vegne. Ogsaa i denne Henseende er det godt, at Staklerne faa 
Lov til at gaae under de Dygtigeres Firma. Et særdeles godt Udkast, som vil 
blive indgivet i Fleres Navn, har jeg seet fra Falster."- (1834, 1%0).35) 

Derefter udarbejdede Rohmann hurtigt en ret udførlig anmel

delse af Gads Liturgiske Blandinger og sendte den til København. 

Clausen, der fandt, at nogle smaating burde rettes, men tillige øn

skede den trykt snarest muligt, foretog paa egen haand disse rettel

ser. I sit følgende brev forklarede han da Rohmann, hvad han havde 

rettet og hvorfor. Naar Rohmann skrev om et nyt ritual overfor det 

gamle, havde Clausen ændret det, saa der taltes om et revideret 

ritual overfor det uforandrede. I stedet for om modsætningen mel

lem to partier taltes der om to forskellige synsmaader nu. Ordlyden 

om den herskende indifferentisme var nu saaledes, "at den vil mod
arbejdes, naar kun Kirken med tilbørlig Omhu stræber at forene 

Formens Skjønhed med Indholdets Christelighed." Rohmanns hen

tydning til Lindbergs udfald mod biskop Faber: "man troede, at en 
Ignoreren af Køterens Gjøen klædede bedst og virkede mest", havde 

Clausen udeladt. (1834, 19/t2)-
I Maanedsskrift for Litteratur, r834, bind r2, s. 526-547 findes 

Rohmanns anmeldelse af Gads bog trykt. Han refererer bogens ind

hold og omtaler tidens stærke religiøse rivninger, der skyldes, at 

nogle vil fremhæve det konfessionelle paa bekostning af det rent 

kristelige. Opgaven maa være at mægle og udjævne modsætnin

gerne, saa ingens samvittighed blev krænket. - Rohmann mener, at 

tilspørgsien ved daaben bør beholdes, men at spørsmaalet maa rettes 

til forældrene og ikke til barnet, og at ciaaben først er helt fuldbyr

det, naar barnet ved konfirmationen selv har svaret ja. Forsagelsen 

ved daaben bør komme efter trosbekendelsen og ikke som hidtil før. 

Præsten bør stilles frit overfor ordene: nedfor til helvede, saa han 

kan sige dem eller udelade dem, som han vil, og overfor forsagel

sen, saa han kan bruge djævleforsagelsen eller ændre den til en for-
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sagelse af det onde, som han vil. Endelig fremhæver Rohmann 
præstekom1enternes betydning og priser biskop Fabers iver for at faa 
ritualsagen drøftet i de fynske konventer.- Som tidligere nævnt var 
det denne anmeldelse, professor Madvig havde glædet sig over. -

Rohmanns anmeldelse af professor Scharlings bog ønskede H. N. 
Clausen forkortet. Af dette brev anføres følgende linjer: "En Anm. 
af F abers og Deres Skrift (om bibellæsning) har jeg nyligt havt i 
Hænderne. Den var i enhver Henseende ubetydelig; den syntes ikke 
at finde Aanden i Deres Bog tam og legitim nok og vilde næppe 
være bleven optaget i Mdskr., selv om ikke en anden Medarbejder, 
til hvem jeg har større Tillid, havde tidligere paataget sig Arbeidet. 
Da den ikke har fundet Havn hos os, vil den sandsynligvis ankre i 
Dansk Liter. Tidende.- Maatte jeg snart høre om en Forflyttelse af 

Dem fra Jylland til Sjelland."- (r835, 31/1) -. 
I Maanedsskriftets andet hefte r835, bind IJ, s. 130-163 findes 

en anmeldelse af C. E. Scharlings bog; under den staar mærket jj, 

men utvivlsomt er den skrevet af Rohmann. Den gennemgaar fore
læsningerne og giver en velvillig vurdering af skriftet. 

Den tilsendte bog om religionsundervisningen anmeldte Roh
mann; med navns underskrift, sammen med tre andre smaaskrifter 
om samme emne, nemlig: Kalkars Om Religionsunderviisningen i 
de lærde Skoler, Damkjers Bemærkninger om Religionsunderviis
ningen og Løhrs Bibelske Fortællinger oversat af Damkjer, i Maa

nedsskriftet i sommeren r835, bind r4, s. 93-141. Han drøfter ud
førligt spørgsmaalene om religionsundervisningens betydning, stof
fet der skal arbejdes med og den stilling, læreren bør have overfor 
dette fag. _3 6) 

Hen paa efteraaret samme aar fremkommer i Maanedsskriftet 

bind r4, s. 385-402 Rohmanns anmeldelse af L. N. Boisens "Om 
Læren om Djævelen og Forsagelsen af Djævelen" og af W. F. En

gelbreths "Sendebrev til Dr. theol. Prof. Clausen, i Anledning af 
hans Afhandling om Forsagelsen af Djævelen ved Daaben." Til 
dette meget aktuelle spørgsmaal havde Rohmann allerede taget stil-
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ling i sit skrift om exorcismens historie. Engelbreths sendebrev er 

roligere, lidenskabsfriere og mindre personligt end Boisens skrift, 

paastaar han. Han berører stridspunkterne, om dæmanalogien er et 
fremmedelement i kristendommen, om det ondes oprindelse, om 

menneskets frie vilje, om djævlefrygt kan drive til det gode og om 

Jesus i sin tale om djævelen blot har lempet sig efter sin samtids 
forestillinger. Og han slutter sin anmeldelse med at hævde, at de 

forsvarsgrunde, der nu anføres for forsagelsen af djævelen, ligner 

de grunde, "de danske Biskopper fremførte for Exorcismen i det r6. 
Aarhundrede, samt de catholske Prælaters Forsvarsgrunde for 

Catholicismen paa Herredagen i Kjøbenhavn 1530." -Det er nok 

denne anmeldelse, professor Clausen kalder "aldeles lykket'' baade 

i indhold og form. -
I samme maaned som denne anmeldelse fremkom, sendte Clausen 

et udateret brev til Tønning præstegaard og spørger Rohmann om 

han har lyst til at anmelde Brammers lejlighedstaler, Ærøprovsten 

Christensens digte og en populær behandling af Jesu lidelseshistorie, 

forfattet af professor Smith paa Falster; disse bøger ligger nemlig 

og venter paa en anmelder. Endvidere hedder det: 

"Jeg har nyligt faaet det rste Hefte af de fyenske Ritualforhandlinger til 
Gjennemlæsning og glædet mig meget over det vakkre Resultat. Det maa 
frappere Vedkommende, som ere fastgroede i den Mening, at Præster ikke 
kunne virke tilsammen uden at forkjettre og fordømme hverandre, at see et 
saadant V ær k af samdrægtig Virken for deres Øine. Det kommer nu an paa, 
hvad Stød næste Aar vil bringe til Sagens Fremme, man bør imidlertid trøste 
sig med, at Fremskriden i det ene Spor hjælper til at g a ae frem i et andet." -
(r835, efteraar)37). 

Stiftsprovst Frost i Ribe sendte paa denne tid Rohmann sin over

sættelse af de apocryfiske bøger i det gamle testamente. I et medføl

gende brev hed det blandt andet: "De og jeg ere sandsynligviis for 

Tiden de flittigste Skribenter i Nørre Jylland. Som Beviis paa min 
Høiagtelse tillader jeg mig herved at fremsende vedlagte Oversæt

telse af det Gamle Testamentes historiske Bøger. Det vilde være 

mig meget kj ært, om denne Bog maatte tildrage sig Deres Velær-
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værdigheds Opmærksomhed og isærdeleshed, om den maatte er
holde en nærmere Bedømmelse eller Omtale fra Deres Haand." 

(r835, 17/11)-
Først i december nævner professor Clausen Frosts bog. "En Anm. 

af Frosts Overs. vilde ogsaa blive velkommen, og ved samme Leilig
hed vilde en Beviisførelse for den gl. Oversættelses Slethed være paa 
rette Sted; kun veed jeg ikke, om en Anke over Bibelselskabet vilde 
være ganske grundet. Saavidt jeg veed, har Man gjort sig al Umage 
for at faae Regjeringen til at anordne en Revision af det Gl. T., men 
forgjæves. I alt Fald maatte der ved Anken tages Hensyn til disse 
Forsøg, der, om jeg mindes ret, ere i sin Tid bleven omtalte i Møl

lers Theol. Bibl."- (r835, 6/12)-
Da Rohmann havde indsendt sin anmeldelse af Frosts oversæt

telse, lod Clausen ham, under 15. marts 1836, vide, at der paa 

Bibelselskabets vegne havde rejst sig indvendinger imod den. Anken 
over den slette oversættelse af G. T. burde nemlig rettes mod 

Vajsenhusdirektionen og ikke mod Bibelselskabet. Derfor havde 
han tilladt sig at foretage nogle mindre rettelser i anmeldelsen. -

Den findes trykt i Maanedsskrift for Litteratur, bind r6, s. 174-r86, 
1836, og handler for en stor del om den slette kirkelige oversæt
telse af G. T. Han nævner, at biskop Plum har forsøgt sig med en 
metrisk oversættelse af profeten Habakuk, og at L. N. Boisen har 
udsendt Jobs bog under titlen: Østedandske Blomster. Om Frosts 
arbejde hedder det, at oversættelsen er bedre end den kirkelige auto
riserede, men at den ikke i alle tilfælde kan kaldes heldig. Mærke
ligt nok er den saa godt som fri for trykfejl og smukt udstyret, skønt 
den er udsendt i den "halvdanske" stad Hadenlev. - 38) 

Nogle maaneder før stod Robmanus anmeldelse af H. C. Chri

stensens Di g te at læse i Maanedsskriftet; nemlig i bind r 5, s. 5 39-
543, 1836. Blandingen af det lyriske og det episke giver denne 
kristelig-historiske poesi en vis kulde, skriver anmelderen; men den 
viser et mildt og kristeligt sind med ikke ringe talent. 

Den af professor J. H. Smith nævnte bog synes ikke at være an-
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meldt af Rohmann; men G. P. Brammers Kirkelige Leilighedstaler 

af danske Prædikanter i 2 bind paa ialt 913 sider findes anmeldt i 
Maanedsskriftets 16. bind, s. 420-443, 1836. Rohmann har ikke sat 
sit navn under anmeldelsen, men mærket v. v. Bogen er mere en 

vejledning for præster end til opbyggelse for lægfolk, mener han. 
Der er taler af mange forskellige, som P. E. Muller, Rønne og Myn

ster; mest opholder Rohmann sig ved Braromers tale over tidsalde

rens fejl, og han finder det ikke rigtigt at holde skændep1·ædikener 
over en hel tidsalder. 

Gennem professor Clausens breve i disse aar og gennem de om
talte anmeldelser i Maanedsskrift for Litteratur kan Tønningpræ

stens theologiske og kirkelige profil tydeligt skimtes. Han delte i 
det store og hele de synspunkter, Clausen havde fremført i kirke
kampen; han polemiserer ikke mod sine modstandere; snarere sørger 
han over den splid, striden har voldt. 

De litterære sager var hovedemnet i brevvekslingen mellem pro

fessoren og præsten, men nogle gange udtaler Clausen sig da ogsaa 
om andre emner. 

"Det er senere faldet mig ind, at man vist ikke har gjort vel i at lade Leilig
heden unyttet, at indgive en Petition til Stænderne om Ritualsagen. Skulde det 
Forsømte ikke endnu kunne oprettes i Viborg? Der mdtte dog baade blandt 
Præster og Ikke-Præster findes en Deel - stort behøvede Antallet ikke at være -
som kunde føle Interesse for at fremme Sagen paa denne Maade, og blandt de 
Deputerede findes Den - helst maaskee een af de ikke-geistlige Deputerede -, 
som var villig til kraftig Understøttelse. Det var smukt, om den jydske For
samling fik denne Fortjeneste forud for den sjellandske. - En kirkelig Petition 
er dog ogsaa nu bleven indgivet til Roskilde: om Sognebaandets Løsning, under
skreven af en halv Snees Præster: begge Fengerne, Oldenburg, Rønne, Hahn, 
begge Boisenerne o. a. Lindberg har selv overbragt den, men har allevegne 
mødt Afviisning, indtil Grev Holstein har paataget sig, hvad han ikke kunde 
afslaae, at forebringe den, men derhos forbeholdt sig at arbeide den imod. 
Biskoppen har affærdiget Magisteren med megen Bestemthed. - Prof. Engels
toft søger Præstekald i Høie Tostrup. Hans Beslutning kom mig ganske uventet, 
imidlertid forsikkrer han, at Lysten til den geistlige Virksomhed er overvejende 
hos ham, og i saa Fald skal rigtignok Udsigten i Fremtiden ikke holde ham fast . 
løvrigt er det ikke godt, dersom Professoraterne skulle komme til at blive 
Gjennemgangspunkter. - En Privatdocent vil nu reise sig til Sommer i Dr. 
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Kierkegaard, til hvem Lindbergs Partie sætter stor Lid. Han har i disse Dage 
disputeret for Licentiatgraden; Disputatsen var en latinsk Reduction af de 
grundtvigske Sætninger om Skriften, Traditionen, Troesreglen, Sacramentordet, 
Daabspagten o. s. v., om hvis Antagelse der virkelig kunde være Betænkelighed. 
Censuren blev derfor saaledes affattet: "Hane Diss. - - admitti posse credidit, 
quæ pro gradu - - explorationi publ. subjeciatur. "Ved Disputationen lagde 
han derimod ualmindelig Virtuositet i den dialeetiske Fægtekunst for Dagen." 
(1836, %). 

Det er ritualsagen, der optager professor Clausen mest og den han gang paa 
gang vender tilbage til. Fjorten dage senere skriver han: "Etatsraad Herholdt (en 
læge i København) er død inat af Apoplexie, en lykkelig Død efter et lykkeligt 
Liv. -Et par Sædekorn vedlægger jeg med medfølgende Blad i Deres Haand: 
fra Jylland skal nu Hjælpen komme! - Artiklen kunde jeg ikke holde tilbage. 
Det bør maaskee ikke lægges en Mand, som er fastgroet i bestaaende Former 
og omspændt af conventionelle Forhold, overmaade til Last, at han tier, hvor 
mangen Anden vilde troe at burde tale, men naar samme Mand vil søge Skyl
den ikke i sin personlige Charakteer, men i sin Embedsstilling, naar han dermed 
hjælper alle stumme Personer til en velkommen Retfærdiggjørelse, og naar han 
endelig vil lavere sig igjennem ved fiint udseende, intet sigende Ord, da bør 
han, troer jeg møde offentlig Modsigelse." (1836, 1%). 

Der maa hermed hentydes til en skribent, som ikke har ønsket at udtale sig 
og tage standpunkt i ritualsagen.- I marts hedder det: "Fra Justitsrad Nygaard 
paa Steenalt har jeg for noget siden faaet et Brev, hvori han omtaler sit Forsæt 
at bringe den liturgiske Sag paa Bane i Viborg, og udbeder sig mit Raad. Jeg 
har meddeelt ham, hvad jeg ansaae gavnligt, blandt Andet ogsaa at tøve med 
dette Forslag, indtil Gemytterne kunde ved gjensidig Tilnærmelse bearbeides og 
stemmes for Sagen. Dog skulde jeg troe, at ogsaa Impulser udenfra vilde være 
af Vigtighed, især da jeg næppe kan troe, at dette Anliggende vilde finde 
Understøttelse hos de tvende geistlige Deputerede (biskop Øllgaard og provst 
Schmidt, Vær)"- (1836, 1%). 

Under Tønningpræstens bryderier og sorger ønsker Clausen ham, 

at han maa kunne søge trøst og oplivelse i sjælens arbejde og haa

ber sidst paa aaret 1836, at han maa kunne adressere sit næste brev 

til en præstegaard i en af Sjællands købstæder.39) 

Rohmanns indlæg i Dansk Folkeblad. - I alle kirkelige kredse 

landet over var ritualsagen et staaende samtaleemne i aarene 1834-

1835. Men fra sidst paa aaret 1834 fangede ogsaa den sag, der blev 
anlagt mod professor David for nogle artikler i ugebladet Fædrelan

det, interessen i vide kredse. Baade W øldike og Madvig havde om

talt den opsigt, sagen vakte. Kongen og regeringen saa i Fædrelan

dets artikler udslag af et farligt frihedsrøre, der strengt burde dæm-
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pes. Og da en petition affattet af H. N. Clausen med næsten 6oo 

underskrifter anmodede konge og regering om, at den trykkefrihed, 
som loven hidtil havde tilladt, måtte blive bevaret, blev den afvist 
med ord om, at kongen bedst vidste, hvad der tjente folket. Da stif

tedes i København den 14. marts 1835 Selskabet til Trykkefrihedens 

rette Bmg med 480 medlemmer. 

Dets formaal var at fremme trykkefrihedens rette brug med de 
midler, der staar i dets magt, at modarbejde dens misbrug i hvilken
somhelst retning og saaledes at virke til folkeoplysning. To fløje 
kom fra selskabets begyndelse til at brydes om dets kurs; en fløj, 
hvis maal det var at naa frem til fuld trykkefrihed, og en anden, der 
betonede folkeoplysning som dets vigtigste opgave. 

Fra fredag den 25. maj 1835 udsendte selskabet Dansk Folkeblad. 

Af de opbevarede breve fremgaar det ikke, om professor Clausen, 
der var et meget virksomt medlem af trykkefrihedsselskabet, har op
fordret Rohmann til at indsende bidrag til Dansk Folkeblad, men 
i sit brev af ro. august omtaler Clausen en artikel, Rohmann har 
sendt ham. Paa repræsentanternes vegne bevidner Schouw, der var 

selskabets formand: "Hr. Pastor J. L. Rohmann, Sognepræst til Tøn
ning og Træden ved Horsens, er bleven optagen til Medlem af Sel

skabet for Trykkefrihedens rette Brug, hvilket herved tilmeldes. 

Kjøbenhavn, d. 24. Aug. I835·u Allerede under r2. juni r835 havde 
selskabet udsat som prisopgave: En historisk Fremstilling af Refor

mationens Indførelse, som Rohmann senere indsendte en besvarelse 
af, og det ligger nær at antage, at han paa det tidspunkt tog sin be
slutning derom og derfor søgte nærmere forbindelse med Dansk 
Folkeblad og med Trykkefrihedsselskabet - Maaske har ogsaa 

Madvigs opfordring til at tage fat paa en af de stillede præmieopga
ver givet ham lyst til at gøre et forsøg. - 4°) 

Men som sagt laa der i august 183 5 en artikel til Dansk Folke

blad paa professor Clausens bord fra Rohmann. Den hed "En 
Episode fra et jydsk Bondebryllup, rr og den handlede om myndig

hedernes jagt efter brændevinstøj hos landboerne. En forordning af 
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1773, %, forbød al brændevinsbræuden paa landet. Kun byernes 

købmænd kunde faa den nødvendige bevilling til at brænde brænde
vin. Det var efter datidens syn nødvendigt at have brændevin i huset, 

ikke mindst for at beholde tjenestefolkene; men den var dyr at købe 

i byen og meget billigere at fremstille hjemme, især da kornet var 

vanskeligt at sælge. Loven forbød altsaa bønderne at brænde 

brændevin; men landbefolkningen fandt den lov saa urimelig, at de 

i mange tilfælde overtraadte den og dækkede hinanden, naar lovens 
haandhævere var efter dem. - Rohmann havde i sin Episode - vi 

vilde nok kalde den en novelle - ladet skinne igennem, at han for

stod bøndernes synspunkter og næsten delte dem, men at han jo, 

saa længe forbudet stod ved magt, ansaa det for uforsvarligt at 
overtræde det. -

Professor Clausen skrev om den: "Alle Medlemmer af Skrift

Committeen have--- eenstemmigt erkjendt det Fortrinlige i Frem

stillingen, medens de derimod have fundet Betænkelighed ved at 

meddele den i dens nærværende Form i et Folkeblad." - Fordi den 

handler om en sag, "hvor det er saa vanskeligt at respectere den 
virkelige Friheds Principer uden at aabne Døren for store oecono

miske og moralske Misbrug." - Derfor maa i hvert fald artiklens 

sidste del omarbejdes. "Skulde De nu, Højstærede! være tilsinds at 
foretage en hertil sigtende Modification, vil Deres Artikel - jo før 

jo hellere - blive meget velkommen." - "En Episode fra et jydsk 
Bondebrylluprr findes trykt i Dansk Folkeblad 1 1/g 1835 og følgende 

numre.- 41 ) 

Pastor Rohmann havde hidtil hovedsageligt skrevet om historiske, 
kirkelige eller theologiske emner. Med denne første artikel i Dansk 

Folkeblad forsøgte han sig som folkelig skribent, idet han i friere 

fortællende stil drøftede emner fra den jævne mands hverdag. Pro

fessor Clausen lod ham venligt vide, at han og mange med ham 
paaskønnede disse artikler, og Rohmann skrev i den følgende tid 

flere episoder og underskrev sig som: Forfatteren til Episoden fra 

et jydsk Bondebryllup. "Flere Bidrag fra Deres Haand vilde være 
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velkomne, og navnlig tillader jeg mig at yttre, at Skildringer af det 
jydske Livs Ejendommeligheder, udkastede med samme Livlighed 
som Deres Episode, sikkert ville læses med almindelig Deeltagelse", 
skriver Clausen i et brev, hvori han tillige fortæller, at et honorar 
paa 52 rdlr. er sendt til Tønning gennem instruktør Lindgreen. 

(I835, efteraar)-
I aaret I836 fremkom fra Rohmanns haand tre artikler af denne 

art i Dansk Folkeblad. I numret den 25. marts I836 stod Den rige 

Hattemager uden forfatterangivelse. Den er anført i Erslevs forfat
terleksikon under Rohmanns navn, og nogle bemærkninger i et brev 

fra Clausen 5· februar I836 giver tydeligt vidnesbyrd om, at den 
stammer fra Tønning. 

"De veed maaskee - eller veed det maaskee ikke -, at Spørgsmaalet om Con
firmanternes Rangeren for nogle Aar siden var bragt paa Bane i offentlige 
Blade, og blev besvaret paa meget forskjellig Maade. Her i Byen er Rang og 
Stand Principet; i Kjøbstæderne formodentlig ligesaa, i det mindste saavidt 
Rangklasserne give nogen Regel; at afsætte dette Princip, hvor slet det end er, 
og sætte Kundskabs-Principet i Stedet vil neppe gaae an, og at lade det ind
træde, hvor Rangs-Principet hører op at gjælde, ville endnu mindre gaae an. I 
denne Henseende synes nærv. Artikel at maatte foranledige slemme Collissions
Spørgsmaal." -

Saaledes var professoren ikke videre stemt for at lade denne arti
kel fremkomme, fordi den handlede om det meget ømfindtlige 

spørgsmaal, i hvilken rækkefølge de unge skulde staa paa kirkegul
vet ved konfirmationen. "Den rige Hattemager", der betalte præ
sten et stort offer, blev meget vred, da hans datter blev stillet neden
for den mindre velhavende skrædders paa konfirmationsdagen. - Af 
en eller anden grund maa Clausen have ladet sig omstemme, i hvert 

fald fremkom artiklen anonymt sidst i marts I836.-
Artiklen: "En Episode af Lægekanstens Historie i Jylland11 stod at 

læse i Dansk Folkeblad den I3. maj I836. Den fortalte om, hvordan 
landbefolkningen i sygdomstilfælde var uvillig til at søge læge
hjælp. De bruger langt hellere den kloge mands eller kones raad. 
Det var for dyrt at sende bud efter doktoren, og de vidste jo meget 

4 
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om, at kvaksalverens hemmelighedsfulde formler havde hjulpet en 

syg, og de kendte den medicin, han brugte, enten det nu var skor
pionolie, terpentin eller kamillethe. Og vilde præsten tilskynde folk 
til at søge læge, hed det i sognet om ham: ja, saadan er mangen 
præst i denne vantroens tid. - Denne artikel synes at have vakt en 

del opmærksomhed og er saa sent som 1956 omtalt med den til
føjelse, at Rohmann leverede nogle af de bedste bidrag i Dansk 
Folkeblad. _42) 

Den tredie artikel af denne art hed: En Termins-Episode og var 
trykt i Folkebladet den 25. november 1836. Dens indhold er en ad
varsel mod at aflægge falsk ed, idet den fortæller om en mand, der 
faldt for fristelsen til ved ed at benægte et laan paa 6oo rdl., han 
havde modtaget af en rig mand, der kort efter døde; men dette 
bedrageri pinte senere Jaantageren saa meget, at han døde i "en art 
fortvivlet raseri." - Lignende folkelivsbilleder har Rohmann tegnet 

i "En Episode af en Vinterreise i Jylland" og i "En Episode af en 
Sommeneise i Jylland", der begge findes i Dansk Folkeblad i for

aaret 1837. I den sidste siger jyden til den fynske kusk: "Nu kan jeg 
da høre, du er fra Fyen, siden du taler saa tydsk." -

"Sæt Næring efter T æringrr hedder en ganske ejendommelig arti
kel, den forgældede Tønningpræst fik indrykket, anonymt, i Dansk 
Folkeblad den 3· juni 1836. Clausen havde under 16. april skrevet 
til Rohmann: "Angaaende Artiklen "Næring efter Tæring" har man 
havt nogle Skrupler med Hensyn til det Rigtige eller dog det Prak
tiske i Forslagene. Imidlertid have dog de Fleste erklæret sig for 
Benyttelsen, med nogen Forkortning, og hertil antager jeg mig at 
have Deres Fuldmagt." Den var en kraftig protest mod den almin
delige sætning om at sætte tæring efter næring og en indtrængende 
opfordring til danske haandværkere om med dristighed og opfind
somhed at sætte deres kræfter ind paa selv at fremstille mange af de 
varer, der hidtil er blevet indført udenlands fra. -

I nærmere forbindelse med Rohmanns historiske studier staar to 
artikler om dødsstraffe. Den første hed: "Noget om Dødsstraffes 
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Tilladelighed" og findes i Dansk Folkeblad den 4· december 

I835· Den hævder, at kristendommen efter sin aand maa arbejde 
paa dødsstraffens afskaffelse, men at den endnu maa anses for 
nødvendig. Den anden kom i numret for 8. januar IB 36 og hed: 

"Om Hensigten af Dødsstraffe og deres Fuldbyrdelse". For statens 
sikkerheds skyld kræves der dødsstraf, og idet henrettelserne over
væres af folk af begge køn i tusindvis virker de som vækkelsesmidi er, 

men det var dog bedre, at dødsstraf slet ikke var nødvendig. -
" Djævlebesættelsen i Thisted. En sandfærdig Historie", hed en 

artikel i Folkebladet II. december 1835, hvori Rohmann behandler 

det samme emne, overlæge Hallager skrev om 1901 i bogen: "Magi
ster Ole Bjørn, og de besatte i Thisted." -

r8 36 skulde fejres som jubelaar for reformationens indførelse. 
Det optog manges tanker, da forberedelserne skulde træffes. I efter
aaret 1835 skrev professor Clausen til Rohmann: 

"Endnu har jeg et Forslag om et Stykke, hvormed Jubelaaret kunde blive inti
meret i Folkebladet Den kirkelige Betydning, i Forbindelse med den politiske 
Vigtighed af de Forhandlinger, der gaaer over i det nye Aar for i dette at fuld
endes, giver frugtbart Stof til Betragtninger, som i Overgangs-Momentet ville 
have dobbelt Interesse, og man har ved Behandlingen af saadanne Æmner den 
Fordel ikke at behøve samme Nedstemning som ellers. Jeg haaber, at Udførel
sen af denne ldee vil interessere Dem, og at jeg tør see den imøde fra Deres 
Haand." 

Rohmann fik saaledes den opgave at holde festtalen ved jubel

aarets begyndelse, og den findes i Folkebladets nummer til I. januar 

I836. Han minder om de stærke brydninger, der fandt sted ved 
reformationens indførelse, han taler om den frihed og frigørelse, de1 
fulgte i protestautismens fodspor og knytter tilsidst forbindelsen 

med nutiden ved at pege paa, at det danske folk nu er vaagnet af 
sin dvale, da kongen har kaldt det til "selvvirksom Daad". 

Videre hedder det: "Landets Konge selv har mindet om Prate
stantismens Aand, idet han henvendte sin Opmærksomhed til Guds

tjenestens Forbedring og værdige Indretning, og den Tid turde maa
skee ikke mere være fjern, da der fra høieste Sted vil udgaae et Stød 
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til Vækkelse af det religiøse og kirkelige Liv, hvis velgjørende 
Følger sikkert ville være uberegnelige for Folkets Fremgang og 
Udvikling". - Saa store forhaabninger om, at en revision af ritual 

og alterbog vilde blive gennemført eller dog besluttet i løbet af ju
belaaret nærede Rohmann, og med ham professor Clausen og hans 
tilhængere. - Med tilknytning til reformationsjubilæet skrev Roh

mann endnu to artikler, nemlig, i Dansk Folkeblad 1%, r836: "Nogle 

Reformeertes Skjæbne i Danmark 1553"- og i Dansk Folkeblad 3 %, 
r836: "Træk af den danske Kirkes Historie siden Reformationen." -

Pastor Rohmann var da i sin Tønningtid en flittig og velanskre
ven medarbejder ved Dansk Folkeblad. Han prøvede nye emner og 
nye former. Med sine smaahistorier fra hverdagslivet vandt han sig 
en hel del læsere, og naar det gjaldt spørgsmaal i forbindelse med 
reformationsjubilæet, var han bladets lederskribent. -

Hvor meget end skriftet om bibellæsning og episoderne i Dansk 
Folkeblad bidrog til at gøre Rohmanns navn kendt i videre kredse, 

blev dog hans besvarelse af Trykkefrihedsselskabets prisspørgsmaal 

højdepunktet i hans litterære arbejde i Tønningtiden. 
Som allerede nævnt tog Rohmann tidligt i sommeren r835 fat 

paa at udarbejde sin afhandling om reformationens indførelse. Først 
i februar r836 meddeler professor Clausen ham, at han har læst 
den "med megen Tilfredsstillelse." Bedømmelseskomiteen bestod 
af H. N. Clausen, C. Molbech og professor Scharling. Der var ind
kommet 6 besvarelser. Midt i februar havde komiteen allerede taget 
sin beslutning; de 4 blev afvist som ufyldestgørende. Pastor L. F. 

Luplaus afhandling blev antaget som et folkeskrift, der burde ud

gives. Det blev da ogsaa udsendt under den lange titel: "Historie 

om Reformationens Indførelse i Danmark eller en kort og sandfær
dig Underviisning om, hvorledes Pavens falske Christendom blev 
afskaffet her i Landet nu for netop 300 Aar siden og derimod den 
sande evangelisk-lutherske Christendom blev indført, optegnet til 

Ære for Jubelaaret r836 for christelige Borgere og Bønder i Dan-

Fynske Årbøger 1959



Johannes Pedersen: Af Rohmanns arkiv 53 

mark. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug i Dan
mark. Kbh. r836." - Under r8. februar havde Clausen meddelt 

Rohmann udfaldet af konkurrencen, "hvorfor jeg ønsker Selskabet 
og Dem til Lykke." Rohmanns besvarelse var tilkendt den udsatte 

pris med bemærkning om, at den ganske vist ikke var tilgængelig 
for alle, men kunde læses med nytte og behag af læsevante blandt 
borgere og bønder som af enhver dannet mand. 

"Jeg sender Dem nu her Afh. tilbage, om De maatte have Lyst og 
Tid til at benytte de Bemærkninger, der ere givne i Censuren," skri
ver Clausen. Hvor meget Rohmann har taget hensyn til disse be
mærkninger, kan ikke oplyses, men i april faar han meddelelse om, 

at reformationshistorien er "under Pressen". Og hen paa sommeren 
udkom: "Historisk Fremstilling af Reformationens Indførelse i Dan
mark. Et af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug kronet og ud

givet Priisskrift. Kbh. r836." 43) 
Jo, der var glæde i Tønning præstegaard i de første maaneder af 

r836 over de 150 rdlr., som var præmien, og over den anerkendelse, 
som fulgte med, men glæden blegnede og blev til fortvivlelse, da 

den unge præstekone pludselig døde den r6. marts. 
Men i denne sammenhæng skal der endnu fremdrages et interes

sant vidnesbyrd om, hvordan samtiden bedømte Rohmanns skrift. 
Det er vennen, pastor W øldike i Hammer, der skriver saaledes: 

"Jeg takker Dem ret meget for Deres Reformationshistorie og for den Ny
delse, De ved den har skaffet mig. Alle roser den; Miinster selv undrede sig 
over, hvordan De fik Materialier og omtalte det meget hæderligt paa en Visi
tatsreise for nogen Tid siden; der seer man, sagde han, h"ad Flid og redelig 
Villie kan under udvortes ugunstige Omstændigheder udrette." Her har Roh
mann givet udtryk for sin skuffelse og bitterhed i en randbemærkning, der 
lyder saaledes: "Hvad gjør Regjeringen for at sætte mig i gunstigere?" - Og 
Wøldike fortsætter: "Det eneste jeg savner er: et forbindende Led mellem r536 
og r836, en Overgang til vore Tider, men det laae jo ogsaa udenfor Spørgs
maalet, der var opgivet, og kunde jo ikke let tilføyes uden at rage i Klammeri 
med det ene eller det andet af Nutidens Partier. Jovist trives mere(?) i Tønning 
af literaire Arbeider; De maa ikke lægge Pennen ned, De der fører den saa 
godt."- (r836, %).H) 

Rohmanns drøm om at blive dr. theol.- G. Heibergs breve.- Om-
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talen af Rohmanns litterære arbejde i disse aar bør ikke forbigaa, at 

der paa et tidspunkt 1836 var grundet haab om, at han kunde blive 
dr. theol. ved reformationsjubilæet. 

Professor Madvig sluttede i sommeren 1835 et brev til Tønning 

med følgende bemærkning: "Apropos! Har Du Lyst til at disputere 

i Anledning af vor Jubelfest ad Aare? I min Lod falder da en Tale, 
som Du da kan faae at høre." -

Det var jo kun et spørgsmaal, og ikke en opfordring. Sandsynlig

vis havde Madvig ikke tænkt videre over den sag. Men Rohmann 

gav sig til at overveje, om det at blive dr. theol. ikke vilde være det 

bedste middel til at opnaa forflyttelse. Og han besluttede sig til at 

spørge professor Clausen til raads. Hen paa efteraaret 1835 faar 
han Clausens svar. 

"Jeg kommer nu til Deres Forespørgsel om Doctorgraden. Foranlediget ved 
den har jeg foreløbigen overlagt Sagen med min Collega Hohlenberg. Natur
ligviis kan det enkelte Tilfælde ikke betragtes isoleret; det gjælder om at præ
cavere sig imod mulige Følger. Nu gives der ikke saa ganske faa yngre Mænd, 
som have taget Licentiatgraden, vel ogsaa senere tilføiet et eller andet lille 
Arbeide. Disse vilde imidlertid ikke kunne admitteres til Doetargraden uden at 
anlægge en betydelig anden Maalestok end den tidligere fulgte; paa den anden 
Side vilde de synes at have Grund til Befordring, dersom man ikke, hvor Em
bedsstillingen ikke ligefrem giver Adgang, holdt sig nøie til Fordringen af 
videnskabelige Skrifter af nogen Betydenhed. Naar man under saadanne Om· 
stændigheder ikke tør tillade sig nogen Undtagelse, hvor man gjerne ønskede 
den gjort, saa vilde det gjøre mig dobbelt ondt, at den ikke lader sig gjøre, 
dersom jeg antog, at her handledes om et væsentligt Hjælpemiddel til Deres 
Befordring til et bedre Kald. Men dette troer jeg ikke; jeg mener, at De har et 
sikkrere i Deres Kundskab og Deres Evne til at virke som Skribent i Skrifter, der 
finde Vurdering i videre udstrakt Kreds. Det kan ikke feile, derom er jeg aldeles 
overbeviist, at Veien snart vil være Dem banet." (1835, efteraar).45) 

Med venlige og nænsomme ord raadede professor Clausen Roh

mann til at opgive sin plan. Doetargraden var ikke saa let at opnaa, 

og om den vilde give ham bedre muligheder som ansøger var tvivl

somt. 
Imidlertid kunde Rohmann ikke slaa sig til ro med denne afgø

relse. Under familiens Fynstur i foraaret 1835 havde han haft lej-
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lighed til at drøfte sine bekymringer og bryderier med ungdoms

vennen, godsinspektør G. Heiberg paa Dallund. Og da meddelelsen 
om, at han havde vundet prisen for sit skrift om reformationens ind
førelse kom til Tønning, lod han den gaa videre til Heiberg og lod 

Clausens brev følge med sit. Under 12. marts 1836 svarede Heiberg. 
Først ønsker han tillykke med prisen, de 150 rdlr., og glæder sig 
over, at de penge er kommet til en, der baade fortjente dem og 
trængte til dem. Fra sine omgivelser har han lidt at fortælle: 

"Den Nyhed kan jeg meddele dig, at Ove Thomsen har kjøbt det Iversenske 
Bogtrykkeri uden Penge, det vil sige, han har kjøbt det ved Hjelp af Actielaan. 
Hempel og Han er heelt uklar; det grunder sig især paa Opfordringen om Stæn
derneJ Offentlighed. En anden Nyhed af en ganske anden Art er den, at min 
Søster har været meget stærkt angreben af Koppeme, men er nu vel igjen, dog 
skal hun være betydelig Aret i Ansigtet, som ikke menes gaaer bort." _46) 

Og saa om doctorgraden: "Prof. C.s Brev følger indlagt tilbage. Tak for dets 
Laan, det gjør mig ondt, at din Plan ikke kan gaae igjennem; at C.s Meening 
kan synes rigtig, vil jeg ikke nægte; men der er dog saa meget deri, som jeg 
synes ikke om; thi at den duelige skal staae stille paa Banen, fordi andre uvær
dige attraaer samme Grad, finder jeg at være temmelig haardt. - Kan de nu 
for nylig skeedte Opfordringer fra de forskjellige Fakulteter ikke gjøre en For
andring i Prof, C.s Meening?" (1836, 1%). -

Jo, Heibergs formodning slog til. Professor Clausen havde ændret sin mening. 
Det fremgik af det brev, Rohmann faa dage efter modtog fra ham. "Til Jubel
Disputationeme have Dr. Kalkar og Pastor Hald allerede meldt sig. Herved ere 
Facultetets Medlemmer efterhaanden blevne enige om den Regel, der passeligst 
vil blive at følge, og jeg har paataget mig paa deres Vegne at tilskrive Dem, 
at det vilde være Facultetet kjært, om De saae Leilighed til at doctorere til 
Efteraaret. I Deres Reformationshistorie haves et nyt Moment, som just her har 
V ægt; Deres Yttringer om andre kirkehistoriske Arbeider give mig Ha ab om, 
at Stoffet er Dem nær for Haanden." (1836, 1%). _47) 

Den r6. marts døde madam Rohmann. Som forholdene da laa, 
kan enhver forstaa, at den ensomme præst med sin sorg og sine be
kymringer ikke havde lyst eller evne til at samle sig om det arbejde, 
der skulde til for at kunne tage mod Clausens opfordring. Han syn
tes, han maatte opgive det. Men vennen paa Dallund tilskyndede 
ham endnu en gang, ja, tilbød ham endogsaa at ville skaffe ham de 
nødvendige penge tillaans. Han skrev: 
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"]eg synes, du ikke maae betænke dig paa at modtage Facultetets Indbydelse; 
deels fordi jeg deeler din Svigermoders Meening; men ogsaa deels fordi en 
saadant (?) Leilighed vel sjelden gives, og da ingen Menneske veed, hvad der 
ligger skjult i den kommende Tid, bør man jo benytte enhver Leilighed, der 
gives til ved egen Hjælp og Flid at stige i sin Stilling. -Men paa dette vil du 
svare, hvor kommer Pengene fra? Den Gaade skal jeg opløse dig - fra mig; 
hvor onclt jeg har ved at tilvejebringe dem, da Enkekassen kostede mig Soo rd. 
kontant, og deraf maatte jeg nalurligviis laane de Fleste, men da jeg har flere 
Bekjendtere, der har Penge, vil der ingen Tvivl. være om, at jeg faaer dem, du 
bruger, at la.ane." (1836, 1%) - Sognepræsten .i Horsens, Rosing, omtalte endnu 
sidst i april spørgsmaalet: .,Af H.c. W e.rt har jeg edaret den hædrende Indby
delse De har faaet til at disputere. Det vilde være en herlig Sag, maatte kun 
ikke den givne Frist være alt for kort. Dog maaske det alligevel kan lade sig 
gjøre."- (1836, 3%,)-

Rohmann blev ikke dr. theol.; hvornaar han endeligt opgav det, 

ved vi ikke; men grunden til at han opgav at gøre forsøget kan ingen 

være i tvivl om. Sygdom, sorg, fattigdom og skuffelse lagde i aaret 

1836 saa store byrder paa hans skuldre, at han var ved at segne 
under dem.-

Trange tider i Tønning præstegaard I836.-

For pastor Rohmann blev jubelaaret 1836 det trangeste i Tøn
ningtiden. To smaabreve fra nabopræstegaarde giver os nogen for

klaring paa hvorfor. Fra præstekonen i Nim modtog madam Roh

mann følgende brev: 

"Kjære Sophie! Hvorledes staar det sig hos Eder? Gud give, bedre end det var 
Tilfældet i Løverdags! Du kan tro, det var en særdeles bedrøvelig Efterretning 
for os. Dog, W es t som ved alle slige Leiligheder veed at finde noget Godt ud, 
forsikrer at have en fast Anelse om, at det gaaer Robman ligesom under sin 
sidste svære Sygdom, og at han altsaa kan gjøre sikker Regning paa Østbirk 
eller Søllerød. Wests Bestemmelse er, saasnart han kommer hjem fra Examen, 
hvori han har sat siden i morges ganske tidlig, strax at tage over til Eder for 
selv at sce, hvorledes det stod sig; men da Veiret bliver jo længere jo værre, 
kan der vist intet blive af, og jeg sender derfor dette Bud for at bede Dig ret 
Omstændelig at lade os vide, hvorledes det er med Enhver især af Eder; kan 
Kirsten ikke skrive, saa lad hende gaae over til Wilsted og bede ham derom. 
Lev vel, min bedste kjære Sophie! God Bedring med Eder allesammen. 

Din 
H edewig W est.48) 
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Præstefamilien i Tønning var altsaa ramt af sygdom, saa deres 

venner nærede alvorlige bekymringer. - Og fra Vinding skrev 
præstekonen et par dage senere følgende linjer til Rohmann: 

"Høistærede Hrr. Pastor! Med den inderligste Deeltagelse har jeg modtaget 
Efterretningen om Deres gode Kones Død. Det var skrækkelig, at Deres Frygt 
saaledes skulde gaae i Opfyldelse. Jeg mangler Ord til at udtrykke, hvad jeg 
føler derved. Kun Gud kan styrke Dem og Tiden lindre Deres Sorg. 

Deres forbundne 
Vinding, den 16. Marts 36. Henriette Engelbreth. 

Den unge præstekone i Tønning var død den 16. marts, kun 33 
aar gammel. Hendes mand, hendes mor og hendes fire smaa børn, 

den ældste knap 7 aar, den yngste knap 7 maaneder, gik om i præste
gaarden i raadvild sorg. Jo, det var trange tider. Slægt og venner 

gav i breve udtryk for deres kærlige deltagelse. 
Den afdødes farbror, skuespiller Lindgreen, skrev til pastor Roh

mann: "Gud trøste Dig og Trine (hans svigermor), hendes ey unge 
Moder. Min Trøst er, at den, (der) er død, har stridt den største 

Striid, er hos Gud og løkeligere end de Efterlevende." (1836, 2%)
Et senere brev vidner om, at familien i København venligt søgte at 

hjælpe dem i Tønning. "Hos Lassen (i kancelliet) har jeg været an
gaaende Trines Pension, og han forsikkrede mig, at den var bevilli
get hende; jeg svarede ham, at hun ey haude hørdt det Ringeste om 
den, og han lovede at paaskynde den. Om Din Befordring talte jeg 
ogsaa og fik det sædvanlige Svar," skriver Lindgreen, mens hans 
datter Hanne paa samme ark papir sender nogle linjer til sin tante. 
Hun takker for tilsendte fødevarer og meddeler, at i en medføl

gende pakke findes noget tøj og fire hatte foruden to bøger- "den 
ene fra Molbech, den anden fra Nielsen (skuespilleren) med en 
varm Camplimement til Roman for hans Reformationshistorie, vis 
giennemlæsning havde glædet Instructeuren saa meget." - Hanne 

ønsker tanten, at hun kunde komme nogle dage paa besøg hos fami
lien i V ej! e og slutter saaledes: "hils Roman saa meget fra os, vi 
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tænker og taler saa meget om Eder, men vad kan det nytte, alt synes 
at være uforanderligt mørkt." ( r836, 2o/10) _49) 

Birkedommer Pasbjerg og hans familie i Svendborg tog inderlig 
del i den store sorg. "Paa enhver af den Hedengangnes Venner her 
har det uventede Sørgebudskab gjort et meget smerteligt Indtryk, 
men der gives da ogsaa kun faae Mennesker, som besidde hendes 
blide, godmodige og vennehulde Væsen, og at Sorgen er saa almin
delig kunde derfor ej være anderledes." Pasbjerg evner ikke at trøste, 
skriver han, men vil ønske, "at saavel Du som Din Svigermoder maa 
besidde Kraft til at bære eders uerstattelige Tab. At Dine Børn ikke 
er ældre, er i Uheldet maaskee noget Held, da de vel lettest i den 
Alder, de nu have, kan glemme, hvad de have mistet." (r836, 2 %). 

En deltagende ven, Faber, nu bosat i Haderslev, minder om sam
liv i det gamle kære Svendborg og sender Rohmann en hilsen. Ikke 
for at trøste, da præsten jo tilfulde kender den kilde, hvorfra der 

kan hentes trøst, men i haab om, at hans brev kan yde "Dit kum
merfulde Hjerte en liden øieblikkelig Lettelse." ( r836, 3 %) -

Ogsaa konsistorialraad U. F. Rosingi Horsens lod høre fra sig. 

"Modtag da her skriftlig hvad jeg saa gjerne mundtlig vilde have bragt Dem, 
Forsikringen om min varmeste og inderligste Deeltagelse ligesom ogsaa min 
Kones i det store og smertelige Tab, som De har lidt ved at miste en saa kjær
lig og elskværdig Hustrue, saa øm og forstandig en Moder for Deres Børn. Gud 
give Dem Styrke til at bære denne tunge Sorg og overvinde den. Hvor Trøsten, 
som dertil hjælper, er at finde, behøver jeg ei at sige, men tillad mig i oprigtigt 
Venskab at bede Dem søge det, som kan oplive Deres Sind og ikke see Verden 
omkring Dem i altfor mørk en Skikkelse, hvorved den indre Sorg kun vinder 
forøget Magt til at nedbøie." (1836, 3%) -

At Rohmann har betroet sig i denne svære tid til vennen i Ham
mer, pastor P. R. W øldike, og fortalt ham, hvor fortvivlet og mis
modig han var, fremgaar tydeligt af W øldikes breve. 

"Kj ære Ven! Deres sidste Brev af 23. Maj gjorde saa sørgeligt et Indtryk paa 
mig og satte mig saa ganske ud af Humeur, at jeg ikke kan sige Dem det. Det 
eneste, som trøstede mig, var, at det maaskee var skrevet i et forbigaaende 
kulsort Øjeblik, hvor legemlig Smerte forøgede det meget andet, De lider 

Fynske Årbøger 1959



Johannes Pedersen: Af Rohmanns arkiv 59 

under, men at det dog ikke kunde være Deres sædvanlige Sindsstemning, som 
havde dicteret Dem hine Linier og heldt saa mange bittre Draaber i det allerede 
noksom sorte Blæk. Jeg vil haabe, De har faaet Gigten, om ey forjaget, saa dog 
tæmmet, at De har faaet det lidt klarere inden i Dem, at De er bleven lidt 
Herre over Sorgen, lidt mindre utaalmodig, lidt billigere i Deres Klager, lidt 
roligere i Deres Forventning, ja, saaledes maa det endelig være, ellers seer det 
galt ud, og Byrden bliver for tung for Dem at bære." 

Wøldike fortæller, som han plejer i sine breve, mange forskellige 
nyheder, og i sommeren 1836 formodentlig ogsaa i det haab, at han 
derved kan hjælpe sin ven ud af den selvkredsning, forholdene fri
ster ham til. 

Efter at have drøftet Rohmanns planer om forflyttelse omtaler 
han forholdene i Hammer præstegaard. Under en rejse til Møen 
var madam Wøldike blevet alvorlig syg, men er nu rask igen. "Selv 
duer jeg ikke stort og trykkes slemt af et nedbøjet Sind, jeg er i slem 
Pengeforlegenhed og seer ey ret, hvorledes jeg skal kunne klare for 
mig, dog det kommer vel med Guds Hjelp i Orden, skjøndt der for 
Tiden ingen Udsigter ere dertil." Med præstegaardsavlingen gaar 

det ret godt. "Drengene har det ret godt i Vordingborg. Lange 
arbeider stærkt paa sin Disputats, han er slet ikke rigtig rask og Ar

beidet vil ikke gaae fra Haanden (han er jo og endeel scrupuløs), 
og han bliver neppe færdig saa tidlig med sit Arbeide, som Univer
sitetet vil have det. ---Spang hilser, vi vare der lidt ovre i Aftes; 

der brændte 5 Huse i hans Annex Dagen før, og han havde travlt 
med at skaffe Raad og Hjelp for de Forulykkede." ( 1836, %) . -

Først i september skrev W øldike sit næste brev og beklager meget, 
at Rohmann igen er blevet skuffet i sit haab om at blive forflyttet. 

Videre fortæller han: 

"Svoger i Laaland havde det godt; hans Kone venter snart at skjænke ham 
det I2te Barn; hun og Børnene vare i god Stand. Lange er ikke rigtig rask, 
og Arbeide vil ey ret gaae ham fra Haanden; dog skrev han paa den sidste § 
af sin Disputats, da jeg saae ham i Tirsdags ved Spangs Fødselsdagshøytid. 
---Vi ere alle i god Stand, dog skranter den kjære Thea af og til. Med de 
lange Drenge i Vordingborg gaaer det meget godt. Høsten skrider langsomt 
frem. - - - Hvo der dog kunde sende Dem nogle af den overvættes store 
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Mængde Kirsebær, vi have i denne Tid; de andre Frugtsorter sloge aldeles feil 
i dette Aar. Søster ventes en af Dagene. Min kjære Sidenius i Særslev, som jeg 
og havde ventet, kommer ey, da han frygter for at miste sit Syn og derfor maa 
søge til en Læge i Fridericia; give Gud, han ikke skulde friste saa tung en 
Skjæbne paa sine gamle Dage. - Det kniber slemt for mig med Penge, men 
dertil er jeg saa vant; forresten troer jeg at have handlet rigtigt i at skille mig 
ved AvLngen og mener at have gjort en heldig Operation for mine daarlige 
Financer. - De har da vel faaet den Beretning om Reformationen, som man 
siger l\1unster har udarbeidet? hvor skal en gammel Skoleholder holde ud at 
forelæse dens 6o Sider paa eengang? jeg har endnu ey faaet Tid at see den 
igjennem. - Grundtvig prædikede i Udbye i Søndags 8 Dage for fuldt Huus. 
- Jeg saae ham ikke. Han havde meget at tale med Spang om, hvor galt det var 
med tvungen Skolegang, ja, med al Skolegang og Undeeviisning af Bøger, Livet 
maatte udvikle sig af sig selv, det levende Ord holde det i Aande. Hvor for
standige Folk kunne være forsætlig blinde! - - - Hils den kj ære Svigermoder 
og de kj ære Smaae." (1836, %) _50) 

Som forsøg paa at sprede de mørke skyer over Tønning præste

gaard maa ogsaa herredsfoged Wittusens indbydelse til pastor Roh
mann ses. Mandag den 15. august 1836 vilde prins Christian Frede

rik med høje gemalinde besøge Himmelbjerget, og i den anledning 
indbyder herredsfogeden Tønningpræsten og hans svigermor til "at 
træde ind under det Telt, jeg agter at slaae paa Bjerget, og der tage 
til Takke med en Kop Thee." (r836, %) -51) 

Fra København modtog Rohmann venlige breve fra J. N. Madvig 

og fra professor H. N. Clausen. Madvig indleder sit lange, hjerte
lige vennebrev saaledes: 

"Min kjere, elskede Ven! Det er idag 8 Dage siden, jeg af Avisen saae, hvil
ken Ulykke, der har rammet Dig. Med hvilke Følelser jeg og min Kone læste 
denne Efterretning, behøver jeg ikke at sige Dig." - Han havde tænkt paa at 
skrive og lykønske med prisen for reformationsskriftet, men nu kommer han 
som den deltagende ven. - "Jeg kan ingen Trøst bringe Dig, det er sandt, 
thi den Hovedtrøst, som ligger i den religiøse Forvisning, har Du i Dig selv, og 
det saaledes uddannet paa den Viis og i din Forestillingsmaade, at Ingen fra 
det Fjerne i faa og afbrudte Ord skal forsøge paa at virke paa den. Men det 
forekommer mig, at der i al slig Sorg Jigger en almindeligere Følelse af Adskil
lelsens tunge Lod og den Forladthed, hvori hver enkelt Aand synes at være 
stedet eller skulle stedes; og imod denne Følelse bør trofaste Venners Deelta
gelse komme tilhjelp. Idet den lyder ikke blot fra de nærmeste Omgivelser, men 
langtfra, medfører den af sig selv Erindringen om, at legemlig Adskillelse ikke 
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er Aandsadskillelse og befæster Tanken om et Samliv og en Forening, der er 
hævet over hiin Fare. 

Der var baade for mig og for min Kone en Følelse, der strax særlig frem
traadte ved den sørgelige Efterretning, og som jeg ikke vil dølge for D:g. Du 
havde, da vi sidst saaes, saa klarligen skildret mig den Kone, som jeg jo kun 
kjendte og agtede og elskede igjennem Dig, som den tro Bistand og Hjelper
inde i ublide Kaar, at hun ret levende var indesluttet i vore Ønsker om en 
Forandring for Dig i den ydre Stilling, som vi tænkte os som Lønnen for udholdt 
Møie. Denne Løn skulde da i den Form ikke blive hende til Dee!; hun forlod 
uopfyldte Forventninger. Men hun gik, hvis jeg har dannet mig et rigtigt Bil
lede af hende, ikke bort fra et Liv, hun forsagt og haabløs havde følt Trykket 
af, men fra et, hvori hun modig og freidig havde bevæget sig med Kraft og 
Tillidsfuldhed. --- Hendes Bortgang var, hvis jeg rigtig forstod, hvad hendes 
Onkel Lindg1·een sagde mig, skjøndt den gamle og svage Mand syntes mig ikke 
ret tydelig at kunne fortælle Noget, der gik ham saa nær, let og uden Kamp. 
Gud give Dig Kraft til at udholde den Byrde, der er lagt paa Dig og skjænke 
Dig efter saadan Sorg i det Ringeste en saadan Forbedring, der vel ikke lindrer 
Sindets egentlige Smerte, men dog i een Henseende letter Tabet af den, der 
var Dig til Støtte, og mildner din Bekymring for hendes Efterladte. Gid jeg 
maa erfare, at Du modstaaer Sorgen, og gid jeg maa opleve, at den mildnet til 
veemodig Erindring følger Dig over i bedre Dage, hvor Du kunde have Glæde 
at dele med din hengivne og tro Ven, Madvig." (1836, %) -

Brevvekslingen mellem professor Clausen og Rohmann drejede sig 
mest om litterære sager, men i et brev fra foraaret r836 findes disse 

linjer: "Med smertelig Overraskelse læste jeg i Avisen om den Sorg, 
der har rammet Dem, kjære Pastor Rohmannl og jeg har levende sat 
mig ind i den Tomhed og Forstyrrelse, dette Tab har bragt ind i 
Deres huuslige Kreds." ( r836, 1%) -

Efter sin afdøde hustrus ønske skrev Rohmann i sommeren r836 
til Eline Bulow, der nu styrede Poul Martin Møllers hus i Køben
havn. Hans brev kom noget uventet, men var ikke derfor uvelkom

met, hedder det i Eline Biilows svar. "Det har ret rørt mig, at hun 
(d. e. Sophie Rohmann) endnu saa nær Maalet, har havt Tanke for 
mig og vores i mange Henseender glade Ungdomstid. Det er sandt, 
Forholdet imellem os var ikke mere gandske som før, og jeg nægter 
ikke, at Følelsen af, at jeg ikke mere kunde skrive fuldkommen i 

samme Tone og med samme Sind, vel ogsaa har havt nogen Dee! i, 
at jeg tilsidst hørte gandske op dermed, men Sophies Trofasthed 
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har jeg aldrig miskiendt." Eline nævner "den ubehagelige Spænding, 
der eengang var indtraadt imellem os. Dog intet derom; det fører 
jo kun til piinlige Erindringer, som det er bedre aldrig at opfriske." 
- Var det brevvekslingen ved Jettes død, hun tænkte paa? - Videre 
bemærker hun, at det i København siges, at Rohmann skal disputere 
i oktober og fortsætter: 

"Bring Deres Svigermoder min venlige Hilsen. Hun har mistet meget i Ver· 
den, og jeg havde neppe troet, at hun havde overlevet dette sidste. Gud skee 
Lov baade for hende og Dem, kiere Rohmann, at De have Børnene at leve 
for; saadanne Smaae ere til mere Opmuntring, end man skulle tro; det seer 
jeg daglig med vores tre Drenge, som jo rigtignok kunne giøre en Dee! Støi og 
Uleilighed, men dog ogsaa igien ere saa gode og kierlige, at jeg intet Øieblik 
har fortrudt, at jeg paatog mig Pligter, som vistnok ikke ere lette at opfylde i 
deres hele Udstrækning, og som jeg meget vel føler , at Mangen anden forstod 
bedre, men saa trøster jeg mig med, at jeg i det mindste har Hierte for Børnene 
og en redelig Villie til kun at leve for dem, og saavidt jeg formaaer det, yirke 
til deres Gavn. l Begyndelsen var det mig jo lidt tungt at vænne mig til Savnet 
af mine Kiere, som jeg havde forladt og til de uvante Forhold; men Tid og 
Vane øve jo megen Indflydelse, og nu er min Stilling ret behagelig. -- - Jeg 
har ikke besøgt mit kiere Fyen, siden jeg kom hertil, men nu haaber jeg gandske 
vist, at næste Sommer skal bringe dette Ønske til Opfyldelse. I Aar vare vi 
i Lolland i Ferien, og ogsaa der mødte jeg saamegen Godhed og Venlighed, at 
det paa en behagelig Maade erstattede mig det skuffede Haab om allerede i 
Aar at see Fyen igien." (1836, 1%)-

Endnu et dødsfald i Tønning præstegaard.- Det var sandsynlig
vis ikke meget, Rohmanns svigermor i sommeren 1836 kunde tage 
sig af børnene og husførelsen; men at hun tog del i hans sorg og 
bekymring, betød dog ogsaa noget. Men hen paa efteraaret blev hun 
alvorligt syg. Rohmann lod madam Lindgreens brodersøn i Vejle, 
lægen Cad Hviding, det vide. Og foruroliget ved den sørgelige og 
uventede efterretning, sender lægens mor nogle linjer til Tønning. 

"Gud give, at vi senere kunde høre gode Efterretninger fra vores 
kiere Patient; opsæt derfor ikke at meddele os dem. Kierlig hilses 
De og den kiere Tante, som jeg nu haaber er i god Bedring, fra 
os alle ved Deres hende og Dem forbundne og hengivneste Lise 

Hviding.' 1 (1836, 5/n)-
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Rohmanns svigermor, Anna Cathrine Lindgreen f. Hviding døde 

den 7· november, 63 aar gammel. Og i vinteren r836-r837 var 
pastor Rohmann fortvivlelsen saa nær som ingensinde før eller 

siden. Sidst i november skriver lægen i Vejle, "Fætter C. Hviding", 
til Tønning. 

"Da jeg sidst var hos Dig, ventede jeg jo rigtignok ikke, at Tante skulde leve 
længe, da jeg fandt hende særdeles afkræftet, men ved hendes sidste Besøg 
her i Veile fandt jeg hende saa livlig og rørig, at jeg ikke troede hendes 
Endeligt saa nær. Jeg kan vide, at hun maa have gjennemgaaet mange Pindsler, 
hvorfor man jo maa takke Gud, fordi han gjorde Ende paa hendes Lidelser og 
forenede hende med den elskelige Sophie. For Dig var hun vel ofte til Byrde, 
da hun vel nu i den sidste Tid trængte til megen Opvartning, som vel ikke 
altid var saa let at forskaffe hende; men saa længe hun ikke var sengeliggende 
kunde hun dog have Tilsyn med Børnene og moore dem, hvorfor Du i denne 
Henseende maa savne hende. Hendes Død skal have gjort dybt Indtryk paa 
Tante Sophie (skuespiller Lindgreens hustru, Hedevig Sophie f. Hviding.) 

Med vor gode Onkel, Instructettren, har der igjen været en seancialøs Historie; 
han skal have spadseret saa fuld paa Gaden, at Gadedrengene ledsagede ham 
med Byen og Skrigen, hvilket dog skal have krænket ham noget; thi han tog 
I Rbd. op og viste dem den med Opfordring til at skrige høiere. En Student 
Vivet, som var Øienvidne hertil, tilbød sig at følge ham hjem; men han afviste 
ham med Grovhed; han vedblev nu at holde Øie med ham og saae, at han 
gik ned i en simpel Kjelder, hvor han nok sov Rusen ud; thi han kom først 
hjem næste Morgen. 

Det vilde glæde os meget, om Du, Trine og Grethe (de to ældste børn) vilde 
komme herud og opholde Eder nogle Dage; naar vi fik mild Frost og Børnene 
blev pakket i en Fodpose lod det sig vel nok gjøre; vi har god Plads til Eder. 
Moder fortryder nu saa meget, at hun ikke tog ud til Dig strax efter at vi vare 
komne hertil, hun længes ogsaa meget efter at see Børnene, -

Du talte engang om, at Du nok havde Lyst til at prædike her i Byen; ifald 
det endnu convenerer Dig, vilde Du vist glæde Publikum meget, da de sjelden 
hører en god Prædikant. - Frøken Engelsted har conditioneret i II Aar hos 
Apothekerens, med hvem hun er i Familie; de sagde, at hun var svagelig, gjorde 
meget af Børn, men de troede dog ikke, at hun havde Forstand til at opdrage 
dem. - Ifald Du, som jeg vil haabe, faaer Trinitatis Sognekald i Fredericia, 
kunde vi dog imellem see hinanden, da Communicationen mellem den og Veile 
er saa let. -

Fra Gyldings skal jeg hilse Dig; de og Byskriverens komme her i Aften forat 
feyre min Kones Fødselsdag. - Med Praxis gaaer det op og ned; for nærvæ
rende er det lidt flaut; paa Fattigkassens Regning kjører jeg i denne Tid 7 Miil 
til et Barn, der har brækket Laaret og faaet et stort Saar i Ansigtet, ved at et 
Hjul inde i en Mølle har taget fat i hende." (1836, 21}11) _52) 
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Saaledes søgte fætter Hviding at opmuntre den bedrøvede præst. 
For at Rohmann virkelig kunde hjælpes i sine vanskelige forhold, 

maatte han efter vennernes skøn have et fruentimmer i huset og sna
rest muligt et nyt embede. Det er det, provst E. S. Wolf i Nørre 

Snede kraftigt fremhæver i sit brev til Tønning midt i november. 

"Gjerne var jeg selv i disse Dage kommen til Dem for (jeg vil ikke sige at 
trøste Dem eller oplive Deres bøiede Mod, thi jeg føler min Uformuenhed 
hertil saameget mere, som jeg selv i mange mørke Øieblikke er nærved forgieves 
at søge den Trøst, som ogsaa jeg i mange Henseender har behov, men dog i alt 
Fald for) at adsprede Dem Noget ved at lede Deres Tanker hen til andre 
mindre sørgelige G jenstande end dem, De dagligen har for Øie." - Provste
embedets mange forretninger har hindret ham i at komme til Tønning. "Imid
lertid er denne min tvungne Beskeftigelse ikke til Hinder for, at jo jeg ligesaavel 
som min Kone og Madm. Barfoed med inderlig Deeltagelse beklager og føler 
Deres og især Deres kjere Børns Tab ved den kjerlige Bedstemoders Bort
gang; vi tale hver Dag om Dem, ynkes over de søde Glutters moderløse Til
stand, i hvilken de endog maae savne en dannet, og, hvad der er ligesaa vigtigt, 
en ved Kjerlighedens og Slægtskabets Baand til dem knyttet Plejemoders om
hyggelige Tilsyn, og Resultatet af vor daglige Tale herom er det oprigtige 
Ønske: "havde dog den stakkels Rohmann et Fruentimmer i Huset, af hvem 
man kunde vente mere sand Interesse for Børnene end for egen Fordeel." -

Rohmanns "hidtilværende Tjenestetyende" var jo allerede, mens hans sviger
moder levede utilstrækkeligt, skriver provsten videre, derfor langt mere nu. 
"Dersom De da maatte ønske det, gode Rohmann! da er jeg af Mdm. Barfoed 
bemyndiget til at foreslaae Dem, hvad jeg allerede ved Deres Nærværelse her 
gjorde paa egen Haand, nemlig at lade Md. Barfoeds Plejedatter Christiane, 
som er en sand Børneven, og som jeg troer har ret gode Gaver til at omgaaes 
med Børn, for det Første, saa kort eller længe De maatte attraae det uden 
nogensomhelst Slags Recognition, være behjelpelig i Deres Huus idetmindste 
med det fornødne qvindelige Tilsyn med og Beskjeftigelse for Børnene, indtil 
De, som jeg af et oprigtigt Hjerte ønsker Dem, enten snart maatte blive for
fremmet til et Kjøbstædkald eller paa anden Maade blive bedre hjulpen." 

Ved Rohmann ikke nogen bedre udvej- "jeg havde fx. tænkt mig det muligt, 
at Fru Schumacher i Nim af Venskab for Dem vilde for en Tid drage til Dem" 
- vil provsten kraftigt raade ham til at tage mod det tilbud, madam Barfoed -
"som en Veninde af Deres salig Kone og Svigermoder" -gør ham. 

"Søger De ikke Fredericia? ]eg mener, at naar det kunde være Forfremmelse 
for Jensen, hvis Embede i Horsens dog vist var bedre end Tønning, saa maatte 
det vel ogsaa kunne være Deres Fordeel, og Deres Haab om bedre Befordring 
ved Prinds Christians Hjelp kunde vel maaskee endog, hvis De kom til Frede
ricia, i den unge Prinds faae en ny Støtte. Om Middelfart har De vel Intet hørt 
siden vi taltes ved? om Caspersen (var det ikke saa han hedder) snart kan 
vente at komme derfra? Dertil var en nem Flytning for Dem til Frederitz! 
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Indbydelsen til den geistlige Forening i Horsens har, som De veed circuleret 
blandt Herredsbrødrene, af hvilke ikkun Engelbreth har yttret sig om den, ikke 
i dens Faveur. Om de andre Brødres Taushed betyder Samtykke i Engelbreths 
Yttringer, skal jeg lade være usagt; min Taushed maa De omtrent udtolke 
saaledes." -

Med ønsket om lysere tider for Rohmann og hans børn og med nogle venlige 
formaninger slutter provst Wolf sit brev. "Lad derfor det nedboiede Mod 
ikke gaae aldeles til Grunde; rug ikke over Sorgen, som var der ingen Trøst at 
finde; see heller ikke Alt fra den mørkeste Side, at ikke Mismodet skal under
grave Deres Livskraft og svække Deres i enhver Henseende saa nødvendige 
Virksomhed; men naar De sørger (og hvo vil fortænke Dem deri?), saa glem 
dog ikke, at vi skulle sørge som de, der have Haab! - - - Imidlertid lev vel, og 
stræb at overvinde Sorgen, at den skal ikke overvinde Dem."- (1836, l~h) _53) 

Ogsaa i breve til fjernere bekendte synes Rohmann i denne tid at 

have fortalt vidt og bredt om den bitre lod, der var tilfaldet ham; 

men fremfor nogen anden synes dog pastor W øldike at have været 

den, han aabnede sit hjerte for. Brevene fra Hammer præstegaard i 

vinteren 1836-1837 giver genlyd af Rohmanns klager og viser os, 

hvordan W øldike forsøgte at trøste og adsprede sin ven. Det første 

brev efter svigermoderens død er fra sidst i november. 

"Det var alt for snart, kjære Ven, Deres Spaadom blev opfyldt! ogsaa hun 
den kjære Sjæl gik bort, og jeg bringer Dem Bevidnelsen af min og mines -
ogsaa min Søsters og Sidenirt.r'- hjertelige Deehagelse i Deres dybe Sorg. Hvor 
maa der være tomt i Huset for Dem, og hvor de stakkels Børn maae være for
ladte! Ja, det er en alvorlig Skole, De maa gaae igjennem, arme ulykkelige Ven! 
og en tung Byrde, der er bleven lagt paa Dem; vi bede alle Gud styrke Dem 
til at bære Byrden og opholde Dem Mod og Tro og Haab, at De ikke skal 
bukke under; og vi saae jo saa ofte, hvordan Han styrkede Sine, naar Sorgerne 
taarnede sig ivejret, og den tunge Byrde blev endnu tungere end den var. Dog 
hvad skulde jeg vel kunne sige Dem, som De ey kunde sige Dem selv, og som 
De jo har trøstet Saamangen med før? De føler nu, hvormeget De har at leve 
for; og De maa ikke give Slip paa den Tro, at det er Herren, som efter sine 
vise Raad prøver Dem med saa svære Sorger; De maa ikke lade Bitterhed snige 
sig ind i Deres Hjerte og berøve Dem det stille Sind, uden hvilket vi intet 
kunne bære, intet udrette af, hvad der er velbehageligt for ham. Jeg veed det 
nok, det er (en) lang og piinlig Tid for Dem at vente paa en Forandring til det 
Bedre i Deres udvortes Stilling; men den vil jo dog visselig komme, og De vil 
jo og engang see, hvorfor det skulle altsammen gaae, som det gik." - Og i de 
sidste linjer af brevet: "Maatte jeg nu ret snart høre fra Dem, at De havde det 
idetmindste taaleligt og ikke fortvivlede eller realiserede saa gale Ideer som 
den at opgive Embedet o. d. L; bliv ikke vred, fordi jeg siger det saa ligefrem, 
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og jeg veed jo og, at De har saa megen Agtelse for og Kjærlighed til Deres 
Gjerning, at De ikke kan have ment, hvad De engang satte paa Papiret i et 
mismodigt Øjeblik om den Sag. -Nu altsaa lev vel; kys de kjære Børn fra os 
alle. De har dog vel faaet et Fruentimmer til at tage sig af Dem og Huset? gid 
De maatte have faaet En, som var saa vanskelig en Post voxen." -

Men som det var W øldikes sædvane, fortæller han ogsaa i dette brev nyt 
fra Hammer og fra andetsteds. 

"Vi have det ret vel hos os, og det gaaer Drengene godt i Skolen. Noget har 
det sinket dem, baade at Lange var en Tid lang borte for at doctorere, og at de 
begge, desværre ey paa eengang have havt Kopper, men denne Sygdom er nu 
næsten overstaaet for den sidste, og paa Mandag tør han igjen begynde at 
komme paa Skolen. Den gode Foranstaltning er der føyet, at de, som kom op 
fra tredie Klasse i fjerde - altsaa mine Drenge ogsaa -, beholde Lange til at 
skrive Stiil under. Jeg fik først idag Langes Disputats og har netop kiget i den. 

Reformationsfesten gik saa tilende; her var fuldt Huus i Kirkerne, og det 
Hele var rart. Om Mandagen var jeg i Vordingborg, hvor Suhr holdt en god 
Tale om Forholdet mellem Kirke og Skole; kanskee med lidt Forkjærlighed for 
den sidste. - Spang var der og; han bad Dem meget hilset. Ham vilde man 
ogsaa have ind at prædike paa Valg til Hof- og Slotspræst; men han betakkede 
sig og klogt gjorde han; min kjære Lautrup lod sig lokke til at reise ind og var 
heel vis paa at faae Embedet. At Zahle blev Manden, siger Folk, kom deraf, at 
Brandis, som havde hans Kone i Kuur, vilde have hende i Nærheden og derfor 
fik Dronningen stemt for ham, og at Kongen skal være bleven bevæget til at 
ville have ham ved Intercession fra Toldbodvejen, hvor Z. har Familie! Alle 
bleve indignerede over Sagen, og min Provst og Spang, der begge hørte hans 
Prædiken, sagde, den duede ikke. - Skade var det, man ikke kunde komme ind 
til Byen og høre paa de mange Disputatser. W aldernar Rothe, som havde skre
ven en om Trinileten efter begelianske Principer, der først var bleven casseret 
og siden omarbeidet og oversat, har man det bon-mot om, da han havde sin Søn 
til Respondens: "pater adest, filius adest, spiritus abest. -" (Betyder: Faderen 
og Sønnen er der, men Aanden er der ikke.) 

Jeg erindrer ey, om jeg meldte Dem før, at vi havde Brev fra Mine Lange, 
gift med Carl Berg, i Seest. Det er grueligt, hvad hun har gjennemgaaet. Hendes 
Venindes, Deres Sophias, Død havde rystet hende dybt." -

Om præstegaardsavlingen og om forholdene i sognet skriver Wøldike: "Vi 
ligge i Forlegenhed med vor Raps, som vi ikke kunne sælge; igaar var jeg dog 
saa heldig at faae nogle Erter solgte. Terminen nærmer sig stærkt; og jeg har 
store Ddtællinger i den, som jeg endnu ingen Udveje veed til, da Kjøbmændene 
ingen Penge have eller ingen ville af med. - Det er et drøyt Efteraar med Regn 
og Storm og nu idag med Frost og Sne og Østenvind; dog, jeg er velforsynet 
med Brænde. Men det seer galt ud for Bønderne med at faae deres Kreaturer 
fodrede; alle indskrænke sig, og flere Tjenestefolk heromkring kunne ingen 
Tjeneste faae. - En besynderlig Levekraft er der forresten i Folk; siden Marts 
Maaned, da en fuld Mand brækkede Halsen ved at ride hjem fra Fastemarked, 
er intet Mandfolk her af Menigheden død. -Vi havde ventet Svoger Holst fra 
Laaland herover, men jeg kan troeisligt Veir bliver man fornuftigviis hjemme. 
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- Jeg sidder næsten altid hjemme, har nok med Marcus og Confirmaoderne at 
bestille og hører derfor næsten intet til, hvordan det gaaer udenfor; det er og 
jammerligt nok, at man ikke kan have Raad til at faae sig en Ridehest, saa 
kom man dog lidt ud at faae Stuestøvet af sig. - - - Marcus venter med sin 
Lexie, og jeg skulde ud at see til nogle Typhus-Patienter her i Sognet." -
(I836, 27fn) _54) 

Wøldikes næste brev er fra sidst i januar 1837 og giver om muligt 
et endnu mørkere billede af Rohmanns elendighed. -

"Det var mig umueligt strax at besvare Deres sidste af 2den December; saa 
sørgeligt et Brev var det, og saa smerteligt et Indtryk gjorde det paa mig; flere 
Gange tog jeg det frem; men Billedet af den Knokkelmand, som kigede ind ad 
alle Vinduer og Døre til Dem, var det altfor fælt at holde fast ved, og jeg 
maatte lægge det hen. Saa kom Terminen med sin hele Qvide, saa den barske 
Juul, saa den travle Januar med alle de deilige Lister og lndberetn:nger og 
Regnskaber; nu er alt det Kram feiet fra Haanden, og denne Morgenstund skal 
tilhøre Dem, arme, elskede Ven! Ja hvo der dog havde Dem nærmere, at jeg 
kunde see ind til Dem; thi hvad kan et Brev dog udrette med de kolde Bogsta
ver? Det var den 2den December, De skrev, Deres Fødselsdag; vistnok den 
sørgeligste, De har havt; Sindet maa da have været især modtageligt for bittre 
Følelser, og jeg veed med mig selv, at den lignende Dag - 5 Dage sildigere -
i flere Aar har været mig en tung Dag og forstemt mig paa mange Maader; jeg 
vil derfor haabe, at det siden er bleven lidt lysere inden i Dem, og at De har 
opmandet Dem selv til at gaae det nye Aar, der begyndte med saa deilig en 
Morgenstund, som jeg aldrig glemmer, med nyt Mod, Haab og Tillid imøde; 
haabe vil jeg for det første, at De har faaet Bugt med den Halsknude og saa 
falder Resten sig nok efterhaanden, og Kraften vaagner paa ny til at bære 
den tunge Byrde. 

Om Fridericia hører jeg intet, alt er sagtens gaaet i Staa med Kongens Syg
dom, og det er ilde, at Embeder skulle derfor staae ledige; jeg hører intet, thi 
den senere Tids Veir og Veje have afskaaren mig fra den hele øvrige Verden, 
og det er sjeldent en fremmed Røst lader sig høre i denne Afkrog. Jeg har 
altsaa Haabet endnu tilbage, at det skal lykkes, endskjøndt det vistnok gaaer 
heel underligt til med Befordringsvæsenet paa denne Tid, som med saa meget 
andet af det, som angaaer det Offentlige, hvormeget der end tales og skrives 
om det; jeg mener Nepotismen har aldrig saa frækt gjort sig gjeldende, som 
siden Hage i Overfjor skrev saa drabelig imod den. 

Vi have det ret godt her i Hammer og have vi det ikke, saa er det vor egen 
Skyld. Den almindelige Grippesyge havde vi lidt af for længe siden, men slap 
den godt; de lange Drenge slide deres Tid i Vordingborg, og det lader til, at de 
gaae frem; gid kun Lange havde mange Lige; ham glæde de sig ved og lære 
noget retskaffens hos. Arme Fyr har havt Meen i et Been temmelig længe og 
har maattet læse hjemme hos sig med Klassen. Jeg har, Skam at tale om, ikke 
været ude hos ham, siden han promoverede; jeg kommer ingensteds. - Spang 
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saae jeg strax efter Nytaar. Jeg veed ikke, om han søger Store-Hedinge, men 
det vilde neppe nytte ham; jeg holder mig kjønt derfra, da jeg er for gammel 
og duer nu altfor lidt til noget alvorligt til, at jeg skulde ønske Forflyttelse. -

Der er ellers en anden Sag, jeg har fat paa i denne Tid. Der er Vacance i 
Nabosognet Nestelsøe og Mogenstmp. Børnene fra en i Kirkesager til dette 
Sogn liggende Byes 7 Gaarde ere skolepligtige her i Sognet, og de fra en Bye 
af Hammer Sogn derimod derovre. Jeg skal saaledes confirmere Børn, som jeg 
ikke kjender fra Skolen, saa og Præsten histovre. Skoledistricterne kunne ikke 
forandres, og det var urigtigt, at den Præst confirmerede Børn, hvis Forældre 
ikke hørte til hans Menighed. Jeg har derfor foreslaaet, at hine 7 Gaarde af 
Blangslev Bye maatte ganske gaae ind i denne Menighed, ligesom 3 af samme 
By allerede høre til den, og at Lou Byes 8 Gaarde maatte lægges til Mogen
strup Menighed isteden. Der har været megen Skriveri og mange Reiser for 
mig i denne Anledning; jeg mener, det var godt, at Kirke og Skole fulgtes ad; 
men Sagen vil blive vanskelig nok at drive igjennem, da Vedkommende, 
skjøndt de ikke faae længere til Kirke, nødig ville forlade deres forrige Menig
hed og den Kirkegaard, hvor deres Fædres Been hvile, og ikke ret kunne gaae 
ind paa min Idee, skjøndt jeg nok troer, den fortjente at realiseres. Man skriger 
over min Begjærlighed efter at forøge mit Kald paa Nestelsøe Kald Bekost
n:ng og dog taber jeg 8 Td. Hartkorns Tiende, men Degnen derovre, som nylig 
har havt stort Offer af et Par Bryllupper fra Blangslev, anseer mig som en 
Brødtyv. Nu vi faae see til, hvad det vil blive? Bedst var det, at Provst og Bisp 
selv indfandt sig paa Stedet for at see Tingene med egne Øine og tale med 
Vedkommende; jeg har nu overladt det til disse mine Foresatte om de mene, 
Sagen fortjener, at de paa Embedsvegne bør tage sig af den? 

Terminen slap jeg ud af med Nød og Neppe. Jeg maatte gjøre saa mange 
Huller, der i næste Maaned skulle fyldes, og gaae mine Kjøbmænd saa nær, at 
jeg, naar Capitelstaxten en af Dagene kommer, og jeg kan faae Afregning med 
dem, vil kun faae saare lidet til bemeldte Huller, ja, det bliver v~st et trangt 
Aar for mig dette nærværende, maatte jeg kun faae det overvundet uden at 
komme mere paa Knæerne! Alle vore Erter bleve til Snavs, og Rapsen kan man 
ikke faae solgt, nu faaer man see, hvad Capitelstaxten giver os? 

Her har været saameget ved Skriverbordet i denne Tid at bestille, saa jeg 
ikke har læst noget synderligt, jeg har endnu ikke faaet fat paa Clausens Fore
drag i Anledning af Reformationsfesten; hans Festprædikener begyndte jeg paa 
igaar, nu har jeg faaet Folkebladet at more mig med herefter, som jeg ikke før 
har holdt og glæder mig ved at see Deres Navn deri imellemstunder. Hvem er 
det, som skriver deri om den jydske Sygehistorie, den morede min Forpagter 
usigelig, især fordi ogsaa han hedder Peder Nielsen. - - - Vi længes alle saa 
hjerteLg efter at høre, hvordan De har det, og om det dog ikke er bleven en 
lille Smule bedre for Dem?" (1837, 27,-1) _55) 

Kun fjorten dage efter skrev Wøldike igen til Tønning. Brevet 

drejede sig mest om Rohmanns ansøgninger om embede. Om sine 

pengesager bemærker han: "først om nogle Dage faaer jeg at see, 
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hvorledes jeg slipper ud af det med Kjøbmanden." Videre hedder 
det: 

"Jeg veed ikke, om De bør indskrænke Dem til alene at søge Kjøbstædkald; 
de ere forbundne med mange Besværligheder og mange Bryderier og meget 
Ansvar, langt anderledes end paa Landet, her er mere Tid for den Mand, der 
vil bestille noget og naar det er paa en slig Egn, hvor Avlingen kan forded
agtig bortlejes, er Etablissementet mindre dyrt end i Byerne; sandt nok: et 
Par Heste og en Vogn skal der til; men de behøves og i de fleste Kjøbstæder, 
hvor man har Annex og ikke reent vil udelukke sig fra al Omgang paa Landet, 
hvilket man dog ey ret vel kan. - Lev vel, hold Mod og Haab vedlige og lad 
mig snart høre fra Dem, hvorledes De har det."' - (1837, 1%). 

I et brev fra sidst paa aaret 1836 fra professor Clausen findes 
følgende linjer: "Døden har atter gjort et Indgreb i Deres Familie
kreds. Jeg veed ikke, hvor Meget De herved har tabt; men i alle 
Tilfælde ere sørgelige Erindringer paa ny bleven vakte og jeg ønsker 
Dem nu dobbelt at maatte ret snart blive hensat i en anden Stilling. 

- Man skulde dog troe, at Taalmodigheds-Prøven snart maa være 
stridt." - ( udat. - sidst i november 1836) -

Ogsaa Rohmanns veninde fra Svendborgtiden, den foran nævnte 
Line Simonsen, der var blevet gift med pastor Lund i Landet paa 
Taasinge, skrev i februar 1837 til Tønning. Hun søger at trøste saa

ledes: "Om min gode, retskafne Mands inderlige Deeltagelse i din 
tunge Skjebne kan du være forvisset; ogsaa han har jo været prøvet 
saa haardt, derfor maae du høre hans Ord til mig, naar jeg for din 
Skyld var saa bedrøvet. Kone, sagde han: see jeg er jo glad igjen, 
og den Tid vil komme, da vor Ven ogsaa vil blive det; gjerne laante 

jeg Øre til disse Ord, og fast vil jeg holde ved dem. Hvad der ogsaa 
synes mig maae være dig, Du Gode, en stor Trøst og Beroligelse i 
din Kummer, er den Tanke, at din hedengangne, ædle Sophie var 
saa lykkelig; jeg veed det fra den Tid, da vi sidst vare samlede her. 
I Eenrum havde vi talt med hinanden om vor ægteskabelige Stilling; 
siæleglad kastede hun sig i mine Arme, og begge takkede vi saa 
inderlig Forsynet, der havde maget det saa godt for os." - ( 183 7, 
2%) _56) 

Og for at høre pastor Rohmanns egne ord om, hvor mørk og 
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trang denne tid var ham, skal i denne sammenhæng anføres nogle 

linjer af et brev, han sendte skuespiller N. P. Nielsen. "Ja, det kan 
jeg forsikre Dem, høistærede Ven, havde det ikke været for mine 4 

smaae Børns Skyld, jeg havde, da min Kone døde, hængt Præste

kjolen paa Knagen for aldrig at tage den paa mere; Brødet til mig 

skulde jeg med Guds Hjelp nok have fundet, om ikke i mit Fædre

land saa andensteds, og det har jeg ikke her; det veed Cancelliet." -
(1837, 1/3) _57) 

Mod lysere tider. -I denne mørke tid modtog pastor Rohmann 

vidnesbyrd om, at hans litterære arbejde vandt anerkendelse fra for

skellig side. Formodentlig betød det smaa lysglimt i hans tilværelse. 

Fra C. F. Wegener, den senere gehejmearkivar, der var præstesøn 

fra Gudbjerg paa Sydfyn og 1836 var overlærer paa Sorø akademi, 

findes saaledes følgende brev: 

,.Kjære Rohmann! De vil vel undre Dem over, hvad det kan være for en 
fremmed Mand, der herved sender Dem et Brev, men vær saa god at see neden
for paa Navnet, og De vil vel da ikke have glemt en Landsmand. - Anlednin
gen til disse Linier vil De erfare af indlagte Brev. Prof. Hjort, som har læst 
nogle af Deres Stykker i Folkebladet, troede i Dem at kunne finde den Hjæl
per, han behøver, og troede, at min ringe Anbefaling for hans Ønske kunde 
gavne. Jeg turde ikke nægte ham den; det kommer nu an paa, om De ikke tager 
mig denne Føielighed ilde op. - Om Hjorts Bog har jeg Intet at sige, efterat 
han selv har udtalt sig derom. Kun det vil jeg tilføie, at han, i det han "alle
vegne har søgt Hjælp", ogsaa har funden denne hos nogle af vore berømteste 
Skribenter, saa at De ikke behøver at frygte for at komme i ganske slet Sel
skab, fordi ogsaa jeg og andre obscure Personer have ladet os overtale til at 
levere Bidrag dertiL" (1836, 1%). - Se M. Borup : P. Hjort, 1959, s. 101. -

Det omtalte brev fra Hjort er ikke opbevaret i Rohmanns brev

bunke, saa man kan kun gætte om, hvad det er for en bog, det drejer 

sig om. Maaske ønskede P. Hjort, at Rohmann skulde være med

arbejder ved Den danske Børneven, der blev udsendt 1839; men 
sandsynligvis har Rohmann under sine daværende forhold afvist 

tanken om at være med, og intet tyder paa, at et saadant samarbejde 
mellem ham og Hjort senere er kommet i stand. _58) 

Paa samme tid modtog Rohmann en opfordring fra en helt anden 
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kant. Landøkonomen Niels Bygum Krarup henvendte sig til ham. 
Uden at kende Rohmann personligt tillader han sig at gøre ham 
følgende forslag. 

"Siden I. Juli I834 har jeg i Forening med Hr. Amtsfuldmægtig Olsen i 
Randers været Medudgiver af "Ugeblad for den danske Bonde", der saaledes 
fra næstkommende I. Juli skal begynde sin tredie Aargang. - Erkjendelsen af, 
hvor vanskeligt det er paa en tilfredsstillende Maade at fortsætte et saadant 
Tidsskrift har foranlediget os til det Ønske, at det maatte lykkes os at for
hverve en dygtig Deeltager i Redactionen, og som saadan ønskede vi ingen 
hellere end D s. Velærværdighed. - Bladets væsentlige Indhold har hidtil været: 
I) om forskjellige Grene af Landoeconomien og Foranstaltninger, offentlige 
og private, til Agerbrugets Fremme. - 2) om Kommunalvæsenet, Landbolov
givningen, Stænderne o. d. L -

Hertil ansee vi det nu saare fornødent fremtidig at føie et tredie Indhold, 
der endog formcentlig skulde optage den første Plads, nemlig At·tikler af 
religiøs og moralsk Stof - passende til Folkelæsning. Kunde det nu lykkes os 
at formaae D s. V el ærværdighed til at overtage Redaetionen af denne Deel af 
Bladet, da vilde vi ansee det som en stor Vinding for Sagen. Vi nære og det 
Haab, at Ds. Velærv. mere i Hensyn til den Nytte, De derved vilde blive 
istand til at stifte i en udvidet Kreds i en vigtig Klasse af Folket, mere end 
noget andet Hensyn skulde formaae Dem til at opfylde vort Ønske. 

Bladet har hidtil gaaet uden noget egentlig Held eller Uheld; Afsætningen 
har just ikke været meget stor, men dog efter Omstændighederne taalelig. Imid
lertid have vi som Følge af sidste Aars Uheld for Bonden tabt af 300 næsten 
roo Subskribenter. Bladet nyder den Begunstigelse, som nu vanskelig opnaaes, 
at Hs. Maj. har tilstaaet det Forsendelse med Posten imod modereret Porto. -
Min Medudgiver er maaskee Ds. V. bekjendt som Udgiver af Anordningerne om 
Fattig- og Skolevæsenet. 

Hvad mig angaaer, da har jeg i IOY2 Aar været Semh~ttrie/ærer, fra hvilken 
Stilling jeg af Tilbøielighed for Landvæsenet sidste Efteraar udtraadte, og har 
af Grev F1·i{r forpagtet et af hans Godser, Prijsendal; men for Tiden boer jeg 
hos m:n Svige1feuter i Zeuthen (nu øften) Præstegaard pr. Aarhuus. - Da 
jeg Torsdagen d. 26. ds. med Understøttelse af det kgl. Landhuusholdnings
Selskab foretager en landoeconomisk Reise til Svcrrig, tillader jeg mig at udbede 
mig Ds. Velærværdigbeds behagelige Svar med omgaaende Post. Endnu rnaa 
jeg tilføie, at Ugebladet eftcrat det et Par Gange bar været Gjenstand for 
ro.remle Om1ale, s. s. i Kjobh. Poslen for forrige Aar, har det i sidste B:nd af 
Mskr. for Litteratlir fundet en dygtig maaskee noget streng Recenccnt." -
(I836, 1%).59) 

Om Rohmann har svaret paa denne venlige henvendelse maa staa 
hen i det uvisse, men at han ikke tog imod tilbudet, og at det omtalte 
ugeblad i løbet af 1836 ophørte med at udkomme, er sikkert nok. -
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En kærkommen paamindelse om studentertiden var det sikkert for 

Rohmann i foraaret 1837 at modtage brev fra museumsmanden Chr. 

furgensen Thomsen . 

.,Høytær.ede! Mange Aar.s Erfaring har lært mig at de grunle Velyndere af 
vort .Museum ere sædvantig de, som hjelpe bedst, i del at en fortsadt Opmærk
somhed i Almindelighed udretter langt mere end en pludselig Kraftanstrengelse, 
hvorved man halv med Magt ville skaffe Oldsager frem. - Iblandt de mange, 
som saaledes fortsadt i en Rad af Aar have understøttet vor amling, nævner 
jeg med Fornøjelse Pastor EngeJim!ih,· som et fornyet og mig kjert Beviis pan 
hans Opmærksoml1ed erkjender jeg det, nt ban i Vinter, da jeg traf ham i 
Skm!J{Iilb111et, gjorde sig al Umage for at komme tiJ mig og sige mig: " ptw 
Sontler-Viuing KirlugMrt! ligger to Rrmeslene, som nok ej ere lagt mærke til; 
han føjede til, jeg veed ingen bedre, De i Omegnen kan benvende Dem t] her
om, end Pastor Rohmann." 

Da jeg meget vel erindrer BeJkrivelsen over Ørkel Slot og den Velvilje og 
Interesse. De ved flere Lejligheder har viist for historiske og antiqvariskc Un
dersøgelser, glædede det mig at høre et mig fra gamle Tider vel bekjendt 

avn nævne, og De tog meget fejl , naa r De ej troede, at jeg med sand For· 
nøjeise havde bemærket, hvorledes dette Navn mere og mere faaer Plads imel· 
lem vore bedste og nyttigste Skribenteres. - Min Begjering ti.! Dem Boytærede 
er nu, at De vilJe vise s den Tjeneste ved Leiligbed, og naar De fandt det 
beqvernt, at forskaffe os en Nøjagtigere og fuJclstændigere Underretning om 
diue Stenes Beskttjjtmhed og om mulig en Aftegning af Indskrifterne. Da det 
jeg veed om dem, blev sagt mig afbrudt og halv i forbigaaende kan jeg ej med 
Bestemthed sige, om det var Kirkegaarden, Kirkegaa.rdsmuren, K irkernuren, 
der var tedct, hvor de fandtes; men jeg eri.ndrer meget vel, at Kirken blev 
.nævnet, i eller ved den skal de findes. 

Jeg formoder, at cl lille Skrift om Oldutger udgivet af Oldskriftselskahet, er 
kommet til Deres Egn, m.en. jeg indseer, at man maae forundre sig over, at fra 
Begyndelsen til Pag. 29 hersker en temmelig boytrawmde To1ze i det, der med 
et falder ned til den jevneste Prosa. Det vil minare forundre Dem, naar jeg 
siger Dem, at jeg udarbejdede fra Pag. 29 til 90 uden at kjende det mindste til, 
hvad der gik forud eller bagefter, og at jeg tænkte mig, at dette lille krift 
skulde være forstaaeligt og pn.rsemle for Skolelærere p-aa Landet og FoLk af 
Mellemklassen, og netop derfor søgte at undgaae alt, om tog et høyere Sving. 

Med Hensyn til at aftegne Indskriften var det mueligt, at den lille Vejled 
ning, som er givet i dette Skrift kunne være til Nytte, især om Binderuner 
forekommer i den. - Jeg siger Dem endnu en Gang, at det ikke har stor Hast, 
men at det vil glæde mig nt see et Par Ord fra Dem herom. 

Kiøbenhavn, d. 4- April1837-
Deres hjertelig hengivne Thomsen. "60) 

Med dette brev opfordrer Chr. J. Thomsen altsaa Rohmann til at 
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skaffe nærmere oplysning om runestenene i Sdr. Vissing, men sam

tidig giver det os et morsomt glimt af den ivrige og venlige, men 
ogsaa noget kantede museumsmand. Rohmann svarede Thomsen 

den I7. april og fortalte om sine ulykkelige kaar. Angaaende rune

stenene maa han, som Thomsens følgende brev viser, have lovet at 
undersøge spørgsmaalet nærmere. Thomsens lange brev lyder saa

ledes: 

"P. M. Deres Brev (af 17/4) har ret bedrøvet mig; thi igjennem det aander 
en dyb Smerte; altsaa har De ogsaa maattet prøve haarde Tilskikkelser af det 
Slags, som gaaer til Sjelens Inderste. Jeg har selv følt, hvad det betyder at 
miste det kjereste, at staae lige og længe overfor haabløse Syge, som ere os 
dyrebare; i hele Aar at see truende Uvejr trække op en langsom, sikker Gang, 
der ikke allene ville udbryde over os, men over mange, der staar i Forbindelse 
med os, ak, min Vej var sandelig ej paa Roser, og med Smerte maae jeg sige, 
at jeg har erfaret, at det ædle, det bedre er tillige fint, taaler ikke det, som det 
plumpe og raae neppe røres af. Og dog jeg bekjender det med Undseelse, da 
jeg senere med min Roelighed kunne oversee, hvad der var mødt mig, da 
maatte jeg tilstaae mig "ogsaa dette kan være godt", og Uvejret var langt ifra 
ikke saa slemt at være midt i, som aarevis at staae lige overfor det og see det 
alvorlig og langsomt at nærme sig, ja, til min Forundring maatte jeg see, at 
meget af det, jeg allermest frygtede gik næsten umærkeligt over. 

Jeg erindrer endnu meget vel Deres lille Stue i Svendborg og BeJkrivelsen 
over Ørkel Slotsbanke; Skribent-Talentet ahnede eller kjendte Thorlacius alt 
hos Dem; under en lidt mindre sørgelig Stemning vil Kraften og Lyst til Ar
bejde igjen vende tilbage, og De vil høste Tilfredsstillelse og Nytte af at virke 
for Folkeoplysning. Jeg har selv to gange været saa udtrættet af Arbejde, at 
jeg med inderlig Modbydelighed saae paa, hvorledes det bunkedes op om mig 
og netop derfor ej vovede mig til at tage fat; den anden Gang blev jeg syg og 
leed af en Brystkrampe, der virkede paa min Stemning, men begge Gange 
hjalp Bevægelse i frisk Luft og at vogte mig for forlænge at vedblive at ar
bejde i en Retning. Glæd mig ved at sige mig, at Deres Smerte er mildnet, at 
De begynder saa smaat at arbejde, jeg vil jo og have et af Dem, men det skal 
hverken bekymre Dem eller trætte Dem, derimod vilde jeg gjerne, at det skulle 
være Dem en Adspredelse, noget som De udførte, ej uden en Slags Interesse, 
men naar der var god Lejlighed dertil og under de bedste udvortes Omstæn
digheder. 

De har fuldkommen Ret, at Kirkeejerens Tilladelse maae erhverves; De vil 
vel finde Midler til at erholde den, jeg veed ej engang hvem det er. Det er der
næst bedst, at Stenene blive forsigtig udtagne af deres nuværende uværdige 
Stilling, omhyggelig rensede paa Skriftsiden og denne aftegnet. Det er imid
lertid vist, at man hverken aftegner eller afskriver Indskrifter godt uden at man 
kan læse dem. Binderunerne, de smaae Skilletegn, oversees saare let; men det 
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skal ikke bekymre Dem videre; jeg vil foreslaae Dem, at naar Stenene ere oppe 
i det rette Lys og rensede, de da afskrives saa godt og nøje, De kan. Afskrifterne 
skul.le vi da her igjennemgaae og senere melde, om Erfaring og rimelig Con
jectur lader os formode en eller anden Afvigelse eller Berigtigelse, som vi bad 
at eftersee paa tenene, inden noget bekjendtgjøres herom! det plejer at give 
et bedre Resultat. 

Med Oldsager kan man let blive overtroisk, havde jeg nær sagt; det er ofte, 
at hele 10 Aar hengaae uden at noget af en eller anden Art findes, men kom
mer først noget af den, er næsten altid mere i Farvandet; jeg maatte smile, da 
Commendanten paa Christiansø for nogle Dage siden besøgte mig, og hans 
egentlige Ærinde var at sige mig, at man ved at reparere et Taarn, som ud
vendig var beklædt med Kampesten, var stødt paa en stor løs blandt disse; da 
man tog den ud for at fæste den, bemærkede man, at det var en Runesten, som 
saaledes var anvendt og havde sadt med Skriften indad; en anden Sten var nu 
anbragt i dens Sted, og med Skibslejlighed ville man sende den fundne Sten 
hertil. 

Jeg hilser Dem venlig og siger Dem, det vil glæde mig at see et Brev fra 
Dem, om det endog ikke indeholder et eneste Ord om Runestenene. 

Kiøbenhavn, d. 29. April 1837. Deres Thomsen. "61) 

Saaledes tog Chr. J. Thomsen del i Rohmanns sorg og fik ham 
med i arbejdet med at fremdrage Sdt·. Vissingstenene. Men først 
nogle aar efter, da Rohmann var flyttet til Rønninge, kunde Thom
sen fortælle ham, hvordan indskrifterne var tydet. -

Ogsaa fra bibliotheksmanden og skribenten Cht·. Molbech modtog 
Rohmann brev i dette foraar. Det giver os et interessant billede af 
den meget optagne og noget vrantne kritiker, og det er vel tvivlsomt, 
om Rohmann har kunnet glæde sig over hans ret skarpe bemærk
ninger om hans jydske scener. 

Sidst paa aaret 1836 havde Rohmann fra Molbech modtaget en 
bog, der nylig var udgivet. Den hed: "Præsten i Odense, Hr. Mi

chaels tre danske Riimværker for Aar 1496: Om Jomfru Mariæ 
Rosenkrands, om Skabelsen, og Om det menneskelige Levnet. Efter 
den kjøbenhavnske Udgave af 1546 paa ny udgivne, med Oplysnin
ger og Ordforklaringer. Kbh. r836.rr Lige efter nytaar 1837 takkede 
Rohmann i hjertelige vendinger Molbech for bogen og fortalte om 
sine vanskelige forhold; han skrev: 
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"Et Exemplar af Hr. Justitsraadens smukke Udgave af Hr. Michaels tre dan
ske Riimværker har jeg havt den Fornøielse at modtage tilsendt ved Lindgreen. 
Det har ei alene været mig en behagelig Nydelse at gjøre et nøiere Bekjendt
skab med denne betydelige Levning af Middelalderens danske Poesie end det, 
jeg hidindtil har havt og kunnet have af Fragmentet i Dan. Bibl.; men det har 
ogsaa i min sørgelige Stilling været mig en Opmuntring at see mig saa venlig 
erindret af Dem og at modtage dette Beviis paa Deres hædrende Opmærksom
hed. Denne har været mig saa meget mere glædelig, som jeg i de sidste To· 
trediedele af det forløbne Aar her i min Eensomhed, istedenfor af Muserne 
kun har havt jævnlige og næsten stadige Besøg af Sygdommen, Døden og Sor
gen og skylder Hr. Justitsraaden derfor en saa meget desto større Tak for den 
tilsendte Gave. De har ved den desuden ligesom paa ny vakt min Interesse for 
et Studium, paa hvilket jeg i Begyndelsen af forrige Aar havde begyndt at an
vende nogen alvorlig Flid, saavidt min ufordelagtige Stilling tillod det; jeg 
mener paa vor saameget forsømte Kirkel1istorie s:den Reformationen. De Ulyk
ker, der en efter anden traf mit Huus, gave mig saa meget andet at tænke paa 
og gjorde mig uskikket Hl cnlwer vedholdende, alvorlig videnskabelig Syssel, 
hvorved det begyndte Studium blev afbrudt. Hr. Michaels Riinwærker, der paa 
en Maade gribe ind i vore Psalmebøgers Historie have atter henvendt mine 
Tanker til hiint henlagte Azbeide; Gud veed imidlertid, om jeg tør haabe 
nogensinde at komme i en Stilling, i hvilken enhver videnskabelig Stræben ikke 
skal være en Kamp imod en Hær af udvortes Hindringer. -

Ved min Nærværelse hos Dem 1835 havde De den Godhed at forære mig 
xste Hefte af Deres Dialect-Lexicon med venligt Tilsagn om andet Hefte, naar 
det kom ud; vilde De tillade mig, idet jeg aflægger min forbindtligste Tak for 
det modtagne, at bringe hiint Tilsagn i behagelig Erindring, hvis De maatte 
have et Exemplar tilovers; det har været mig interessant under Udarbejdelsen af 
mine jydske Scener til Folkebladet at sammenligne Deres Skrift, saavidt det 
var i mit Eje, med den levende Tunge. 

Med min oprigtigste Lykønskning til den saalænge fortjente Ridderværdig
hed og med mine bedste Ønsker til det nye Aar henlever jeg med sand Høi
agtelse 

Tønning, den 5. Januar 1837. Deres ærbødigste Rohmann. 

Der gik tre maaneder, saa modtog Rohmann følgende brev fra 

Molbech. 

Kiøbenhavn, 12. April 1837· 

Med nogen Undseelse har jeg baade modtaget og nu paa ny gjennemlæst 
Deres Velærværdigheds Skrivelse af 5· Jan. Som Medlem af S elsk. f. den danske 
Literaturs Fremme har De modtaget et Expl. af Hr. Michaels Riimværker, hvis 
Udgivelse Selskabet har betalt. Den Taksigelse, De paa saa venskabelig en 
Maade bringer mig, fortjener jeg derfor kun lidet af. Imidlertid glæder det 
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mig, at min gamle Bog ogsaa i Dem har fundet en Læser, der deeltager i den 
nationale Interesse for vor ældre Literatur, som desværre i det Hele kun er 
svag, selv hos Mænd af videnskabelig Dannelse. 

)eg maa endvidere være undseelig over, saa sent at besvare Deres Brev, og 
at opfylde Deres yttrede Ønske om at erholde de følgende Hefter af mit 
ti. dit1/.. Lex. Udsættelse af varet har sin Hovedgrund i min almindelige Efter
ladenhed i Brevskr;vning, som desværre understøttes ved den t:illing, hvori jeg 
er, og hvori jeg maa sysle med flere Arbeider og Forretninger, end jeg nu vel 
kan overkomme. Heri ligger ogsaa Grunden til den sene Fremgang a f Dial. 
Lexikoonet, uagtet dette netop hører til mine kiæ.reste og mest yndede Fore· 
tagender. Imidlertid kno jeg have den Pornøielse at sende Dem 2. 3· og 4· 
Hefte, hvortil jeg haaber i Aar at levere det ste, men under 6-7 Hefter pan 
6 Ark vil denne Ordbog neppe kunne sluttes. Jeg længes a.f flere Aa rsager 
meget efter at see Enden pna Arbeidet, men andre og nye voxe p under Hæn· 
derne, og dette, som ingen Andre end jeg let kan fuldføre, maa staae til Side. 

Jeg tillader mig ved denne Leilighed at giøre et Par Bemærkninger om de af 
Dem i Folkebladet meddeelte "jydske Scener". - De have fra en vis Side inter
esseret og moret mig, og vist nok mange flere Læsere. De give os livelige Bille· 
der af tildeels nye Forbold af det danske Almueliv og have som saadanne histo· 
risk Værd. Men r) forekommer det mig, som de er skreven med en mere mora· 
liserende Tendents, end med den frie poetiske Interesse for Tingene og Livet, 
som det er, ved hvilken saadanne Skildringer (et Slags Mellemting af Novelle 
og Etnographie) bedst maa lykkes en begavet Forfatter. Han maa blot tænke 
paa Maleriet, ikke paa Virlwi11gm deraf tii at rette og forbedre; denne man 
komme af sig selv og ligge i hans Værk uden at være hans Founaal. 2) synes 
det mig, som Deres jydske Scener altid have et ·vist Anstrøg af at være skrevne 
med en rmtijytlsk Aand og 1'ilboieligbed, med et Slags Tilbø:elighed til at ned
sætte Jylland og Jyderne, eller i det mindste den Almue, der skildres. Dette 
har giort mig som en stor Jyde-Ven ondt. Jeg læste hellere St. Blichers Skil
dringer, ikke blot fordi de ere mere poetiske, men fordi de aande en national 
Kiærlighed ti l Jylland, hvorved de faae et indvortes Liv og en høiere Interesse 
end som blotte romantiske Fortællinger. 3) behager mig aldeles ikke den Maade, 
hvorpaa De hist og l1er, midt i en fuldkommen dansk eller siællandsk Dialog 
anbringer enkelte jydske Udtryk. Deels forekommer det mig, at de for det 
meste staae uden Betydning eller endog at giøre en ubehagelig Virkning; deels 
ere de som oftest saaledes anbragte, at det synes, som Forf. kun vil giøre sig 
lystig over Jydernes Sprog; deels kunde der maaskee være Tvivl, om de overalt 
ere brugte i fuldkommen rigtig Betydning (hvilket sidste jeg dog nu ikke 
nøie nok erindrer mig eller nærmere bar noteret) . St. Blicher er i sine jydske 
Noveller yderst sparsom paa jydskc Ord og bruger dem aldrig for at sætte 
Dialeeten i et komisk Lys, hvilket endmindre en ikke-jydsk Forfatter bør giøre. 

Undskyld disse velmcente, men i stor Hast udkastede Erindringer. - Tillad 
en.delig, at jeg maatte spørge Dem, om Deres Opholdsted er i Nærheden af 
eller ikke for langt fra de Frisenborgske Godser, og om De kiender noget til 
Grev Friis? Jeg kunde muligen i Tiden ønske at faae en af mine Sønner over 
til Jylland og anbragt hos Grev Friis enten ved Agerbrug eller Forstvæsen. 
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Hvad er Deres Mening herom, i Fald De kiender til Manden, hans Charakter, 
hans Stilling o. s. v.? Med det oprigtige Ønske, at en mere sorgfri og glæde
Stilling snart maatte oprinde for Dem og med megen Agtelse henlever jeg 
Deres Velærværdigheds ærbødige 

C. Molbech."62) 

Det ser virkelig ud til, at Molbechs kritik har betaget Rohmann 
lysten til i de nærmest følgende aar at forsøge sig med jydske 

scener.-

Pastor Rohmann paa rejse i maj r837· -De to store spørgsmaal 
om en god og varig kvindelig hjælp i præstegaarden og om et nyt 
og bedre embede var stadig uløste. For om muligt at komme en 
løsning nærmere rejste pastor Rohmann i maj 1837 til København. 
Der boede han nogle dage hos skuespiller Lindg1·eens; han var i kan

celliet for at forhøre sig om sine ansøgninger og var paa visit hos 
skuespiller N. P. Nielsens, ligesom det sandsynligvis ogsaa var i 

København, han den 19. maj traf pastor W øldike. 

Paa hjemrejsen besøgte han sine forældre i Svendborg, sandsyn
ligvis var han ogsaa i Faaborg og opholdt sig sidst i maaneden nogle 
dage hos sine venner paa Dallund, hvortil jfr. Christiane Barfoed, 
der styrede huset og tog sig af børnene, sendte Rohmann en hilsen 

fra Tønning, dateret 21. maj 1837. 

Dette brev er skrevet i børnenes navn, men formodentlig ført i 
pennen af jfr. Barfoed. Den ældste lydige datter, Trine, fortæller, 

at nabopræsten T ommerup har besøgt dem, at Let h, som de ellers er 
bange for, men som dennegang var skikkelig, har været i præste

gaarden, og at der var kommet brev fra Bernth i Horsens.: alting 
grønnes saa dejligt og flittigt besøger de mors grav. - Fra den 
næstældste datter Grethe er der nogle linjer om, at Christiane, som 

lille Andreas kalder Diane, siger, de er rare børn; men at de længes 
efter den dag, de kan hente far i V ej le. - Christian hilser med en 
række tal, og lille Andreas med nogle streger, han har kradset ned. 

Hen paa sommeren fik Rohmann brev fra past01' W øldike, der 

beklager, at haabet om at blive forflyttet igen er glippet, men fort

sætter: 
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"Godt at De dog gjorde Reisen til Kjøbenhavn; thi om den umiddel-Nytte 
ey havdes deraf, som vi ventede, vil jeg dog troe, at den har havt den middel
bare at forfriske Sindet og saaledes bidraget til at bære med større Kraft. Kun 
at De ved Reisen er kommen mere i Gjeld til Deres Kjøbmand, er slemt, men 
han faaer bie, den gode Ven. 

Vi have det ret vel her i Hammer, og det gaaer ret ønskeligt med Drengene; 
kunde man blot holde Pinen ud, saalænge den varer! Jeg er ofte fristet til at 
opgive mit Bo og saa begynde for fra igjen, og naar det ikke var for de slemme 
Justitsbetjentes Sallair og det vanskelige i at komme ud af deres Kløer, naar 
man eengang er kommen i dem, havde jeg havt Lyst til at lade dem ordne 
mine Affairer; men nu faaer man see til, hvorledes man hugger sig igjennem 
og prakker sig frem. Hos Kjøbmændene her ere ingen Penge at faae og jeg 
maa laane hos Bønderne, saalænge de have noget og ville betroe mig noget; det 
er fælt i mange Maader, men en god Skole for mig, at jeg ikke skal sætte Næsen 
for høyt ivejret. 

Jeg fik saa min ny Nabo (van Wylich i Nestelsøe) og glæder mig ved ham; 
det er en Mand, som har Lyst til sin Gjerning, og som har et uendeligt lystigt 
Lune, som jeg gjerne vilde, han kunde smitte mig med. - Svoger Holst fra 
Laaland var her et Par Dage for nogen Tid siden; han bad Dem meget hilset, 
saa har jeg og Hilsener fra Spang og fra Lange. -Jeg maa bygge i denne Tid 
og er næsten færdig, gid det nu var betalt. Friske ere vi alle, og det staaer her
ligt paa Marken." (1837, %) _63) 

Fra sommeren 1837 findes ogsaa nogle linjer fra herredsfoged 

Wittusen, der skal gælde for en venlig hilsen, "indtil Tiden vil til

lade mig personligt at række Dem Haanden til Forsoning." (1837, 
1%) - Betyder det, at der atter har været en kurre paa traaden 

mellem dem? 

Pastor Rohmann giftede sig igen den 3· november I837· - Som 
nævnt havde baade familie og venner raadet Rohmann i spørgsmaa

let om at faa en kvindelig hjælp til at styre huset og tage sig af bør
nene. Men selv havde han faa uger efter sin kones død henvendt sig 

til jfr. Louise Gøtzsche, der var præstedatter fra Jyderup og i 1836 
lærerinde ved Mummes skole i Faaborg, og bedt hende om at styre 

huset for sig. Hvorfra han kendte jfr. Gøtzsche kan ikke oplyses af 

arkivet fra Rønninge, men da hun havde flere brødre, der var præ

ster, kan man jo gætte paa, at Rohmann havde truffet hende hos en 

af dem.64) 

Hun svarede med følgende venlige afslag: 
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"Deres store Tab, gode Hrr. Pastor! er mig ikke ubekjendt; jeg indseer ogsaa, 
at De maa have et Menneske, der kan fortsætte, hvad Deres salig Kone med 
sand Moderkjerlighed saa utrættelig begyndte. - Hvor gjerne vilde jeg ikke 
paatage mig dette Værv, dersom ikke et tidligere Løfte bandt mig til at blive 
i dette møiefulde Kald; men da Hrr. Mumme synes i Alt at være fornø:et med 
mig, har jeg omendskjøndt med megen Kamp fundet det billig ikke at bryde 
mit Løfte. 

Skulde her imidlertid indtræffe Tilfælder, hvorved vi gjensidigen ikke kunne 
være veltilfredse med hinanden, og De inden den Tid ikke har fundet Nogen, 
hvem De vilde overgive denne Post, da er jeg villig til at tage i Deres Huus 
og skal da stræbe, saavidt mine svage Kræfter formaar, at mildne det uerstatte
lige Tab, De og Deres Børn have lidt. Men De skal jo have et Menneske i 
Deres Huus strax, saa dette mit Forslag er jo ikke Dem til nogen Nytte. - De 
venligste Hilsener sendes Dem, Deres kjere Børn og Svigermoder og er med 
Agtelse Deres 

Faaborg, d. 13de Mai 1836. Lottise Gøtzsche. 

I løbet af 1836 synes Rohmann ikke at have antaget nogen hus
bestyrerinde. Men efter svigermoderens død i november blev spørgs

maalet endnu mere paatrængende, og i foraaret 1837 var som nævnt 
Christiane Barfoed i præstegaarden for at tage sig af børnene. 

Pastor Rohmann havde dog ikke opgivet tanken om at overtale 
Louise Gøtzsche til at komme til Tønning. Om han paa sin rejse i 
maj havde truffet hende paa Sydfyn, ved vi ikke; men den 18. juli 

1837 skrev han atter til hende, og denne gang bad han hende om at 
blive sin hustru. Om aftenen den 25. juli modtog han hendes svar, 

der lød saaledes: 

"Ikke uden Overraskelse, kjere Hrr. Pastor, modtog jeg Deres Brev, men har 
desuagtet besluttet mig, saa jeg efter Deres Ønske kan give Dem mit Svar denne 
Postdag. 

Deres Andragende har jeg overveiet og føler fuldkommen Vigtigheden deri, 
og dette allene har givet mig Betænkeligheder; thi er jeg ogsaa det store Kald 
voxen at træde i Stedet for en saa agt-elskværdig Kone som Deres salig Kone, 
og vil jeg kunne opfylde de Pligter, der paaligger en Moder? vel føler jeg, at 
jeg med den inderligste Kjerlighed kan knytte mig til Deres elskværdige smaa 
Børn; men Villien er ikke altid Evnen; dog tør jeg erholde af Dem, kjere Hrr. 
Pastor, Overbærelse i, hvad der saaledes mangler mig, da giver jeg Dem Haand 
og Hjerte med det hellige Løfte stedse at ville stræbe at opfylde mit Kalds 
vigtige Pligter, og heri vil Deres kjerlige Veiledning være mig en trøstene 
Støtte. 
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Forskjellen i Alderen kan jeg ikke antage at være nogen Hinddng, da den jo 
ikke gjør noget ti l agcn i Henseende til ægteskabelig Lykke; her er den jo 
heller ei saa stor; jeg er 26 Aar og er ved temmelig Modgang bleven adskillige 
Aar ældre, end jeg er i Virkelighed.cn; og hvad Udkommet angaar, da er jeg 
fra Barndommen vandt til Flid og øisombed og har stedse heci fundet Glæde; 
ja, jeg har altid bedet Gud tildele mig sparsomt; tl:ii jeg bar ofte havt LeiJighed 
til at erkjende, hvor let den Rige falder. 

Mea, kjere Hrr. Pastor, kun to tomme Hænder vil jeg kunne bringe Dem ; 
thi De indseer nok, at da min salig Fader sad i et middelmaadigt Kald og op
drog rS Børn, har han intet eftedadt os uden sin faderlige Velsignelse og kjer· 
lige Formaninger; dog jeg vil stræbe ved parsombed i Tiden at erstatte, hvad 
De kunne fordre nu. 

Et manglc.r mig endnu; det er min kjere Moders Samtykke og Velsignelse, 
hvilket jeg endnu ikke .bar kunnet erholdt, da hun boer i Sjelland, og ei ville 
psætte at svare Dem saa længe.- Vel er det sandt, vi kjende ei hinanden saa 

nøie, men dog bær jeg fra min Side sand Agtelse for Deres Karacteer, og dette 
tænker jeg er Moder ti l den varigste Kjerlighed. 

u, kjere Hrr. Pastor, bar jeg lagt Dem mit Sindelag for Dagen, saa ·godt 
det er mig mulig; vil De med Skaansombed antage det, venter jeg Deres Svar 
med Længsel. - Jeg har besluttet at besøge den sjellandske Farellie nu i Ferien, 
som begynder den 7· August; skulde Deres Svar ikke træffe mig til den Tid 
her, da er jeg bos Moder i Jyderup pr. Holbeck. 

Med Kjerligbed til Deres kjere Børn forbliver jeg Deres hengivne 

Faaborg, d. 21. Juli, 1837. Lo11ise Gøtzsche.65) 

Saaledes blev pastor Rohmann sommeren 1837 fodavet med 
Louise Gøtzsche, og dermed aabnede der sig lysere tider for hans 

hjemliv. Hun var født r8n og var datter af pastor Hans Philip 

Gøtzsche i hans andet ægteskab med Petmnelle Christiane Geisler. 

Faderen var død 1829, og moderen boede i Jydet'up hos sin sviger
søn, pastor I. A. Bache. 

Af brevvekslingen mellem de nyforlovede er der bevaret et par 
breve ft·a Louise Gøtzsche til Rohmann. De skulde jo nu drøfte, 
hvornaar de kunde holde bryllup; ligesom der var mange andre ting, 
de skulde tale sammen om. Det første brev: 

"Kjøng, d. 16. August 1837. 

Efter Dit Ønske i det sidste venlige Brev, kjere Rohmann, tiltaler jeg Dig 
nu med det fortrolige Du, som nu for mig bar en langt højere Betydning end den 
forrige Benævnelse. Hjertelig Tak for den fortrolige Meddelelse af Dine og 
kjere Børns Anligender; det glæder mig inderlig, at de dog kan faa en lille 
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Hjelp til Fremtiden; om den end ikke er stor, er dog Noget bedre end aldeles 
Intet, og i et og andet Tilfælde vil det dog kunne være en Trøst for dem; 
Intet er billigere, end at de skulde nyde nogen Frugt af deres salig Moders 
utrættelige Stræbsomhed. 

Moders Samtykke og Velsignelse til vor Forening har jeg modtaget, kjere 
Rohmann, og har igjen tilskrevet hende for at bede hende besørge Dig min 
Døbeattest tilsendt. Det forundrer Dig vistnok at see dette Brev skrevet her i 
Kjong hos min Svoger Storch, da det var min Beslutning at reise til Jyderup; 
men da jeg formoder at komme til at gjøre endnu en Reise til Sjelland, fandt 
jeg det ei fornuftigt at gjøre to paa saa kort Tid; thi Moder ønskede helst, at 
vor Forening skulde finde Sted, før jeg tiltræder mit nye Hjem, og da bliver det 
formodentlig hos Moder; thi min gode Svoger og Søster her ønskede saa gjerne, 
at det kunne skee her, da de med det samme kunne gjøre deres nye Svogers 
Bekjendtskab; men Moders Ønske maa vi vel først følge. Rigtignok gjør det 
mig hjertelig ondt, kjereste Rohmann! at skulde udsætte Dig for den slemme 
Reise frem og tilbage paa den ublide Aarstid; thi da det jo vilde skade Mum
mes Institut, om de(t) skulde staa stille en Maaned, kan jeg jo ikke med Billig
hed fordre at reise før rste November, og altsaa kunne jo vort Bryllup ikke hol
des før midt i den Maaned; skulde det være muligt, at min Successor kunne 
tiltræde det før, da vil det være min Pligt at opfylde Dit Ønske, at det kunne 
skee før Vinteren, men da Mumme endnu ikke har gjort noget bestemt Valg, tør 
jeg heller intet bestemme desangaaende. Nu er det min Bøn, at Du ikke maa 
vredes, heste Rohmann, fordi jeg saaledes modsætter mig Dine Ønsker og For
slag, kun Omstændighederne nøder mig dertil. 

Det maatte vistnok forekomme Dig lidt overilet, at jeg saa hurtigt bestemte 
mig, men efter en heel Nats Vaagen og Eftertænkning blev Resultatet det 
samme; jeg tilskrev Dig da om Morgenen, med Tillid til Guds Bistand, mit 
Svar; og da jeg i flere vel ikke saa vigtige Tilfælder, har prøvet, hvad Uvished 
er, syntes jeg, det var min Pligt at befrie Dig derfra snarest muligt. 

Inderligt kjert er det mig, at Din salig Kones Mening om mig og Din gode 
Sviget·moders Yttringer vare saaledes, at vi kunne vente deres Velsignelse og 
Ønsker for vort og de kjere Børns fremtidige Vel, hvis de fra deres nuværende 
Opholdsted kunne skue ned til os; vi vil derfor haabe det Bedste af Guds 
Naade. - Jeg har for nylig besøgt Din yndige Fødeby, Svendborg, og dens 
Omegn og istemmer med Alle den almindelige Lovtale derover; ja, det er til
visse det Skjøneste, jeg har seet; thi hvad har man ikke fra Bregninge deilige 
Prospecter til alle Sider; men mest tiltalte mig St. J ørgensgaard. Ja, kjereste 
Robmann! ethvert Sted i Verden vil herefter blive mig et kjert Opholdsted, men 
kunne jeg vælge, da vilde det blive St. Jørgensgaard; dens Beligenhed ved Sun
det synes mig saa overordentlig skjøn, at jeg hvad Stedet angaar ikke kunne 
tænke mig noget blidere Opholdsted. 

Dit Ønske, kjereste Rohmann, at vort Bryllup skulle skee uden store Bekost
ninger, stemmer ganske overeens med mit, og Omstændighederne byder det 
ogsaa saaledes; heller ikke vil der skee nogen Udgift med Kongebrev. -Er det 
nu muelig, at Mumme kan faa en Jomfru før den yderste Tid, da skal der fra 
min Side ingen Hindring være i Vejen for vor tidligere Forening, da jeg nok 

6 

Fynske Årbøger 1959



82 Johannes Pedersen: Af Rohmanns arkiv 

indseer, det vilde være os bedst tjenlig. Jeg har desangaaende tilskrevet Fm 
Wittusen, da jeg synnes, hun har en Søster, som ønskede et saadant Emploie; 
men jeg har ikke berørt Grunden, hvorfor jeg forlader Faaborg, saa dersom hun 
skulle ytre noget, da er det blodt Formodninger. Kan vi nu ikke faa en Pige 
før, kunne det da ikke gaa at lade Lyse i ]yderttp, før jeg kom, da vi dog saa 
kunne spare en 14 Dage? vel ved jeg, at det ikke lader sig gjøre med andre, 
som har Skudsmaal; men jeg kommer og gaar jo uden nogen videre Efter
spørgelse. 

Nu, kjere Rohmann, har jeg rigtignok kun opfyldt faa af Dine Ønsker; men 
lad det ikke kaste nogen Skygge over mig; jeg vil med Tiden bevise, at det ikke 
er Villien her handler, men Nødvendigheden; med denne Bøn og de kjerligste 
Hilsner til de kjere Børn forbliver jeg Din hengivneste Lottise Gøtzsche. 

P. S. Ved Modtagelsen af dette Brev vil min Ferie allerede være forbi, da 
jeg reiser Overmorgen til Faaborg igjen. "66) 

Af det følgende brev fremgaar det, at Rohmann har bebrejdet sin 
forlovede, at hun var noget langsom til at svare ham. Desuden har 

han bragt spørgsmaalet om den huslige hjælp i præstegaarden paa 
bane. Midt i september modtog han atter brev. 

"Faaborg, d. 12. September 1837. 

Det var ikke Ret af mig, kjereste Rohmann, at lade Dig vente saa længe paa 
Brev; men Løftet om, at det ikke oftere skal skee, vil maaskee nok udvirke Din 
Tilgivelse; ligeledes burde jeg underrettet Dig om min forandrede Reiseplan; 
men jeg vilde saa gjerne oppebie Moders Svar, og det kom først under mit 
Ophold i Kjøng. Nu har Mumme været saa heldig at faa en Lærerinde; men 
da hun har Emploie, kan hun ikke tiltræde dette før den yderste Tid, saa min 
Afreise ikke kan blive fremskyndt, og jeg bliver ikke min Ængstelse qvit for 
Din Overreise over Kattegattet; men vi maa haabe og bede til Gud, at den maa 
gaa godt. Ikke kan jeg nægte, at jeg inderlig ønskede vort Bryllup skulde holdes 
hos Moder, og hun ligeledes, det kan jeg forsikkre, da hun saa inderlig tager 
Deel i sine Børns Skjebne. 

Det gjør mig meget ondt, at den tro Kirsten ikke bliver hos Dig, isærdeleshed 
da Svaghed foranlediger hendes Reise; men kjere Rohmann, da det er Bryst
svaghed, hun lider af, er det da godt, at Børnene ligger hos hende? maaskee er 
det ei heller Tilfældet; men det forekommer mig, at de have fælleds Værelse, 
og da troede jeg maaskee en af dem ogsaa kunne ligge hos hende; dog det er 
vist en unyttig Sorg af mig, da de har en saa omhyggelig Fader, og det vilde 
jo ogsaa været Synd, om Kirsten ved nogen unødvendig Forandring endnu meer 
skulde føle sin Svaghed. Det vil vist ogsaa være det Bedste at lade ]fr. Bar
fod blive efter Din Bestemmelse og lade, som intet var forefalden; thi Madam 
Barfod er vist en Dame, der ikke er fri for smaa intriguer; men Folk ere og saa 
villig til strax at gjøre de værste Slutninger deraf, og under alle Omstændig
heder kan jo Pigen ikke svare for Moderens Tanker og Hensigter; og Dine 
kjere Børn vilde ogsaa ved Jfr. Barfod(s) Bortreise tilligemed Kirstens være 
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udsadt for al for stor Fol'andring paa engang; jeg tvivler derfor ingenlunde om, 
at vi nok skulde komme til at elske hinanden; men det kan jeg ikke fordre 
skal skee paa engang; det vil først komme efterhaanden; men da har jeg det 
Haab, at det vil blive desto varigere; thi det faste Forsæt har jeg at gjøre Alt 
for at blive værdig Din og deres Kjerlighed; men skulde jeg af Svaghed gribe 
feile Midler, da vil mine Feil, kjerlig erindret mig af Dig, min Rohmann, være 
mig kjerere end Ros; thi da ved jeg, Du agter mig, og det vil Bidrage til endnu 
fastere at knytte os til hinanden. - Inderlig glæder det mig, at Trine og Grethe 
endnu erindrer mig; da vil jeg, naar de nu høre mig omtale, ikke være fremmed 
for dem, og deres Kjerlighed fæster sig i denne svage Alder endnu stærkere til 
deres Omgivelser end, naar de bliver ældre. 

Tak, kjereste Rohmann, at Du saa kjerlig tænker paa mig og venter, at min 
Nærværelse vil bringe Dig Glæde og Opmuntring til Dit Arbeide; bed ogsaa til 
Gud med mig og for mig, at Du ikke maa blive skuffet i Dine Forventninger; 
thi vores Omgang har rigtignok kun været liden; men Du har ikke dømt urigtig 
ved at bemærke, at mine indre Anskuelser og Følelser vare forskjellige fra mine 
Omgivelsers; men da jeg anser det for Pligt at rette mig efter de Mennesker, 
man lever iblandt daglig, fik jeg dem virkelig kjer og lærte at agte deres gode 
Sider; dog der bliver altid et Grændseskjel, som er uoverstigelig, hvor ikke 
Følelserne stemmer overeens. 

Det var høist naturlig, kjere Rohmann, at Du og Din Soph;e maatte savne 
det yndige Svendbm·g; thi de Følelser, der vækkes ved at betragte den wunder
sch6ne Natur, er Himmelbjel'get ikke istand til at vække; aldrig har jeg ved at 
betragte den grandieuse Natur om Himmelbjerget følt mig saaledes stemt til 
blide Følelser som ved at opholde mig i Svendborg; maaske var det ogsaa disses 
Sammenstød med andre Følelser, der gjorde mig saa modtagelig for dette 
Indtryk. Skjønhederne paa Himmelbjerget har jeg kun nydt for mig selv, og, o, 
forfængelige Tanke! troet at nyde dem i fulde Maal; men hvad er dog den 
usle Kjerlighed til sig selv; den trætter tilsidst, og man føler sig da forladt og 
forskudt af Alt, fordi man før har forladt og forskudt Alt. 

Hvor jeg derfor beklager den stakkels Arntsen, der er kommen saa nær Gra
ven uden at have smagt den uskatterlige Glæde at leve og virke for dem, der 
bør være een saa kjere, Hvad Glæde har han i Eftertiden ved Tanken om det, 
han har øslet paa saa sandselig en Glæde, som en saadan Fest har været; thi 
det høitidelige ved en saadan Leilighed falder dog bort, naar en ved, at den 
Paagjellende ikke med Værdighed kan træde frem. 

Jeg vil dog haabe, at Du nu har faaet min Døbeattest; thi jeg skrev til Moder 
om den, da jeg var i Kjøng. -Tak, min kjere Rohmann, for Din Underretning 
om de huslige Sager; jeg har det Haab, at det nok vil gaa godt; thi jeg kjender 
Din Nøisomhed og ved, at Du ingen Pris sætter paa, hvad der kildre Ganen; 
ogsaa heri troer jeg, vi stemmer overeens. - Lev vel, kjere Rohmann, modtag 
min kjerligste Hilsen til Dig og de kjere Børn fra Din tro hengivne 

Louise Gøtzsche. 

P. S. At jeg med inderlig Glæde seer Posten, er vel overflødig at be
mærke."67) 

6* 
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Pastor Rohmann har aabenbart været enig med Louise Gøtzsche 
om, at deres giftermaal kun skulde omtales fot· den nærmeste 

familie før bryllupet; men han gjorde dog een undtagelse. Og det 
var overfor sine venner i Hammer. Pastor W øldike svarede med en 
hjertelig lykønskning og med en broget buket af nyheder. 

"Hammer, 14. Spt. 1837. 

Det maa jeg sige, kjære Ven! at varede det dennegang længe, ganske forfær
delig længe, inden jeg saae Brev fra Dem, saa var det ogsaa et mig meget glæ
deligt Brev, som jeg modtog fra Dem i Løverdags, og som just kom saa meget 
beleiligere, som jeg var meget urolig over intet Brev at faae fra min Kone, (som 
er paa en lang Reise i disse Dage) med den Post. Jeg billiger ganske den Beslut
ning, De har fattet, og jeg ønsker Dem af et oprigtigt deehagende Hjerte, at 
den maa vorde Dem Kilde til mangen sand Glæde, give Dem ny Lyst og Kraft 
til al Deres Gjerning og lægge Aar til Deres Alder. Ikke at jeg jo i mine yngre 
Dage har deelameret høyt mod andet Ægteskab og opstillet mange Grunde, 
spidsfindige, sentimentalske nok; men jeg er kommen saa langt fra sligt Fan
tasteri, især hvor der er saa meget, der tilraader, j a, maaskee endog forpligter 
til dette Skridt, som her er Tilfældet, at jeg flere Gange har villet skrive til 
Dem om at vælge en ny Medvandrerinde paa Livets Vey, uden at derved troede 
at fortørne Sophies Manes. Altsaa: tillykke, kjære Ven! 

Jeg hørte fra Dem i Tirsdags i forrige Uge af Deres Biskop (d. e. Paludan
Miiller i Aarhus) med hvem jeg var samlet hos Langes (d. e. P.-M.s svigersøn), 
og som virkelig er Dem hengiven. Jeg havde gaaet længe og ængstet mig ved 
Tanken om, at De var syg og aldeles herunter med Humeur og Tanke om 
Fremtid; det glædede mig derfor at høre af ham, at De dog var i det mindste 
fr:sk, skjøndt De, sagde han i Samqvem med Andre sad hen, fordybet i Deres 
egne Tanker. Glad blev jeg dog ved at høre, De dog kom ud blandt Folk; og 
jeg kan nok vide, De maa have havt meget at tænke paa i denne Tid hos Dem 
selv. Hvad Paludan Miiller dog er bleven mange Aar yngre i de 10 Aar, siden 
jeg saae ham sidst! 

De spørger, hvor min Kone er da henne? i Jylland, kjære Ven! og jeg tænker, 
hun reiser derfra samme Dag, som De modtager dette Brev. Hun fulgte med 
van Wulich herfra d. 2 . Sept. og ventede at komme med ham til hans Hjem, 
Seemp (ved Silkeborg; W.s tidligere embede) Natten mellem Søndag og Man
dag. Mandag Eftermiddag vilde han skaffe hende til Viborg, og Tirsdag Mor
gen skulde en Vogn modtage hende der for at føre hende til Vilsted Mølle ved 
Løgstør, hvor hun har en Ungdomsveninde, som hun ikke har seet i 22 Aar. 
Bine fulgte med hende. Jeg havde havt stor Lyst til at følge med, og Thea 
vilde flere Gange slet ikke reise, naar hun ey kunde have mit Følgeskab; men 
just som jeg kigede omkring efter nogle Penge til de flere Reiseomkostninger, 
som da vilde behøves - (Thea maa nøjes med de Penge et uventet og stort 
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Bryllup paa Lzmdbygaard indbragte, og som skal neppe nok forslaae) - fik jeg 
et Besøg af en gammel Tugtemester, der fik mig i Skole netop i disse Dage for 
ro Aar siden, men som i 2-3 Aar ikke havde ladet høre fra sig, Podagraen, som 
netop indfandt sig Bryllupsdagen d. 21. og neppe tillod mig at besørge Forret
ningen. Jeg kan ikke sige, den just har holdt meget slemt Huus med mig, men 
det varer længe med den, og endnu er den ikke ganske forbi; det saae rigtignok 
ud dertil i forrige Uge, og jeg var allerede ret fix, da Thea reiste,- ellers havde 
hun jo heller ikke taget bort -; men saa gik den op i Brystet og har været ret 
slem nogle Dage; i Mandags lod det dog, som jeg fik Bugt med den, og den 
sidder nu igjen saa smaat nede i Fødderne, og der maa den gjerne være, naar 
den kun ey vil forhindre mig fra at gaae. Man skulde have lidt godt for Tand 
og Tunge, nogen god Viin, være frie for Bekymringer, ingen Gjeld have, der 
aarlig stiger, saa var det en smal Sag at blive den slemme Gjæst qvit; men der
til ere der ingen Udsigter, saa jeg sagtens maa beholde den i Indqvartering, til 
den bliver kjed af, at jeg ikke tracterer den bedre. Naar man kun ikke bliver 
en slig Lazarus, som gamle Bluhme i Svendborg, høystgigterisk Ihukommelse, 
var! l disse Dage kan jeg godt bruge mine Been igjen og løber jevntvæk i Mar
ken. Her ere vi endnu ikke færdige med Indhøstningen, men det ville vi med 
Guds Hjelp blive en af Dagene; det nymodens Chevalier-Byg er temmelig seen
drægtigt af sig. Vi saae Rug i disse Dage af alle Kræfter. 

Det vil glæde min Kone at høre, Deres V al g er truffen paa en af hendes 
Faders kjære Vens Døttre; hun har som Barn været der ofte, naturligvis før 
Deres Louises Fødsel; flere af Brødrene kjendte jeg fordum, især ham i Faare
vejle; en yngre Broder, en meget vakker Mand, er Præst her i Nærheden, i 
Femmark, 2 Mile herfra. - Men kan Tiden ey forkortes lidet? Det er, mener 
jeg, temmelig silde paa Aaret, i November, at gjøre Reiser for Dem over Van
det; dog kanskee hun ey kan forlade Faaborg, førend October er ude? og hvor
for ikke? Lad dog ikke det hæslige Efteraar allerede være indtraadt, naar De 
fører Bruden ind i Deres Huus; da er alting paa det meest uhyggelige ude og 
inde; anticipeer Tiden en 14 Dage eller tre Uger, da kan man endnu have 
nogle venlige, klare Dage og endnu taalelige Veje. Naar Dagen bliver definitivt 
bestemt, saa lad mig det dog endelig vide, for at vi alle herhjemme kunne for
ene vore Bønner for Dem. 

Ja, men det er da og en skrækkelig Nar, den Mulertz (rektor i Horsens); 
jeg havde hørt lidt om den Sag, og nu fortalte Biskoppen mig mere; man skulde 
neppe troe slige Characterer længer fandtes. Det minder om hin spanske Grand, 
som, da han hørte om, at en Mand af ringe Herkomst var bleven gjort til 
Grand, lukkede Dagslyset ude af sit hele Huus, lagde sig hen, spurgte dem, 
som besøgte ham: er det sandt, at Don N. N. er bleven Grand d'Espagne? og 
paa et bekræftende Svar vinkede ad dem, at de maatte gaa bort; jeg veed ey 
hvor længe, han saaledes hentæredes hen(?), inden han døde. Biskoppen var 
ellers ikke reist i Anledning af Miilertz; den Sag er ham jo egentlig uvedkom
mende, og han paatog sig kun at mægle efter Universitetsdirektionens indstæn
dige Anmodning. Nu, lidt Skyld kunne vel og Dhr. Adjuncter have; der ere 
de, som kunne være storsnudede og næsvise nok, og som kunne bryde en Rector 
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ret fælt; det seer man paa Herlufsholm saa jevnlig, og den Humanitet hos den 
yngre Mand at bære over med Andres, især Ældres og Foresattes Særheder fin
der man maaskee sjeldnere i vore Dage end før. 

Siden vi sidst saaes d. 19. Maj, har Tiden gaaet saa jevnt beo for os her i 
Hammer. Vi have havt en stor Vinding i at have f anet van fl'/ ;;/ich til Nabo; 
det er en dygtig Mand som Præst, fuld af Lyst til sin Gjerning og fuld af Vid 
og Glæde; jeg tænker, han ska l fordrive mangen mørk Skye af min Pande, som 
jeg allerede har nydt flere behagelige Timer med ham her og andensteds. Det 
var rart at høre ham holde sin Indtrædelsesprædiken den 4de Juni. 

Endeel Byggerie har jeg havt i ommer med den øst re Længde (der hvor 
Confirmandværelset og Huuslærerens Værelse var) med at ud lægge nye Bjel
ker, Lofter og Gulv. Alle Gaardens Vinduer har jeg selv malet; men dog vil det 
Kram have kostet endeel, naat jeg engang faaer det betalt· men dertil synes 
Udsigterne ikke meget gode. Trods vor indskrænkede daglige Liv, trods alt det 
Hve.rgam, der bruges, og alt det Lærred, der gjøres, har jeg neppe før havt saa 
knebent med Penge som i denne Sommer, og det vil jo saa sagtens vedvare 
nogle Aar endnu, naar Drengene skuUe ind til Byen og hjelpes, ind til de nogen
lunde kunne hytte sig selv. Dog oplever jeg kun at faae Glæde af dem, saa 
hugger man sig vel igjennem. Endnu gaaer alting godt med dem i Vording
borg, og de sec engang imellem ud til os. 

Paa en lille Udflugt nær, til Møen i Junii Maaned et Par Dage, har jeg 
næsten stedse været hjemme; Christen Holst traf vi der, og han fulgte hjem 
med os med sine Drenge. Hun venter sit I2te Barn i dette Efteraar! - Vi see 
Langes engang imellem; endnu igaar var han her med Spang at høre til mig. 
Godt jeg dog var saa nogenlunde rask igjen. Kunde jeg blot lære Kunsten at 
sove som i de yngre Dage; men det læres vel ikke mere. Lange og Spang bade 
Dem meget hilset og ønske Dem hjertelig tillykke. Spang har ogsaa maattet 
b)'gge endeel i Aar; visselig vi Præster boe ikke frit, som aamange mene. 

Det er jo vistnok saa, at her for Tiden intet er tit wge for Dem uden R.tw
dersj og det er for stort. Man melder mig fra Ribeegmm, at Frost vil have det. 
Ved den Leilighed maa der jo komme lidt Liv i Tingene igjen; men der vil jo 
atter gaac en Tid hen ; dog De kan nu have meget andet og glædeligere at 
tænke paa, faae en kjærlig og hengiven Quinde til Dem, at forsone Dem med 
Livets Bitterhed og oplyse de mørke Dage for Dem. De vil see, hvorledes hun 
vil hjælpe Dem at bære Byrden, være det glade Haab for Dem om, at Foran
dringen til det Bedre nok vil komme, og at De med fornyet Ungdomsmod tager 
fat igjen og seer alting igjennem et mindre mørkt Glas. -Javist, det vil altsam· 
men blive bedre for Dem, det er mig saa klart som Dagens Lys. 

Det var en glædelig Dag igaar, da vi endelig fik Brev fra den kjærc Thea; 
før hun reiste, mente jeg, det var en smal Sag at savne hende de faa Dage, 
men jeg fik andet at føle; her er tomt og øde, og hvad e·r dog en slig kilsmisse 
mod den, naar Halvdelen ligger i Graven og ikke kommer tilbage! - Bliver jeg 
san rask paa Mandag, drager jeg Thea imøde i Sorøe, hvorhen hun vel naaer efter 
at have forladt Aarhuus om Morgenen, om et Par unge Heste, jeg har faaet, 
ere istand til at gaae saa langt. Jeg maatte skille mig ved de gamle, medens de 
endnu duede noget og fik en for dem begge; en anden fik jeg hos en Bonde 
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her i Sognet, men er slig en Prakker, at jeg har maattet kjøbe paa Credit til 
II. Dec. Termin. 

Jeg vilde gjerne lidt til Byen først i næste Maaned med de store Drenge, for 
at de dog maatte faae et Begreb om, hvordan det gaaer til med en Examen 
Artium, inden de selv skulle underkaste sig den. Skade at Examen i Vording· 
borg Skole bliver lidt sildig i Aar, saa vi neppe naae at høre meer end et Par 
af de sidste Dages Examen, om det lykkes mig at faae et Par Skilling til Reise
penge skrabet sammen og lidt Klæder hængt paa deres lange Kroppe. 

Og nu dermed et ret hjerteligt Levvel, kjære Ven, og en gjentaget Begjæring 
om snart at høre fra Dem. Hengivnest 

P. R. W ødike. "68) 

Under læsningen af dette lange brev, hvori Wøldike lykønsker og 
opmuntrer vennen i Tønning, faar man stor lyst til at læse det forud
gaaende Brev fra Rohmann; men ogsaa uden det giver brevet os et 
tydeligt indtryk af, hvad de to venners samtaler drejede sig om, 
naar de traf hinanden. Men forøvrigt var dette brev jo kun en lille 

afbrydelse i Rohmanns travlhed for at faa ordnet sit bryllup; gan
ske vist var det Louises sag at faa aftalt nærmere om selve festen 
paa Sjælland; men det siger sig selv, at der i Tønning maatte være 
mange ting at forberede, før den nye husmor skulde komme. Det 

sidste b1'ev j1·a Louise Gøtzsche inden bryllupet lyder saaledes: 

"Faaborg, d. 6te October 1837. 

Nu, kjere Rohmann, har jeg efter bedste Evne arrangeret Tingene; maatte det 
nu være efter Dit Ønske? Jeg har skrevet til Mor om at lade lyse de 3 Søn
dage, Du har angivet mig, og jeg tænker ei, der vil møde nogen Vanskelig
heder dermed, da Moder har forespurgt, om vi ikke ønskede, at min Broder 
David, som er den næstældste af Brødrene og Præst til Faareveile, skulde for
rette Vielsen; han kan da lyse i sin egen Kirke, da jeg jo ikke høre til nogen 
af Menighederne, men Vielsen derfor foregaa i Jydemp; jeg har jo rigtignok 
givet Moder et bestemt Svar uden først at indhente Dit Samtykke; men han er 
vores Skytspatron og ansees som Fader for os, saa jeg haaber, Du tilgiver min 
Selvraadighed og skjenker mig Dit Minde dertil; for mig er der Ingen, i hvis 
Haand jeg heller nedlagde det hellige Løfte end i hans, der siden min kjere 
Faders Død saa omhyggelig har sørget for os. 

Efter Din Bestemmelse har jeg nu fastsat min Reise til d. 28. October, hvor 
jeg om Aftenen venter at indtræffe i Nyborg og hjertelig gjerne vil jeg møde 
Dig der, kjere Rohmann; vi kan da meget godt fortsætte Reisen i Følgeskab; 
thi i Sjelland har jeg 2 andre Brødre, som ere Præster i Gjerslev og Finnerup, 
begge paa Veien fra Corsøer til Jyderup. Moder vil da nok ved dem besørge 
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vores Befordring til Jyderup ; men da komme vi dertil først Mandag; thi vi faa 
ikke Lov at slippe fra Brødrene før. Jeg har overladt til Moder at bestemme 
Dagen, men tilføiet, at Du ønskede den i første Uge af November; det bliver 
da vistnok Fredagen efter vor Ankomst; thi da David boer 3 Mile fra Jyderup, 
kan han vel ikke saa godt om Løverdagen for sin egen Kirke. Du indseer altsaa, 
kjereste Rohmann, at jeg helst antager Din første Reiseplan, baade for min 
egen Skyld og, fordi det ville være mig kjert, at Du fik Leilighed til at gjøre 
i det mindste 3 af mine Brødres Bekjendtskab, hvilket i modsat Tilfælde ikke 
godt kunne skee paa denne Tid af Aaret. 

Jeg har sendt noget af mit Tøj til Assens, hvorfra det kan blive besørget til 
Horsens med Pastor Teitagers (skal være Theilade, udnævnt til præst i Vin· 
ding-Bryrup) og da kunne maaske Din Vogn tage det med til Tønning, naar 
den kommer tilbage fra at befordre Dig til Fyen; jeg har rigtignok som ube
kjendt anmodet Teilagers derom; men da de bliver Naboer, kan det vel nok 
gaa an? 

Det er meget rimelig Apotheke1·en er den, som har bragt Efterretningen om 
vor Forlovelse; thi han var i Fyen netop paa den Tid, og da Mumme søgte en 
Stellvertrater maatte det jo strax her blive bekjendt. Det undre mig derfor 
meget, at Du ikke har modtaget Gratulation af Kjerrumgaards; thi fra Bræd
strup kan jeg nok indsee, der ingen var kommen, da man der handler efter 
Luner i almindelighed, og jeg kan jo ikke nægte, at Caracteren er i Rye saa lidet 
fast, at den let lader sig lede, hvorhen det skal være. - Antager Du nu dette 
mit Arrangement, kjereste Rohmann, da venter jeg Dit Svar snart. Mine kjer
ligste Hilsener til de kjere Børn og Omværende fra Din tro 

Louise Gøtzsche. 

Mit Tøi har jeg ladet afleveres hos Enken Madam Bache, addresseret ]fr. 
Marie Bache i Horsens.69) 

Saaledes havde Louise Gøtzsche planlagt rejsen til bryllupet i 
Jyderup. I Rohmanns arkiv findes med hans egen haand blandt 
adresser og regnskaber nogle blyantsoptegnelser om denne rejse. 

"1837, den 24. October om Morgenen Kl. 7 reiste jeg hjemmefra med min 
egen Befordring. De 3 ældste Børn fulgte med til Nim og bleve der; ]fr. Bar
foed fulgte med til Horsens. Holst laante mig 25 rd. og vilde jeg skulde spise 
der. Fruen havde imidlertid Uheld med Suppen, den kunde ei blive færdig til 
Dagvognen gik, og til hendes store Sorg maatte jeg reise og Jade mig nøie med 
Smørrebrød. Kl. 12% gik Touren for sig, og min Sidemand blev Joseph Hirsch 
fra Aarhuus. Den Jøde havde en mageløs Kjæft, han fortalte mig først en 
Mængde Historier om sin Søn Hartvig og derpaa om sine chemiske Experimen
ter og Lakfabrikationer, om alle de mange Penge, Landet sparede ved hans 
Opfindelser, da hans Lakker vare indførte i Armeen; han reiste nu efter hans 
Ord for at lære r Kjøbmand i hver Kjøbstad den fordeelagtigste Maade at 
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trække Sæben ud af Been o. m. - l Veile blev han; der talede jeg med Tante og 
Carl. - Paa Dagvognen kom jeg til at sidde i en meget generet Stilling med 
mit Knæ, som var meget daarligt, da jeg kom til Frederits. Der tilbragte jeg en 
meget pinefuld Nat paa den slette Gjæstgivergaard. Næste Morgen kom jeg til 
Strib og i Mørkningen til Dallund, hvor alt stod vel. Her blev det bedre med 
Knæet, da jeg i to Dage havde Rolighed, men befandt mig iøvrigt ei ganske vel; 
den 26de om Aften var Zeuthen og E. Bitlot/J det·." _70) 

Lørdag den 28. oktober fulgtes Louise Gøtzsche og pastor Roh
mann ad fra Nyborg over Store Bælt ad Jyderup til, og fredag den 

3· november stod deres bryllup. Nogen direkte beretning om denne 
rejse eller om bryllupet findes ikke, og vi ved ikke, hvornaar de 
nygifte kom til Tønning. Men dateret den 7· november skrev W øl

dike et brev til Tønning, saa han har regnet med, at præstefolkene 
var kommet hjem, naar brevet naaede præstegaarden. Wøldike er 

faldet i tanker over datoen, siden han bemærker: "idag 24 Aar siden 
jeg tiltraadte i Faaborg, og 4I Aar siden jeg blev inscriberet som 

Student! Hvor den Tid dog løber, man kan dog ikke have ret mange 
Aar tilbage?" -

De første linjer af Wøldikes brev lyder saaledes: 

"Dyrebare Ven! Det falder saa forkeert idag, at der kun levnes mig et Par 
Øieblikke til at skrive til Dem i, og jeg havde dog saameget at sige Dem i An
ledning af den nys henrundne 3· Novbr. Veiret havde de foregaaende Dage 
være saa stormfuldt, at jeg ikke kunde vide, om det vilde være Dem muligt at 
komme over fra Aarhuus til Kalundborg, men da Posten kom i Løverdags for
talte den fyenske Avis mig, at De var gaaet over Fyen og havde taget Deres 
Kjæreste med over Beltet, og jeg vil da haabe, at Brylluppet blev holdt efter 
Bestemmelsen. Saare gjerne havde jeg incognito listet mig op til Dem ved den 
Anledning; men her var fuldt op for begge Hænder, Vejen var lang, og det er 
ikke let at faae sine Embedssager passede, naar man er borte, i saa folkerigt et 
Pastorat, og jeg maatte smukt blive hjemme. Men i Tankerne var jeg stedse hos 
Dem den hele Dag, og ved en Brudevielse, jeg maatte holde, tænkte jeg mere 
paa Dem end paa Brudefolkene, og det var godt for dem; de skulde havt nogle 
Skjænd, men slap ved den Leilighed. Altsaa: min og alle Mines, især min 
Kones, hjerteligste Lykønskning til Dem og kjærligste Hilsen til den Ledsager
inde, der nu vil lette Dem Livets Sorger, der vil være Moder for Deres Børn 
og forsøde og forlænge Deres Dage!" - (r837, ~h) -

Hvad gjorde det nu, at herredsfogdens i Bredstrup og Kjerrum
gaards i Ry var vrangvillige overfor den ny præstekone. Det var 
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ganske anderledes at holde jul og fejre nytaar end sidste aar. Nu var 
der igen en hustru og en husmor i præstegaarden; alt tegnede sig 
meget lysere, saa præstefolkene trods alt kunde se fremtiden for
haabningsfulde i møde. 

Dog kunde pengebekymringer endnu kaste skygger paa vejen. 
Herredsfoged Wittusen sendte under 20. marts I838 Rohmann et 
brev fra: "Tyrsting Wrads Herreders Contoir", hvori han kvitterer 
for betalt skatterestance for første halvaar af I837, men samtidigt 
gør opmærksom paa, at skatter og bankrenter for det sidste halvaar 

af I837 ogsaa forlænge siden er forfaldne. Og denne meddelelse 
faar følgende beske tilføjelse: 

"De vil letteligen behage at indsee, at jeg ikke oftere vil være exponeret for 
lignende Ubehageligheder som de, Deres Velærværdighed har erfaret af den 
forannævnte Directions Skrivelse, at jeg har havt, og hvilke Ubehageligheder 
jeg ikke har paadraget mig ved Langsomhed eller ved Forsømmelse i min 
Embedsførelse, men ikkun ved den Humanitet, jeg saa gjerne vilde vise som 
Foged, og som jeg hidtil troer at have viist mod Dem saavelsom imod flere af 
Jurisdietionens geistlige Embedsmænd. - Jeg troer derfor at skylde Dem den 
Oprigtighed, at jeg, saafremt De ikke inden 14 Dage fra Dato foreviser Kvitte
ring for, at den sidstnævnte Restance er indbetalt i Amtstuen, seer mig i den 
ubehagelige Nødvendighed at indfinde mig hos Dem som Foged." _71) 

Rohmanns skattebog, der er opbevaret i Rønninge sognearkiv, 

udviser, at den omtalte restance paa c. 42 rd. blev betalt den 27. 

marts, og at skattebogen derefter var forevist herredsfogeden. 
Omtrent samtidigt med herredsfogdens trusel modtog Rohmann 

meddelelsen om, at hans i aarevis inderligt nærede ønske om at blive 

forflytt et endelig var opfyldt, idet han under 20. marts var udnævnt 
til sognepræst i Rønninge-Rolfsted paa Fyn. Kun godt 4 maaneder 
efter deres bryllup oplevede præsteparret denne glæde, og nu fik de 
travlt med at forberede opbrud og flytning fra Tønning.-

I maj I838 maatte Rohmann rejse til Fyn for at overtage sin nye 
gerning i Rønninge. Hans kone skulde derimod blive i Tønning, 

saa længe naadensaaret varede. Der skulde hun tage sig af hjem og 
børn og af præstegaarden og avlingen. Hun skulde tage mod nabo
præsterne, naar de i vacancetiden kom for at prædike eller forrette 
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kirkelige handlinger, og imod den nye præst, naar han blev ud
nævnt. Rohmann skulde derimod i naadensaaret have sit ophold i 
Rønninge præstegaard, hvorfra hans forgænger pastor Miinster var 
rejst til Baarse, mens hans kone foreløbigt skulde blive boende i 
Rønninge. 

Flytning var saaledes for datidens præster en ubehagelig og lang
varig sag; og for Rohmann maatte den føles særlig ubehagelig, fordi 
han et halvt aars tid efter sit bryllup maatte rejse til Fyn, mens hans 
kone, der endnu følte sig fremmed i Tønning, skulde blive der alene 
nogle maaneder. V ed afrejsen fulgte hun sin mand til V ej le; der 
maatte de skilles, og efter et par dages ophold hos lægefamilien 
Hviding tog madam Rohmann tilbage til hjem og gerning. Et nyt 
kapitel i præstefamiliens historie skulde nu til at begynde. -

NOTER OG HENVISNINGER 

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

l) Brahesmindes arkiv i Odense. - 2) Rohm. - 3) Rohm. - 4) Om Erich 
Christensen og Ejler Bulow, se Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Cand. jur. etc., 
I, 262 og I, 238. - 5) E. B.s breve i Rohm. - Jfr. Withusen er maaske søster til 
herredsfoged W. i Bredstrup. Oplysningen om Jettes død er venligst givet af 
Landsarkivet i Viborg. - 6) Om Gomme Graae, se Elvius: Da. præstehistorie, 
s. 503. - 7 ) Rohm. - 8 ) Om Bynch, se E. F. L. l, 260 og D. B. L. 4, 417. -
O) Rohm. - lO) Rohm. - n) Se E. F. L. 2, 68I. - 12) Rohm. - 13) Om C. H vi
ding, se Carøe: D. da. lægestand, 3, 95 - om Balle, se Wib. 2, 433 - om Rosing, 
se Wib. I, 682 -om Holst, se Hjorth-Nielsen: Da. prokuratorer, s. I51 -om 
H. Chr. Wittu.ren, se W. Erichsen: Jur. stat 1845. - 14) Rohm. - 15) Rohm. -
16) Rohm. - 17) Om Pasbjerg, se Hjorth-Nielsen: Da. prokurat., s. 264. -
18) Se Rohm. og kirkebogen fra Vor Frue i Svendborg. - Chr. J. F. A. Moltke 
var byfoged i Svendborg 1833-1845. - Om la Cour, se Hjorth-Nielsen: Da. 
prokurat. s. 79. - Borchsenitts er sandsynligvis pastor ]. A. S. B., se Wib. I, 

I04. - Henrik Lacoppidan var købmand i Nakskov, søn af apothekeren i 
Svendborg. - 19) Se om Eline Bulow D. B. L. I6, 440 (Poul M. Møller). -
20) Elvira-tankerne, maaske hentydning til Elvira i Mozarts Don Juan. - Om 
familien Berg, se N. Hedin: Slægten Berg, s. 24 f. -P. Tommerup var præst i 
Stenstmp, se Wib. 3, 185. - Om pastor Thomas Bredsdorff i Ollerup, se Wib. 
2, 533.- I Vester Skerninge var M. Th. Bredsdorff præst, se Wib. 3, 87.- Om 
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fru Møller i Købeløv se Wib. 2, 97. - Om pastor Christensen paa Drejø, se 
Wib. I, 279. - 21) Om pastor Suhr, se Wib. 3, 51. - 22) Om H. L. Wilhjelm, 
se Hjorth-Nielsen: Da. prokurator., s. 347. - 23) Om pastor Chr. J. Bredsdorf 
i St. Jørgens, se Wib. 2, 47 og H. Balslev: Fra fynske præstegaarde, s. 120. -
24) Om P. Laurberg, se Wib. 2, 2I3. - 25) Frederik d. 6. blev regent 1808, 
1%. - Om P. Chr. Kierkegaard og Vejerslev, se D. B. L. I2, 4I7 . - Om 
Frøslevgaard og proprietær Juul, se Trap: Danmark, 5, 44I . - 26) Om P. R. 
W oldike, se Wib. 3, 288 og Krh. saml. 3 R. 3 B. 433 f. - 27) Rohm., 1834, 
2% og I835, %. - Sophie Hansen var præstegaardens kvindelige medhjælp. -
Om H. J. Smidth se C. G. Koefoed: StatsskoL lærere, s. n6. - Om Landmark, 
se Elvius: Danmarks præstehist. s. I73· - Om Lange, se Koefoed: StatsskoL 
lærere s. 7 3- - W øldike havde været medbestyrer af Borgerdydskolen. - Om 
O. L. Holst, se Wib. 2, 500.- Om P. Rosenstand-Goiske, se D. B. L. 20, I52. -
l Faaborg hed organisten Classon og apothekeren Bøving, se Blomberg: Faaborg 
by, 2, 245 og 2, I9I. - Om Sidenius og svigersøn, se Wib. 3, 251 og I, 307, 
se ogsaa Krh. saml. 7· rk. 2 b., s. 534 f. -Om E. C. Tryde, se D. B. L. 24, 323. 
- J. P. Mynster var Sjællands biskop I834-1854, se D. B. L. 16, 322. -Peter 
Erasmus Mttller var Sjællands biskop 183o-I834, se D. B. L. I6, 297 . - Om 
Nic. Faber, se D. B. L. 6, 509. - Om H. U. Møller og hans bog, se E. F. L. 2, 
386.- Om Lindberg, se D. B. L. 14, 370.- Om grev F. A. Holstein, se D. B. L. 
IO, 509. - Om Lund i Tommerup, se Wib. 3, 354· - Om prins Frederik Carl, 
den senere kong Ffederik d. 7., se D. B. L. 7, 264. - Om prokurator Rye, se 
Hans Jensen: De da. stænderfors. 2, 696. Om S. Hansen, se Hjorth-Nielsen. Da 
prokurat. s. 132. - Om herredsfoged J. Chr. Kall, se D. B. L. I2, 3I5. - Om 
pastor C. V. Boesen, se Wib. 2, 644. - Om Rosenvinge-Koldemp, der ellers kal
des Kolderup-Rosenvinge, se D. B. L. 13, II3. - Om C. N. David og hans 
proces, se D. B. L. 5, 612. - 28) Om ]. N. Madvig, se D . B. L. 15, 612. -
29) Rohm.-Brevene fra Madvig: I828, 2%2, I829, ~b 183I, 1%, 1831, ~b 1834, 
1~12. I835, udat. Jfr. Bagge og Engelstoft: Danske politiske breve, 1. s. 74· -
Om Abrahams, se D. B. L. I, 79--OmB. Thorlacius, se D. B. L. 23, 6I6. -
Af Maanedsskrift for Litteratur udsendtes 20 bind - I829-I838. - Om P. E. 
Mullers Saxo, udgivet af W elschow, se E. F. L. 2, 352. - A. F. Miilertz blev 
rektor i Horsens 1833, se Koefoed: StatskoL lærere, se 88. - Om Videnskaber
nes selskabs danske ordbog, se E. F. L. 2, 288. - I833-I834 udkom: Noveller, 
gamle og nye, af Foratteren til En Hverdagshistorie, Thomasine Gyllembourg, 
se D. B. L. 8, 5IO. -Om Stenersen Gads Lithurgiske Blandinger, se E. F. L. I, 
477, anmeldt af Rohmann i Maanedsskrift f. Litt. -Om Oehlenschlagers Helge 
(I814), Hrolf Krake (I829) og Levnet fortalt af ham selv (I83o-1831), se 
E. F. L. 3, 66I. -Om Hauchs Tiberius, se E. F. L. I, 596. -Om J. L. Heibergs 
Elverhøj, der udkom I828, se E. F. L. I, 618. -Ingemanns Huldregaverne ud
kom I83I, se E. F. L. I, 747 · - P. A. Heiberg udsendte sine Erindringer 1830, 
se E. F. L. 1, 614. - N. Treschows Et philosophisk Testamente udkom I83I
I832, se D. B. L. 24, 259. - Indenfor det kongelige nordiske Gidskriftselskab 
førtes striden om de islandske sagaer. - Om Fr. R. H. Biilow og H. H. Røme
ling, der var officerer, se D . B. L. 4, 396 og 20, 387 . -Om professor F. Th. 
Hurtigkarl, se D. B. L. 11, 9. - I Carøes D. da. lægestands 3- bind omtales 

Fynske Årbøger 1959



Johannes Pedersen: Af Rohmanns arkiv 93 

Møhl s. I42, Eschricht s. 46, H. Chr. Saxtorph s. I75. O. L. Bang s. 7· - Om 
H. G. v. Schmidten se D. B. L. 2I, 27I. - Studiekammeraten F. U. Timm blev 
borgmester i Rander s, P. C hr. V alentin blev byfoged i Maribo, H. A. J esp er sen 
blev præst, se Wib. 3, 450, fynske Nielsen blev præst, se Wib. I, 463, Henrich
sen blev rektor i Odense, se Kofoed: StatsskoL lærere, s. 49. - J. L. Rasmussen 
var professor, se D. B. L. I9, 223. - Om Stockholm, se Wib. I, 655 og om 
Engelbreth, se Wib. 3, 585. - 30) E. F. L. 2, 68I. - Om Kalkar, se D. B. L. I2, 
306 og om præsterne Ibsen i Svendborg og W estengaard i Odense, se Wib. 3, 
324 og 2, 527.- 31) I Christelig Kirke-Tidende I834, lh1 findes et indlæg om 
gudelige forsamlinger af pastor Rutzow i Viby, se ogsaa om konventikler i 
Dansk Folkeblad 1838 s. 238 af pastor Giessing. Se om tanken, at "Fanden sad 
i Violinen", Uhrskov: Friskolefolk I. bd., 47· - 32) Fortalen til Rohmanns Tre 
Bibellæsninger er dateret den 14. oktober 1834. I fasten I834 var disse bibellæs
ninger holdt i T ønning og Træden kirker; djævlelæren kaldes med henvisning 
til Schleiermacher "et uløst theologisk Problem". - 33) Rohm. Fra Søren Hem
pel findes fra disse aar følgende breve: I834, % og % og 1% samt I835, %. -
34) Om professor H. N. Clausen, se D. B. L. 5, 288. - 35) Bøgerne nævnes i 
E, F. L., Scharlings 3, 35, Chr. S. Petersens 2, 547, Stenersen Gads I, 477. -
J P. Mynster blev biskop I834, efter at P. E. Muller havde været det fra I830. 
- Chr. L. Lassen døde I839, se D. B. L. I4, 97.- 36) Bøgerne nævnes i E. F. L., 
Kalkars 2, 3, Damkiers og hans oversættelse af Løhrs I, 324. - 37) L. N. Boi
sens og W. F. Engelbreths bøger omtales i E. F. L. I, I66 og I, 374· - Bram
mers, Christensens og J. H. Smidths i E. F. L. I, I92; I, 284 og 3, I84. -
Biskop Faber udarbejdede efter konventernes forhandlinger et udkast til et nyt 
ritual; det er r. hefte af det, Clausen har set. - 38) Om Frosts oversættelse, se 
E. F. L. I, 470. - 39) Om grev Holsteins andragende i Roskilde, se H. Jensen: 
De da. stænderfors. histor. I, 452 og om Nyegaard I, 708.- Om Chr. T. En
gelstoft, senere biskop i Odense, se D . B. L. 6, 337. - Om P. Chr. Kierkegaard, 
se D. B. L. I2, 415. - Om J. D. Herholdt, se D. B. L. IO, 150. - 40) En artikel 
af Sigurd Nielsen: Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug- i Histor. medde
lelser om Kbhvn. 4. rk. 4· bd., s. 225-364 giver udførlige oplysninger ogsaa om 
Dansk Folkeblad. - 41) Om dette emne se ogsaa Aarhus amts a arb. I9II: 
]. Lykkes Paa jagt efter brændevinstøj. - 42) Se Histor. meddel. fra Kbhvn. 
4. rk. 4. bd., s. 244. - 43) Om Trykkefrihedsselskabets prisspørgsmaal, se Hi
stor. meddel. fra Kbhvn. 4. rk. 4. bd., s. 3I6 f. - 44) Se om biskop Mynsters 
mening om Rohmanns skrift i Krh. saml. 4· rk. 4· bd., s. 748; han skriver til 
provst Engelbreth I836, 2%, at han ønskede at Rørdams skrift maatte udkomme, 
"thi skiøndt Rohmann er en gandske flink Mand, skriver han dog saa meget, 
at Grundigheden derover maa tabes." Engelbreth svarer I836, %o, - se Af 
efterladte Breve til J. P. Mynster, s. r86 - at han med Mynster erkender refor
mationen som en velgerning af Gud, "hvilket jeg synes næsten gandske at savne 
i Rohmanns vistnok historisk rigtige, men tørre og kolde Fremstilling, om hvil
ken det næsten synes mig tvivlsomt, hvorvidt det er et Æreminde for Refor
mationen."- se ogsaa Krh. saml. 7· rk. r. bd. 387: E. F. Boesen til M. J. Ham
met·ich I836, 2%. "Trykkefriheds-Selskabet har udgivet Rohmanns og Luplaus 
Historie om den (d. o. reformationen); den første skal være nøjagtig og kj ede-
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lig, den sidste livlig."- 45) Rohm.- Om Hoblenberg se D. B. L. ro, 322 . - 46) 

Om Ove Thomsen, se D. B. L. 23, 582, efter i nogle aar at have været redaktør 
ved Hempels avis købte han 1836 Iverset/s avis, se D . B. L. n, 254. - 47) Se 
om pastor P. T. Hald D. B. L. 8, 612. - 1.8) Robmaon søgte paa den tid Øst· 
birk og Søllerød . - Kirsten hed den unge pige i præstegaarden, og TY?ilsted er 
formodentlig læreren i Tønning. - 19) RoJ1m. - Om skuespiller P. L. Tl7. Lind· 
green, se D . B. L. 14, 392. - Om Chr. Molbech, se D . B. L. r6, 1. - Om skue
spiller N. P. Nielsen, se D. B. L. 17, 146. - 50) Lange blev dr. phil. 1836, 2%o. 
- Spang var præst i Udby, se Wib. 3, 418. - Om svogeren Christen Møller 
Holst, se Wib. r, 324.- Biskop Mynster udsendte 1836 anonymt: "Kort Beretn. 
om d. danske Kirkes Reformation." - Om N. P. S. Grrmdtt1ig, se D. B. L. 8, 
356. - 51) Fyens Stiftstid. t836, 1% fortæller efter Horscos avis, at tn·imeJnt.rrel 
kom il HoNem lortlag 1%. Om søndagen var de til gudstjeneste i Vor. Frelsers 
kirke kl. Io, og senere paa dagen var der taffel paa den store klubgaa.rd . "Ved 
Taffelet blev afsjuogen en af Hr. Ptulor Rohmtl/111 forfattet Sang, akkompagne· 
ret af Regimentets Musikkorps.-- - I Mandags (~s) Morges Kl. SUl forlod 
det elskede Fyrstepar - - - Horsens Bye for derfra over J:lamtedgaartl at tage 
til Skatulerborg, Himmelbjerget og samme Aften til Silkeborg, hvor de agtede at 
forblive et Par Dage." - 52) Apotbekeren i Vejle hed P. F. Friis, se Dam: 
De danske apoth. histor. 2, 248. - Jens Gylding var købmand i Veile. - 53) 

Rohm. Om E. S. W off, se Wib. 3, I4o. - Mdm. Barfoed er enken efter for
gængeren i embedet H . P. Barfoed. - Fru Schttmacher er pastor Wests sviger· 
mor, se Wib. I, 193.- Kateket i Horsens Chr. B . Jemen var I834 blevet sogne· 
præst ved Trinitatis kirke i Fredericia, men døde 1836, se Wib. I, 386. - Cas
persen maa være Carstensen, der var præst i Middelfart, se Wib. 2, 404. -
54) Suhr var rektor i Vordingborg, se Koefoed: StatsskoL lærere, s. 120. -
Lautrup var præst i Kjøng, Præstø amt, se Wib. 2, 219. - Om Zahle, se Wib. 
2,no. - J. D. Brandis var kgl. livlæge, se Carøe: Den da. Lægestand 3, 22. -
Fru Dannemand boede paa Toldbodvej, se D. B. L. 5, 580. - Om W. Rothe, 
se E. F. L. 2, 750 f.- 55) Det var Wøldikes fødselsdag 7· december.- Om J. D. 
Hage, se D. B. L. 8, 574. - Om Clausens Popttlaire Poredrag over Reformatio
nen og Festprædikener, 1836, se E. F. L. I, 294. - Rohmanns artikel i Dansk 
Folkeblad, 1836, 1%: En Episode af Lægekomtens Historie i Jylland er skrevet 
under forfatterangivelse: Forf. til en Episode fra et jydsk Bondebryllup; hoved· 
personen hedder Peder Nielsen. -56) Om pastor Lund og hans hustru Line Si
monsen, se Wib. 2, 279. - 57) Rohmanns breve til N. P. Nielsen findes i Kgl. 
Bibi. Nye Breve, D . - 58) Se om C. F. Wegener D. B. L. 25, 248 og om 
P. Hjort D. B. L. ro, 266. - 59) Rohm. - Om N. B. Krarttp, se D. B. L. 13, 
271 og om C. Olsen se E. F. L. 2, 49I. - Om grev Frijs, se under D. B. L. 7, 
448. - Krarups svigerfar hed Manniche, se Wib. 3, 26o. - 60) Rohm. - Om 
Chr. J. Thomsen, se D. B. L. 23, 550. Om runestenene i Sdr. Vissing se Lis 
Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Runeindskrlfte.r, (Text), sp. 93 f.; i sp. 95 
hedder det "opdaget 1836 af pastor ). L. Rohmann ''; efter dette brev ikke helt 
korrekt. - Det nævnte lille skrift er formodentlig: Kortfattet Udsigt over Min· 
desmærker og Oldsager fra Nordens Fortid. Kbhvn. 1836, se E. F. L. 3, 336. -
61) Rohm. - 62) Molbech til R., se N y kgl. saml. 2336 - 4 °. - Om C hr. Mol-
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bech, se D. B. L. I6, I. -Fra I833-I84I udgav Molbech Dansk Dialect-Lexicon, 
se E. F. L. 2, 279. - St. St. Blicher udgav I833-I836: Samlede Noveller, se 
E. F. L. I, I43· - 63) Om pastor van W ulich, i Nestelsø, se Wib. 2, 435; han 
kom senere til Greve ("Nøddebo præstegaard"). - 64) Om Louise Gøtzsche, se 
Wib. 2, 690 - og om Mu.mme, se D. B. L. I6, I72. - 65) Rohmann har1 paa 
dette brev skrevet: "modtaget om Aftenen den 25. Juli til Svar paa mit Brev 
ad I8de." - 66)Pastor Storch i Kjøng paa Fyn var gift med Karen Mathilde 
Gøtzsche, se Wib. 2, 220. -Fru Wittusen er sandsynligvis herresfoged W.s kone 
i Bredstrup. - 67) Arntsen er maaske præsten i Sdr. Vissing, se Wib. 3, 6o1. -
68) Biskop Paludan-Mullers datter Louise var gift med overlærer Lange i Vor
dingborg, og bispens afdøde hustru var søster til W øldikes svoger P. Rosen
stand-Goiske. -Bine er Wøldikes datter og Thea er hans kone. -Om Lundby
gaard, se Trap: Danmark, 4. udg. 3· bd. 451.- Om pastor David G. i Faare
vejle, se Wib. I, 336, og pastor Emil G. i Fensmark, se Wib. I, 359. - Om 
rektor Miilertz i Horsens, se E. F. L. 2, 329. - 69) Rohm. - Louise Gøtzsches 
brødre hed Henrik Frederik, se Wib. I, 442, og Henning Christopher, se Wib. I, 
368. - Om pastor Theilade, se Wib. 3, 585 og 3, 288, - Apothekel'en maaske 
den foran nævnte Friis i Vejle. - Kjerrumgaard var præst i Ry, se Wib. 2, 662. 
- I Bredstmp boede herredsfoged Wittusen. - Marie Bache var formodentlig i 
familie med Louises svoger Bache i Jyderup, Wib. 2, 42. - 70) Holst var 
overkrigskommissær i Horsens, se Danske prokuratorer, s. I5I. - Om Joseph 
Hirsch kan ingen oplysninger gives. - Zeuthen er maaske den i Wib. I, 382 om
talte præst. - Om Ejler Bulow se Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Cand. jur. I, 
238.-
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