
OM FAMILIEN ROHMAN NS SIDSTE ÅR 

I RØNNINGE 

Af Johannes Pedersen 

I. Pastor Rohmanns litterære arbejder. - Fra sine unge aar havde 

J. L. Rohmann været en flittig skribent. Ogsaa i Rønninge brugte 

han flittigt sin pen, snart i sin præstegerning, snart om historiske 

emner og snart som forfatter af smaa fortællinger fra -datidens 

hverdagsliv.1
) 

Efter visitatsen i Rønninge 1843 skrev biskop Faber i sin protokol, 

at Rohmann var en præst "af særdeles Dygtighed i alle Dele af 

Embedet". - I 1840 udsendte han paa dansk Fr. Schleiermachers 

"Udvalgte Høitidsprædikener" og gav utvivlsomt dermed udtryk 

for, hvor højt han vurderede den tyske theolog, der vilde forene 

inderlig kristentro med frygtløs kritik. 

At Rohmann ofrede megen tid paa sine egne prædikener og til

lige var interesseret i dansk prædikenhistorie, derom vidner den 

store bog paa 638 sider: "Dansk homiletisk Magazin", som han 

1845 fik udsendt paa Hempels forlag i Odense; deri gennemgik han 

62 prædikanters prædikener fra aarene 1780-1842, og blandt de 62 

var mænd som N. E. !Ja/le, C. Bastholm, H. N. Clausen, N. F. S. 

Grundtvig, J. P. Mynster og C. H. Visby. 

Tre prædikener af pastor Rohmann findes optaget i den samling, 

sognepræsten i Kettrup-Gøttrup, J. R. Damkier, 1847 udgav: "Præ

dikener over Epistlerne paa alle Aarets Søn- og Festdage<<. - Som 

led i sin præstegerning ansaa Rohmann utvivlsomt ogsaa det lille 

hefte, han udsendte 1840: "En almindelig Bededag. En lille For-
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tælling, især for Bondestanden". Den handler om bonden, Jens Niel

sen, der en Store Bededag gik til kros og drak sig fuld i stedet for 

at gaa med sin kone til kirke og derved kom galt af sted. Efter den 

dag omvendte han sig og blev en helt anden, hedder det. Og siden 

fejrede han Store Bededag som en stor højtidsdag med kirkegang. 

-Den lille bog blev 1843 oversat til tysk. 

Fra tysk oversatte Rohmann 1842 en bog af præsten G. H. K. 
Rosenmuller fra Oelschau ved Leipzig; den hed: "Mitgabe fur das 

ganze Leben, am Tage der Confirmation, der Jugend geheiligt" og 

fik paa dansk titlen: "Medgift for hele Livet. Til den christelige 

Ungdom paa Confirmationsdagen". - 1846 kunde 2. oplag udsen

des. Den indeholdt en række kristelige formaninger tiL konfirman

den og slutter med: "Nogle korte Leveregler". 2
) 

Ogsaa i diskussionen om et nyt ritual gav Rohmann sit besyv 

med. Da J. P. Mynster 1839 havde udgivet: "Udkast til en Alter

bog og et nyt Kirkeritual", blev det meget haardt angrebet fra 

grundtvigsk side, mens professor H. N. Clausen, skønt han paa fle

re punkter var uenig med Mynster, tog det i forsvar som en værdi

fuld forbedring af det gamle ritual. Og Clausen sendte Rohmann 

et brev, hvori det hed, at overlærer Kaikar i Odense havde sagt, 

"at Trykkefrihedsselskabet kunde og burde arbeide mod den store 

Conspiration imod den liturgiske Reform-Sag"; i den anledning vil 

Clausen nu tilskynde Rohmann til at yde sit bidrag i diskussionen. 

"Jeg vidste neppe Nogen, hos hvem Evne og Villie til at virke for 

denne Sag paa den rette Maade findes i bedre Forening, og et 

saadant Arbeide - kunde, om De ønsker det, udkomme uden For

fatterens Navn". - Det var i maj 1840, og kun en uges tid efter 

opfordrede Kaikar Rohmann paa det kraftigste til at skrive "en 

saadan lille Bog, hvilken jeg tror kunde stifte megen Gavn til at 

berolige de oprørte Gemytter" .3) I løbet af juni maaned skrev 

Rohmann da den ønskede artikel og kaldte den: "Prøver af den 

efter kongelig Befaling udgivne Udkast til en forordnet Alterbog 

for Danmark" - undertegnet med mærket: 7. Den stod at læse i 

Fynske Årbøger 1967



Johannes Pedersen: Om familien Rohmanns sidste år i Rønninge 339 

Dansk Folkeblad for 9. og 16. oktober 1840 og var en sammen

ligning mellem det gamle ritual af 1685 og forslagene i Mynsters 

udkast, især mellem formularerne ved daab og nadver. Den slutter 

med nogle bemærkninger om, at de, der kalder sig de ægte gam

meldags Lutheranere vil ophøje det gamle ritual af 1685 til den ene

ste prøvesten for luthersk rettroenhed; men, hedder det, de bør ikke 

glemme, at det, da det fremkom, ivrigt blev modarbejdet som ukri

steligt, uluthersk og kættersk. - "Der vil til alle Tider findes Saa

danne, hvis Lyst det er at besmitte det Gode, - og om dette Ritual

arbeide end var hundrede Gange fortrintigere end det er, vilde det 

dog ikke undgaae Bagvaskelsens giftige Angreb". Derfor bør for

domsfulde ivrere ikke faa held til at standse den gode reform i kir

kens liv, som et nyt ritual efter Mynsters udkast vilde være.4) 

Men fuldt saa meget som med kirkelige spørgsmaal gav Rohmann 

sig dog ved sit skrivebord af med historiske emner. - Som omtalt 

i Fynske aarb. 1956, s. l 03 f. udsendte Fyens Stifts literaire Sel

skab, ved en komite bestaaende af dr. Kalkar, adjunkt C. Paludan

Muller og pastor J. L. Rohmann, i aarene 1841-1845: "Aktstyk

ker til Oplysning af Danmarks indre Forhold i ældre Tid". 

Den forbindelse, Rohmann tidligt havde knyttet med Trykkefri

hedsselskabet, blev ogsaa i Rønningeaarene holdt vedlige; dog ikke 

saa hjerteligt som før 1838. - Et manuskript til den senere bog: 

"Historisk Fremstilling af Souverainitetens I ndføresle i Danmark" 

fik han tilbage fra Trykkefrihedsselskabet med den besked, at efter 

bestyrelsens mening var emnet om enevældens indførelse for far

ligt at behandle for tiden; selskabet vilde ikke angribe enevældens 

styreform, men dog heller ikke drive nogen propaganda for den. -

Derefter bestemte Rohmann sig til paa egen haand at udgive det 

lille skrift; fortalen er dateret nytaarsdag 1840. Det vilde i tidens 

politiske brydninger paaminde dem, der ivrigt krævede folkestyre, 

om, hvad kongedømmet havde betydet for det danske folk siden 

1660. - I sin disputats fra 1936 om statsomvæltningen 1660 næv-

I* 
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ner Bøggild Andersen Rohmanns bog (s. 365) og skriver: "Den lil

le bog vidner som andre af provst Rohmanns arbejder om, at han 

besad virkelige evner som historisk forsker. Men til bunds naaede 

han ikke. Dertil var ogsaa hans kundskab for begrænset". 

Til trykkefrihedsselskabet havde Rohmann i foraaret 1839 ogsaa 

indsendt et manuskript til bogen: "Udsigt over Trykkefrihedens 

Historie i Danmark fra Bogtrykkerkanstens Opfindelse indtil Kong 

Frederik den Fjerdes Død 1730". Igen blev hans arbejde afvist med 

venlige ord om det værdifulde skrift, der dog, før det kunde tryk

kes, maatte føres op til nutiden, da det, som det forelaa, slet ikke 

talte om trykkefrihed, men gav "den nuværende Tilstand - et Re

lief, som man paa Sandhedens Vegne ikke kunde ønske den". Roh

mann ønskede imidlertid ikke at skrive en fortsættelse, saa det blev 

overdraget fhv. adjunkt i Helsingør, Christen Thaarup, at udarbej

de den. Men i løbet af det følgende aar fik Thaarup intet gjort ved 

det, saa Rohmann tabte taalmodigheden og forlangte sit manu

skript tilbage, for at han selv kunde sørge for at faa det trykt. -

Bogen udkom da 1841 paa Hempels forlag; i fortalen skriver Roh

mann, at han nu selv udsender det lille skrift, som han anseer for 

at være et bidrag til det danske folks udviklingshistorie, der ogsaa 

kunde kaste lys over "Nutidens fremtrædende ligeartede Phænome

ner" .5) 

Vennen C. Paludan-Miiller kaldte bogen "et smukt Arbeide, der 

vil læses med Interesse af et udbredt Publicum", idet han mente, at 

hvad Danevirke - "i sin plebeiiske Foragt for al Videnskab havde 

sagt om den, ikke er at agte for ·en Priis Tobak". Under mærket 

Fr. B. skrev politikeren Frederik Barfod en meget kritisk anmeldel

se af bogen i Fædrelandet, der blev optrykt i Fyens Stiftstidendes 

Bidrag til Tidshistorien; i den hedder det, at Rohmann havde skre

vet, som om han ikke vidste, "at vor Tid kæmper paa Liv og Død 

med Censuren" - ganske uden hensyn til tidsaauden og folkeaan

den. Efter samraad med Paludan-Miiller bestemte Rohmann sig til 

ikke at tage til genmæle mod Barfod.6
) 
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Sit største skriftlige arbejde fik Rohmann udsendt trykken i 

aarene 1847-1855; det hed: "Skildringer af den nyeste Tids Hi

storie fra J u/i revolutionens U d brud 18 30 til Februarrevolutionen 

1848". Det er paa 6 dele, hver del paa c. 300 sider; en beundrings

værdig præstation af en mand, der tillige havde sin præsteger

ning at passe, og som efter sit eget udsagn led af en øjensvaghed, 

saa han undertiden maatte diktere i stedet for selv at føre pennen. 

- Det er samtidshistorie, til orientering i en begivenhedsrig periode 

af Europas historie; han gennemgaar, hvad der skete i de enkelte 

lande. Ogsaa de nationale og kirkelige brydninger i Danmark om

taler han. - C. Paludan-Muller takker 1847 Rohmann for de to 

første dele og priser hans klare sprog og hans livlige fremstilling; 

ligesom han 1851 tilskynder til at fortsætte det store arbejde, der 

"afhjælper et bestemt Savn" og uden tvivl vil "holde sig i den dan

ske Literatur". - "Skildringerne" blev oversat til svensk af biblio

thekar C. F. Lindstrøm, og de fik, hedder det, baade i Danmark og 

i Sverige mange læsere.7) 

I nær forbindelse med de historiske skildringer staar den lille 

bog (107 sider): "Udsigt over Keiser Napoleon den Tredies og Fa

milien Bonapartes Historie", Rohmann udsendte 1853; den blev 

samme aar oversat til svensk. 

Allerede 1844 havde Rohmann samlet nogle smaastykker i bo

gen: ,,Skildringer af den danske .Historie i forskjellige Tidsrum. -

(Gamle og nye l'; den var paa 232 sider, og nogle af stykkerne hav

de tidligere været trykt i Dansk Folkeblad. - De handler mest om 

begivenheder i dansk kirkehistorie efter reformationen; størst ar

bejde, siger han selv, er lagt i stykket om Christian lis fangeliv, 

og af størst interesse for eftertiden er de "Historiske Erindringer 

fra Aaret 1808", hvori han fortæller om sine drengeaar i Svend

borg, som omtalt i Fynske aarb. 1959, s. 492. 

Mens Rohmann i sine historiske studier hidtil havde givet sig af 

med emner fra Europas historiske tid, oversatte han midt i 1850-

erne fra engelsk 2 bøger, der behandlede forhistorien. 1854 udkom: 
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"Elfenbeensgraverne i Sibirien. --: En novellistisk Skildring. (Efter 

det Engelske)". Det var en beretning paa 67 sider om, hvordan 

mammutdyrets hugtænder udgraves og forarbejdes. - Den anden 

udkom 1855; den hed: "Blandede Skildringer af nogle historiske 

Mærkværdigheder fra Menneskeslægtens forhistoriske Tid" og var 

paa 218 sider. Den byggede paa engelske arkæologers beretninger 

og var delt i 3 kapitler; det første hed: "Ruinstæder og andre For

tidsminder i Amerika", det andet: ,;Dødningestæder og andre Old

tidsmærkværdigheder Etrurien" og det tredie: "Ruinstaden Nini-

ve". 

Foruden disse større historiske arbejder har Rohmann i aarenes 

løb ogsaa skrevet talrige artikler til tidsskrifter. De fleste af dem er 

skrevet med forfatterangivelse, men nogle af dem under mærke. -

Til Historisk Tidsskrift, der fra 1839 blev udsendt af Den danske 

historiske forening med Christen Molbech som redaktør, skrev Roh

mann 1841 en artikel om Torben Oxes henrettelse og Dyvekes død; 

efter at den var trykt skrev Molbech til Rohmann i et brev bl. a.: 

"med denne Afhandling træder De ganske ind i vore videnskabelige 

og kritiske Historieskriveres Kreds og har den Fordeel for flere af 

disse, at Deres Stiil og Foredrag er ligesaa klart Of., fatteligt, som 

kiærnefuldt, correct og behandlet med Smag" .8) 

Fra 1843 udsendte Fyens Stifts litterære Selskab tidsskriftet "For 

Literatur og Kritik" - med Paludan-Muller som dets første redak

tør; i tidsskriftets første aargang fandtes ikke mindre end tre ar

tikler af Rohmann; samtiden lagde især mærke til den om Corfitz 

Ulfeldt. - Efter at Helweg 1844 var blevet tidsskriftets redaktør, 

fandtes der artikler af Rohmann i aargangene: 1844, 1845 og 1847. 

I Kirkehistoriske Samlinger, der fra 1849 udsendtes af Selskabet 

for Danmarks kirkehistorie, blev saa sent som i aarene 1857-1859 

optaget tre mindre afhandlinger af Rohmann. - Og i Samlinger til 

Fyens Historie og Topographie", som biskop Engelstoft udgav for 

Fyens Stifts litterære selskab fra 1861, altsaa efter Rohmanns død, 

findes i 1. bind en artikel af Rohmann: "Bidrag til den fyenske 
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Archipelags Smaaøers Historie", og i 7. bind 1878 endnu en arti

kel af samme om "Tvevad Slot" . 

At Rohmann ikke fik alle sine skriftlige arbejder fuldført, frem

gaar af, at han 1"845 solgte Vedel Simonsen sine optegnelser fra 

svenskekrigen. At der ogsaa ved hans død laa ufuldførte arbejder i 

hans gemmer, viser hans arkiv. 

Rohmann har saaledes i sit forfatterskab givet sig mest af med hi

storiske emner fra de forskelligste tider; disse store og smaa skrif

ter, ialt flere tusind sider, er aabenbart blevet læst af mange den 

gang. - Men endnu flere læsere har dog den tredie gruppe af hans 

skrifter, smaafortællingerne eller "episoderne", som han selv kaldte 

dem, utvivlsomt haft. Allerede 1835 havde Rohmann, som omtalt 

i Fynske aarb. 1959, s. 47 f., haft folkelivsskildringer optaget i 

Dansk Folkeblad. Og da historikeren C. F. Allen 1841 blev dets 

redaktør, henvendte han sig til Rohmann og bad ham om ogsaa i 

fremtiden at fremsende bidrag til bladet, idet han mindede ham om 

hans tidligere "mesterlige Skildringer af Folkelivet i Jylland -, der 

havde vundet et ligesaa almindeligt som velfortjent Bifald. Der

som De fremdeles vilde anvende Deres sjældne Talent i en lignende 

Retning for Folkebladet, vilde De derved i høi Grad forbinde Dem 

baade Læserne og Redaktøren".9
) 

I Folkebladet fremkom dog i de følgende aar ingen episoder fra 

Rohmanns haand. Derimod udsendte han 1851 en bog, han kaldte: 

"Episoder af det danske Folkeliv". I forordet skriver han bl. a., at 

en del af dem tidligere har været trykt i Folkebladet, mens andre 

har ligget i hans pult; "de ere saa godt som alle fra en forbigan

gen Tid, og skjøndt maaskee uden egentlig æsthetisk Værd, ville de 

dog, som troe Skildringer af enkelte Situationer af Folkelivet, nep

pe mangle et historisk. - Med al deres Ubetydelighed staae disse 

Luneglutter dog i en særegen og ikke umærkelig Forbindelse med de 

dybest indgribende Omvexlinger i mit Liv; de ere derved blevne 

mig kjære, og det er ofte gaaet mig som en Fader, hvis Glut tilsmi-
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ler ham; han smiler igjen, om og Smilet skal trænge sig igjennem 

en Taare". 

Bogen er paa 204 sider og indeholder 11 smaa noveller. Af dem 

er kun de tre nye, nemlig "Episode af Folkeæsthetikens Historie, 

Episoder af Hr. P ... s Ophold ved og paa Gnienborg og Episode 

af en Maireise i de danske Provindser". - Historien om hr. Gnien

feldt paa Gnienborg har tydelige hentydninger til den lange strid, 

der førtes mellem beboerne i Rønninge og kirkeejeren jægermester 

Mylius paa Rønningesøgaard; mens "Maireisen" er en satire over de 

mærkelige udslag, frihedsrøret kunde give sig i befolkningen, især 

ved festerne den 28. maj. Den handler om en majfest; den blev 

holdt i en lille lund. med musik og sang; der blev holdt taler og 

udbragt skaaler for almeenaanden. Festens motto var: "Borger/ri

hed og Borgerenighed. Den 28. Mai". En skaal for kongen samlede 

ikke udelt bifald. Til sidst talte Maximilian Stolpe med tordenrøst: 

"Hører I Dannemænd, I ledige Karle, I Svende, Drenge, Grøn

skollinger og Spyttegjøge, hver efter sin Stand og Vilkaar. - Hvor 

have I nu gjort af den Borgerfrihed og Borgerenighed, I broute af? 

Ha! der hænge de begge to pyntede og forgyldte som to Misdædere 

i en Speilgalge". Næste dag var der fest i klubben. "En -utrolig 

Genialitet fremlyste af de forekommende Udtryksmaader, som vil

de have kunnet yde Molbech et rigeligt Bidrag til en dansk Sværge

ordbog. - Den Ene lod Fanden hamre sig, men kort efter lod han 

ham file sig; jeg fik siden at vide, at det var Byens Grov- og Klein

smed. - En lille tyk Mand med en hæs, skrigende Stemme vakte 

min Opmærksomhed. Han sad ved et Bord med sex andre Personer 

og deklamerede om Sognebaandets Løsning som Noget, Tidens Aand 

fordrede, og om det store Skridt fremad, som Frihed derved vilde 

gjøre. Verten fortalte mig siden, at denne Person var en af Byens 

Lindbergianere og tillige en af dens store Frihedsmænd; han ansaae 

det for sin Pligt at være Medlem af Klubben for at styrke Friheds

aanden, der ved Sognebaandets Løsning vilde faae et nyt og eien

dommeligt Opsving; blev man først løst fra sit Sogn og sin Præst, 
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roeente han, saa var der gjort en god Begyndelse til ogsaa at blive 

løst fra sit Værneting, sit Herred og sit Amt, fra sin Byfoged, 

Herredsfoged og Amtmand, naar man fandt, at disse Personers ju

ridiske Troesbekjendelse ikke -var efter Ens Hoved, og havde man 

først vundet denne Frihed, saa kom det Øvrige af sig selv". - Roh

mann, der tidligt blev medlem af Trykkefrihedsselskabet, var alt

saa, efter Maireisen at dømme, i tidens løb blevet meget kritisk 

overfor tidens voksende kirkelige og politiske frihedskrav. 

Her bør det ogsaa nævnes, at Rohmann 1841 efter opfordring 

fra Heropels forlag besørgede en ny udgave af den 1802 fra tysk 

oversatte læsebog: "Almuesvennen. - En Læsebog til Nytte og For

nøielse for Menigmand. Tredie omarbeidede og forbedrede Udga

ve besørget ved J. L. Rohmann, Sognepræst til Rønninge og Rolf

sted Menigheder i Fyen, Odense 1841". Den var paa 424 sider og 

havde til sit hidtidige indhold føjet et par tidligere trykte episo

der og et par nye digte fra Rohmanns haand. - En anden opfor

dring fra Heropels forlag til 1842 at besørge et nyt oplag af en 

fra 1822 brugt læsebog, har Rohmann aabenbart afvist. Det dreje

de sig om H. C. Gøtzsches: "Forsøg til en Læsebog for Almue

skolerne i Danmark. Udgivet af Fyens Stifts litteraire Selskab". 10) 

Hermed skulde der være givet en oversigt over pastor Rohmanns 

litterære arbejder i Rønningstiden, men ikke en fortegnelse over alt, 

hvad han har skrevet. Og som afslutning et lille glimt af den flit

tige skribent i den gamle præstegaard. Det var vel en aftenstund 

ved skæret af de levende lys paa bordet, han i foraaret 1859 skrev 

til biskop Engelstoft: "Jeg maatte her afbryde og hvile lidet, da 

det faldt mig for besværligt og trættende at vedblive at skrive med 

Staalpen, til hvilken jeg ikke kan faae vænnet min Haand uagtet 

alle Forsøg, og maatte igjen gribe til Fjærpennen; jeg maa derfor 

bede om Undskyldning for Brevets brogede Udseende" .11
) 
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II. Rohmanns rejse til Sverige 1847. -Endnu synger vi Carl Plougs 

sang fra 1842: "Længe var Nordens herlige stamme l Spaltet i 

trende sygnende skud l -- Atter det skilte bøjer sig sammen l en

gang i tiden vorder de et". Skandinavismen hed en af tidens kraftige 

bevægelser; omkring 1840 gav den sig stærke udslag; danske studen

ter gæstede svenske kammerater i Lund, og svenskerne kom til Kø

benhavn for at feste med brødrene i Dyrehaven. Der blev stiftet et 

"skandinavisk Selskab", i hvis bestyrels'e var mænd som H. N. 

Clausen og D. G. Monrad. - I foraaret 1846 havde C. Paludan

Miiller planer om at komme en tur til Sverige og drøftede dem med 

vennen Rohmann. Paludan-Miiller vilde gerne, de skulde rejse sam

men, men da tidspunktet ikke passede Rohmann, rejste han alene i 
efteraaret. Ved sin hjemkomst i oktober 1846 skrev han til Rønnin

ge, at han havde haft en dejlig tur med ualmindeligt heldigt vejr 

og rigeligt med arbejde i Rigsarkivet i Stockholm. - Og i november 

mindede et brev fra Paludan-Miiller om, at en ansøgning om rejse

legat skulde være indsendt inden udgangen af 1846. Rohmann søg

te da om et rejselegat paa 200 rdlr. og fik det bevilget i maj 1847; 

i juli rejste han saa til Sverige.1) 

Om denne rejse, der varede et par maaneder, synes ingen beret

ning fra Rohmanns haand at være opbevaret. At han har skrevet 

til Paludan-Miiller fra Sverige, ses af et opbevaret brev, der er da

teret i efteraaret 1847. Med tak for tilsendte breve, skriver Paludan

Miiller, at han af dem forstaar, at de er enige om at nære nogen 

tvivl om de "skandinaviske Syrnpathiers Styrke" i Sverige. Selv 

havde han faaet en velvillig modtagelse; "men paa Studerende nær 

fandt jeg faa eller ingen Enthusiaster for en nordisk Forening; -

desto mere ærgrer jeg mig over nogle af vores Ultraer, der virkelig 

lefle med Sverrig og behandle Danmark som en gammel Kokette, 

der selv maa kaste sig om Halsen paa den nølende Frier. - Man 

spiser, drikker og snakker ikke to Folk sammen". 2) 

Om udbyttet af rejsen kan man skønne en del af de breve i Roh

manns arkiv, som bibliothekar Carl Ferdinand Lindstrøm- f. 1811, 
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d. 1861 - sendte ham de følgende aar fra Stockholm. Det første er 

dateret 6. september 1847. Lindstrøm skriver til: "Wordade Hr. 

Pastor", men underskriver sig som: "Eder tigifne Van". Han tak

ker for de glade dage, de tilbragte sammen i Stockholm, og fortæl

ler, at han nu med fornøjelse har læst Rohmanns "Skildringer af 

den nyeste Tids Historie", og at Bonniers forlag har givet ham til

sagn om at ville udsende en svensk oversættelse af dem, - "och 

jag ar nu ifrigt sysselsatt med detta arbete". Senere i brevet hedder 

det: "Til Fyen, som nu genom vanneme Rohmann och Paludan

Miiller blifvit rnig ett kart land, skulle jag onska att snart kunna 

go re en u tf art". 3) 

Ove Thomsens Fyens Avis havde den 3. november 1847 en med

delelse om, at Paludan-Miiller og Rohmann begge havde besøgt Sve

rige for at bringe de to broderlande i nærmere kulturel forbindelse 

med hinanden. Svenskerne kender kun lidt til danske forhold og til 

dansk litteratur, hed det; "i Bogladerne er det en Sjeldenhed at see 

danske Bøger, og danske Blade læses kun lidet i vort Skandinaviske 

Naborige".4) 

Dateret 4. april 1848 skrev Lindstrøm fra Stockholm, Drottning

gatan No 27, 3 tr. upp, sit næste brev til Rønninge. I begyndelsen 

staar: "Hvilka markvardiga handelser hafva vi icke, sedan vi sist 

brefvaxlade med hverandra, upplefvat? Hvem kunde val vid detta 

årets borjan ana, att en fjardedel deraf skulle till en stor del om

skapa det gamla Europa. Eder konungs dod, skakningerne i Italien, 

Frankrike republik, hela Tyskland i rorelse, Danmark i krig, och 

allt detta inom et par månader, - hvilka underbara handelser?" 

Venligt bemærker han derefter, at af alle de stater, der har deltaget 

i dette store skuespil, "har jag den storsta aktning och beundran 

for Danmark. Detta ar ej något smicker, utan min varma ofver

tygelse"; han haaber derfor, at Danmark maa gaa sejrende ud af 

kampen og opnaa den frihed, det saa længe har ønsket. - Om for

holdene i Sverige skriver han: "I anledning af en Rysk officers 

hitkomst har afven et rykte spridt sig, att kejsar Nikolaus skulle 
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hafva tillsport vår konung, hvad parti han tankte taga i handeJse 

af ett krig". I rigsdagen har der været skarp diskussion mellem kon

servative og liberale; i Stockholm er det kommet til gadeurolighe

der, som dog synes "at sakna all politisk farg". - Til sidst fortæl

ler Lindstrøm, at han paa det nærmeste er færdig med oversættelsen 

af Rohmanns første historiske skildringer, og at forlaget nu, skønt 

rigsdagen lægger beslag paa de fleste bogtrykkere, har fundet en, 

der vil paatage sig trykningen. Mon fortsættelsen af skildringerne 

er udkommet i Odense, spørger han. Og i en lille efterskrift hedder 

det: "Om kriget stor de fredlige arbetarne på Fyen, kom då hit till 

oss! Ara och Lycka åt Danmark! ! !5
) 

Hen paa sommeren 1848, 15/7, sendte Lindstrøm sit næste brev. 

Som en bror, der længes efter at høre nyt fra den bror, der i frem

med land færdes mellem farer og æventyr, saadan længes han hver 

postdag efter at høre nyt fra venner i Danmark, idet han haaber 

paa "et lyckligt slut på den Schleswig-Holsteinska frågan. Med ro

relse hafva vi ofta last, huru våra raska soldater blifvit emottagna 

med blomster och trefargade band af edra qvinnor och vid rågade 

(d. er veldækkede) bord". Han er overbevist om, at de svenske sol

dater gerne gik i ilden og viste "de storpratiga Tyskerne, att Nor

dens enhet ej blott ar ett tomt ord, utan afven finnes i handling. -

Rysslands obestamda och underliga forhållande har jag svårt att 

forklare". - Med en svensk tyk regimentspræst, Trunck(?), har 

Lindstrøm sendt vennerne paa Fyn sin hilsen og haaber, de har faaet 

den. Med bekymring ser han fremtiden i møde; "ty trenne kolera

dodsfall hafva in traffat på ett fartyg blott 4 mil från Stockholm" .6) 

Det næste brev er dateret 29. oktober 1848 fra Blasieholmen No. 

10; det betyder vel, at Lindstrøm er flyttet til en ny bopæl i Stock

holm. Nu er den første del af Rohmanns historiske skildringer paa 

svensk udsendt i trykken, skriver han. "Har har detta arbete vun

nit almant bifall, och fodaggeren yttrat sin tilfredsstalleise ofver 

dess goda afsattning". Det er blevet rosende anmeldt, bl. a. af bib

liothekar Arwidsson, og mange har udtalt ønsket om, at værket maat-
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te blive fortsat. - I anledning af, at den svenske rigsdag nu er op

løst haaber Lindstrøm, at danskerne maa blive tilfredse med den 

kommende ny forfatning; han ved nok, Rohmann er betænkelig 

ved indførelsen af almindelig valgret. - Regimentspræst Mellin, der 

har opholdt sig paa Fyn, har "mycket godt at fortalle om dansker

nes gastfrihet och valvilja". - Som kommentar til valgene af den 

grundlovgivende forsamling disse linjer: "Att De ej såsom Paludan

Muller blef vald til riks-dagsmann, anser jag for Dem vara en lycka, 

dels emedan en prest må skatta sig lycklig at stå utom de politiska 

stridigheterne, dels emedan De måtte i frid få fortsatta Deres hi

storiska forskningar" .7) 

Med et brev af 10. februar 1849 sender Lindstrøm sin nytaarshil

sen til Rohmann med de bedste ønsker for fremtiden. "Måtte sall

heten och gladjen få bo inom Deres familj, ooh en ostord helsa 

gifve Dem krafter att fortsatta Deres verksamhet, både inom kyr

kan och vetenskaben!" Han haaber, Danmark snart igen maa have 

fred i landet. Efter aviserne synes Tyskland nu "at kallna for 

Schleswig-Holsteinarne, - och kanungen i Preussen tyckes nu mera 

icke vil ja gifva sig ut på afventyr". - Endelig minder han Roh

mann om, at i Sverige længes baade læsere og forlægger efter en 

fortsættelse af hans historiske skildringer.8
) 

Et halvt aars tid senere, 24. juli 1849, er det næste brev skre

vet; i det staar der: "Med gladje fatter jag idag pennan for att 

uttrycka min innerliga gladje ofver Danskarnes hjeltemodiga strid 

vid Fredericia, och de goda utsigter, hvilka det nya stilleståndet 

tyckes lofva Danmark. - Det Swenska blod, som flutit vid Frederi

cia måtte val afven hafva ofvertygat våra grannar på andra sidan 

Sundet, at Swenska vanskapen vill visa sig i handling, afven om vår 

regering skulle hysa någon betanklighet, att oppet upptrade emot 

en magt, med hvilkan den anses stå i vanskapligt forhållande. Ef

ter all sannolikhet komma nu Swenska trupper att draga ned till 

Schleswig; jag hoppas, att de skola forhålla sig val och visa sig 

vardige Danskarnes vanskap". Videre fortæller han, at han i som-
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mer har haft den glæde at besøge sin "fadernebygd Dalarne, hvil

kan jag for 12 år sedan lemnade". Og atter minder han Rohmann 

om, at svenskerne længes efter en fortsættelse af hans skildringer.9) 

I det følgende brev af 13. november 1849 takker Lindstrøm hjer

teligt for et brev, Rohmann har sendt ham i august. Derefter spør

ger han: "Skall Danmark efter Deres formenaude i vår få frid, 

eller skall det åter draga ut emot de galna Schleswig-Holsteinarne? 

Wi hafva har med stort noje last W e geners skrift om hertigernes 

nedriga beteende mot sin kanung och sitt land". - Han fortæller, 

at han for nogle dage siden traf en svensk løjtnant, Lind, som var 

blevet saaret i slaget ved Kolding. "Han beromte Danskarne myc

ket och sade, att Preusserne tycktes ej vara mycket intresserade for 

denna sak. Några Preussiska officerare, som talat vid honom efter 

stilleståndet, hade sagt: "ni tycker val, att vi slagits dåligt, men 

hade vi fått piskat på Schleswig-Holsteinarne skulle ni hafva fått 

se annat" .10) 

I Rohmanns arkiv findes intet brev fra Lindstrøm i 1850. Der

imod har en svensker ved navn Lagerqvist sendt Rohmann et brev 

dateret Lund, 15. august 1850. I det takker afsenderen "for den 

gastvanlighet, godhet och vanskab, som visades mig under vistan

det i Pastorens hus". Senere hedder det: "Var god, sag F ru Pastor

skan, att jag framfort hilsningen till Biskop Faxe, som vid forsta 

erinran om den ovanliga festen, genast påminde sig allt och framtog 

sin journal for år 1827. Han bad mig framfora en hilsning tilbaka 

från den 83 årige till den goda Frun, som från barndomens dagar 

bevarat ett minne af den Gamle". Formodentligt har fru Louise 

Rohmann, f. Gøtzsche som ganske ung truffet biskop Faxe i sit 

barndomshjem i Jyderup. Brevet slutter med en meddelelse om at: 

"Den forfarliga gasten Cholera har tyvarr besøkt vår provins, och 

vi svafva alljamt i en pinande ovisshet om, nar Mordengelen svan

ger sitt svard afven ibland landsbygdens boninger" .u) 

Det sidste brev fra Lindstrøm i Rohmanns arkiv er dateret 28. 

januar 1851. - I det takker han først inderligt "for Deres vanliga 
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bref och for den Fjerde Delen af Deres intressante historiska arbete". 

Derefter hedder det: "Deres bref till mig denne gång, ehuru upp

fylldt af valvilliga uttryk mot mig, var dock blandadt med någon 

galla emot Swenska folket. Detta gjorde mig ondt. Dock hoppas 

jag, att nar lugnare tider återkomma, och Schleswig-Holsteinarne 

fått krypa med boneboken i hand ad crucem (;-,: til korset), skall 

afven De med mildare ogon se tillbaka på Sveriges forhållanden i 

denna fråga. Monne det val ar utan vigt och betydelse, att den all

manna anclan i Sverige så varmt uttalat sitt deltagande for Dan

marks sak, att hvarje Swensk skulle hafva ansett såsom nesligt att 

stalla sig på Tyskarnes side? - Ar det af ingen betydelse, att Sweri

ges stander, som ara temligen småla på anslag, gifvit 3 millioner 

.Rdr. for at skaffa rattvisa åt Danmark, och att hvarje Swensk 

undersåta annu deltager i denna beskattning? - De kan val hafva 

ratt deruti, att vårt bitrade varit utan nytta for Danmark, men 

det ar ej Swenska folkets fel och vittnar ej om vår likgiltighet for 

broderne på andra sidan Sundet. Icke heller bor Swenska regerin

gen bittert klandras derfore, att den hyser någon tveksamhet att 

kasta sig in i striden, och med sina svaga krafter upptrada emot 

ett folk, som icke nu forfordelat densamme, och med hvilken vår 

regering befann sig i fredligt forhållande. - Hvad jag ofvanfor 

yttret hoppas jag, att De med Deres sannings karlek och patriotism 

icke illa upptager; ty min valvilja for Danmark kommer alltid att 

fortfara, men jag ar afven Swensk och alskar mitt land. - Jag ar

betar nu uopphorligt for att så fort som mojligt få min ofversatt

ning fardig, så att jag hoppas, att den i April kan lemnas åt Swen

ska allmanheten". - Brevet slutter saaledes: "Lef val och glom ej 

Deres tillgifna van C. F. Lindstrøm" .12) 

I tiden fra 6. september 1847 til 28. januar 1851 skrev altsaa 

C. F. Lindstrøm 8 breve til Rønninge præstegaard; desværre ken

der vi ikke indholdet eller antallet af de breve, Rohmann sendte 

til Stockholm. - For Rohmann betød bekendtskabet med Lindstrøm, 

at hans historiske skildringer blev oversat til svensk. De to mænd 

Fynske Årbøger 1967



352 Johannes Pedersen: Om familien Rohmanns sidste år i Rønninge 

lærte hinanden at kende, da Skandinavismen stod i fuldt flor; de 

delte glæden over nordisk sammenhold og forening, især overfor det 

slesvigholstenske oprør. Hjerteligt udtalte de begge deres forvent

ninger om nordens fremtid, da svenske soldater kom til Fyn for 

at kæmpe side om side med danskerne mod Tyskland. Men glæden 

over det nordiske broderskab kølnedes jo betydeligt, da hensynet 

til Rusland fik den svenske regering til at trække deres tropper hjem 

fra Danmark. For mange danske var det en stor skuffelse; en skuf

felse, som Rohmann med broddede ord har givet udtryk for, mens 

Lindstrøm i sit sidste brev fra januar 1851 gør ham opmærksom 

paa, at svenskerne har vist Danmark stor sympati, ikke blot med 

varme ord, men ogsaa med den kostbare militære hjælp, der blev 

sendt. Han forsikrer, at han stadigt vil nære stor sympati for alt 

dansk, men han er jo svensk og elsker sit land. 

I Rohmanns arkiv findes ingen vidnesbyrd om, at de to mænd 

har skrevet til hinanden efter 1851, saa vi ved ikke, om forbindel

sen mellem dem helt blev afbrudt, eller om de, hvad der vel er 

mest sandsynligt, i deres senere brevveksling kun omtalte spørgs

maal, der berørte Lindstrøms oversættelse til svensk af Rohmanns 

skrifter. 

III. Treaarskrigen og valgene til den grundlovgivende rigsforsam

ling. - Den 20. januar 1848 døde kong Christian VIII, og en uges 

tid efter kundgjorde den ny konge, Frederik VII, at forbindelsen 

mellem kongeriget og he.t;"tugdømmerne skulde vedblive som hidtil, 

og at der vilde blive udarbejdet en fællesforfatning, der skulde fore

lægges "indsigtsfulde og erfarne Mænd". I de følgende uger drøfte

des ivrigt overalt i Danmark landets fremtidige forfatning og for

holdet mellem hertugdømmerne og kongeriget. - I Fyens Stiftsti

dende stod at læse den 4. marts 1848: "I Dag udkommer og vil 

Kl. 7 være at faae i Byens Boglader: "Hvad er nu at gjøre i Dan-
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mark. Tanker og Forslag af C. Paludan-Muller, Dr. phil., Over

lærer". Det er en indtrængende appel til alle danske om enigt at 

staa fast om kongen. "Kun om Kongen kan Folket samle sig", skrev 

han. "Det er ikke fra Kongens Viisdom, Frelsen skal komme; - men 

fra hans danske Sind. - Mit Forslag er da: "en almindelig Rigsdag 

samlet om Kongen saasnart som muligt". 1
) 

Overlærer Paludan-Mi.illers tanker fandt efter Fyens Stiftstiden

de af 13. marts varm tilslutning hos 46 bønder fra Kerteminde

egnen. - Og i samme avis af 16. marts findes en adresse til kongen 

underskrevet først af Paludan-Mi.iller, saa af en del Odenseborge

re, nogle fynske proprietærer og gaardmænd og til sidst af pastor 

Wiborg i Rynkeby, ialt af 47; den beder kongen om, at han snarest 

vil udsende en fri valglov, saa der kan vælges en forsamling, der 

kan vedtage en ny forfatning. - Man undrer sig over, at Rohmann 

ikke er med blandt underskriverne; maaske har de to venner ikke 

været helt enige om, hvordan den ny forfatning burde være.2
) 

Ved et møde i Rensborg den 18. marts førte slesvigholstenerne 

et meget udæskende sprog mod Danmark; de krævede, at hertug

dømmerne skulde høre uadskilleligt sammen, og vedtog at sende 

en deputation til København for at fremsætte deres krav for kon

gen. - Denne uro gav anledning til, at Københavns borgerrepræ

sentation et par dage efter, fulgt af et anseligt folketog, begav sig 

til Christiansborg og forelagde kongen deres krav om, at forbindel

sen mellem Slesvig og Danmark skulde sikres ved en fælles rigs

forfatning, bygget paa en i sandhed folkelig valglov. Og kongen 

lovede, at Slesvig skulde blive bevaret for Danmark. - Saa ankom 

den slesvigholstenske deputation; fra kongen modtog den en erklæ

ring om, at han vilde styrke Slesvigs uopløselige forbindelse med 

Danmark ved en fælles fri forfatning og dernæst give Holsten sin 

egen forfatning. Dermed var brudet med slesvigholstenerne fuld

byrdet. - I Holsten blev der dannet en provisorisk regering, og den 

27. marts afmarscherede de første soldater fra København. I be

gyndelsen af april sang Københavnerne første gang "Dengang jeg 

2 Fynske Aarbøger 
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drog af sted"; en kraftig bølge af national begejstring gik over hele 

landet, og der blev mange steder vist en beundringsværdig offer

vilje.3) 

Hvordan stemningen var i Odense i disse dage, giver C. Palu

dan-Muller os et indtryk af gennem nogle linjer i et brev til en 

ven i Norge, dateret 5. april 1848: "De skulde have seet den gamle 

Philisterrede, Odense, Søndagen den 26. Marts. Hvilket Liv kom 

der ikke i Byen! - Alle samledes paa Raadstuen; Magistraten og 

nogle Private satte sig i Spidsen, og alle de smaalige Skranker, som 

ellers her holde Borgere, Honoratiores og Embedsmænd fjernede fra 

hinanden faldt øieblikkelig sammen. Bestemmelser om Opraab til 

Frivillige og Indtegning af Pengebidrag vedtoges uden Discussion; 

i mindre end en halv Time vare Bidrag af over 6000 Rdlr. tegne

de. -Kort, Aanden havde grebet os Alle" .4) 

Krigsbegivenhederne i aaret 1848 er kendt fra mange udførlige 

beretninger, saa de skal her kun omtales ganske kort og især ud fra 

meddelelser, der naaede Rønninge præstegaard. - Den 9. april ud

kæmpedes det første slag mellem danske og slesvigholstenere; dan

skerne vandt en klar sejr og kunde derefter besætte hele Slesvig til 

Ejderen. Kun med preussisk hjælp kunde slesvigholstenerne kæmpe 

videre, og den 23. april var preusserne naaet frem til Danevirke. I 

et blodigt slag ved Slesvig blev vore soldater kastet tilbage. 
' 

Dette slag omtaler Paludan-Muller i et brev til Rønninge 25. april 

som "en mordersk Kamp", hvor vore soldater gennemgik ilddaaben 

og led følelige tab; alligevel var det efter hans skøn "et Tilbagetog, 

ingen Flugt". - Et par dage senere fortæller han i et brev, at vore 

nu formodentligt er paa Als, og beklager at hverken England, Rus

land eller Sverige har ladet høre fra sig.5
) 

De preussiske tropper trængte derefter op i Nørre-Jylland til stor 

ulempe for den bosatte befolkning; men de blev ved den russiske 

kejsers indgriben tvunget til at trække sig tilbage til hertugdøm

merne. Midt i maj kom det omtalte svenske hjælpekorps os til und

sætning; og derom fik præstefolkene ogsaa at høre fra deres datter 

Fynske Årbøger 1967



Johannes Pedersen: Om familien Rohmanns sidste år i Rønninge 355 

CatJharine, der paa den tid, som fortalt i Fynske aarb. 1959, 182 

opholdt sig i Hanneslund ved Faaborg. 

Først i juni 1848 meddelte Paludan-Miiller Rohmann, at det i de 

sidste aviser fra Hamburg hed, at den preussiske udenrigsminister 

i rigsforsamlingen havde erklæret, "at Krigen var sin Ende nær

mere end sin Begyndelse. - Gid det var saa vel; vi have gjort nok 

for vor Ære og kunne nu tage imod et anstændigt Forlig, selvom 

det ikke i alle Maader bliver efter vort Hoved. - Gud holde sin 

Haand over vort Fædreland, der ikke er ude af Klemmen alene 

med en Fred; Reformen, der kan blive en Revolution, staaer tilbage. 

I Øieblikket har Ingen et betydningsfuldere og vigtigeve Kald med 

Hensyn til Danmarks Skjæbne end Landsbypræsten".6
) 

I et br~v af 18. juni skriver han til Rohmann: "De deler ikke 

min Mening om Ønskeligheden af en snarlig Fred; - kan De negte, 

at en Seier for os afgjør Intet, medens et Nederlag sætter Alt paa 

Spil. -Kort sagt: med egne Kræfter kunne vi ikke modstaae Tydsk

land; med fremmed Hjælp bliver vi Hjælpernes Drabanter; - der

for synes mig at kunne vi faae et anstændigt, om og tarveligt For

lig, - saa var det bedre. - De vil ikke misforstaae dette, som om jeg 

var lunken for mit Fædrelands Ret og Skjæbne. Jeg tør nok uden 

Praleri sige, at jeg er saa dansk som Nogen, men Spørgsmaalet er 

just, hvad der er tjenstligst for Danmark. - Hvad der skal blive af 

vore kirkelige Forhold, maa Himlen vide. - Min Troesbekjendelse 

er 1 denne Henseende, at den kirkelige Enevælde bør indskrænkes 

ved en Synodalforfatning, Lægmænd gjennem Valgte Repræsen

tanter have en Stemme i denne, Religionsfrihed indrømmes, men 

den lutherske Kirke hævdes som Statskirke paa sit nuvæ

rende Grundlag".7
) 

I sommeren 1848 blev der forhandlet om vaabenstilstand. Først 

den 26. august blev den sluttet og skulde saa vare i 7 maaneder. -

I maj 1848 havde pastor Rohmann, som vel andre fynske præster, 

modtaget en henvendelse fra agent O. B. Suhr i Nyborg om at ind

samle undertøj, strømper og skjorter til det indkaldte Aarhus dra-

2* 
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gonregiment; hjælpen maatte skaffes hurtigt, hed det, da soldater

ne kun havde det tøj, de stod og gik i.8
) 

Men iøvrigt var det spørgsmaalet om valgene til den grundlov

givende rigsforsamling, der optog folk mest i de sidste maaneder af 

1848, selvom ingen endnu kendte krigens udfald. - Den af stænder

forsamlingerne i Viborg og Roskilde vedtagne valglov blev under

skrevet af kongen den 6. juli; valget skulde holdes den 5. oktober 

1848. Af de 193 mænd, der skulde vælges, valgte kongen de 48, 

mens enhver dansk mand, der var fyldt 30 aar og havde raadighed 

over sit bo, kunde deltage i valget af de øvrige. 

1948, hundredaaret efter, blev der udsendt to værdifulde afhand

linger om valgene paa Fyn; den ene fremkom i Fynske aarbøger og 

var skrevet a,f cand. mag. Sigismund Nielsen (nu Jørgen Tvevad), 

mens den anden udsendtes som et selvstændigt skrift og var forfattet 

af lektor ved Odense kathedralskole, Hakon Muller. - Ogsaa i breve

ne mellem C. Paludan-Mi.iller og Rohmann blev valgene drøftet. I 

løbet af august skulde der holdes vælgermøder med opstilling af kan

didater; i et brev af 3. august skriver Paludan-Miiller bl.a.: "Deres 

Frygt for Fremtiden ængster mig. Destoværre har De vistnok Ret i at 

see et Bonderegimente i Anmarsch; men mon det dog ikkeskuldevære 

muligt endnu at aabne Øinene paa den høiere Bondestand? - Men 

skulle vi da staae ledige? Jeg spekulerer paa en Tiltale til den fyen

ske Bondestand i Anledning af Valgene. De maa heller ikke slaae 

Dem til Ro, men bruge Deres Ord og Pen; i det mindste er det en 

Pligt, om den end ikke staaer i Balles Lærebog, for Dem at vove 

Deres Trøie i Valgkampen".9 ) 

I et følgende brev forklarer Paludan-Miiller vennen i Rønninge, 

at bonderegimentet jo ikke undgaas, men snarere fremmes ved, at 

han ikke vil deltage i valgkampen. Naar Paludan-Miiller ikke selv 

vil lade sig opstille som kandidat, skyldes det, skriver han, at hans 

svage hørelse hindrer ham i at følge med i en diskussion i en stør

re forsamling. 10
) 
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Saa gik det løs med vælgermøder og opstilling af kandidater rundt 

omkring paa Fyn. - I Odense var C. Paludan-Miiller medindbyder 

til et par offentlige møder i kathedralskolens sal, hvor man disku

terede modsætningen mellem købstadsfolk og landboer og spørgs

maalet om eet- eller tokammersystem; og som eventuelle kandida

ter ved valget nævntes adjunkt Kofoed Hansen, stiftsfysikus Kay

ser og overauditør Poulsen. Men efter en meddelelse i Fyens Stifts

tidende saa sent som den 4. oktober skete der en ganske uventet æn

dring i valgkampen i byen; der stod: "Valgsagen har erholdt en ny 

vending, idet Byens Laug iaftes have afholdt en Forsamling, hvori 

det vedtoges at opfordre Dr. Paludan-Miiller til at stille sig som 

Kandidat i Districtet. Opfordringen, der paa Stedet forsynedes med 

112 Underskrifter, er tilstillet Hr. Paludan-Miiller, og denne har er

klæret, at han anseer det for sin Pligt at efterkomme den". -Uden 

mange lyse forhaabninger rejste Paludan-Miiller da - efter paa valg

dagen at have vundet en klar sejr over sin modkandidat - den 11. 

oktober til København for at tage sæde i den grundlovgivende rigs

forsamling.11) 

Anderledes gik det Rohmann. I august 1848 skrev provst Hei

berg i Kerteminde til Rønninge, at han havde indprentet sine sog

nefolk betydningen af det forestaaende valg og tilskyndet dem til 

at lade sig indskrive som vælgere, ligesom han selv efter modtagne 

opfordringer fra byens folk agtede at lade sig opstille som valgkan

didat. Alligevel mener provsten, at ogsaa Rohmann bør lade sig 

opstille i Kerteminde, idet opstillingen af flere stedlige kandidater 

bedst kan udelukke en "radical Udlænding"; dog, fortsætter han, 

hvis Rohmann har hørt noget om, at folk fra "Høibye District" 

vil opstille ham, var det nok bedre, han tog mod det. - Af dette 

brev skønnede Rohmann, at provsten egentligt fraraadede ham at 

lade sig opstille i Kerteminde, og det faldt ham saa meget lettere, 

som han faa dage efter fik opfordring til at lade sig opstille i 

Svendborg.12) 

Prøvevalget i Kertemindekredsen den 15. september havde Roh-
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mann dog lyst til at deltage i. Efter at den af bønderne opstillede 

kandidat, den grundtvigske gaardfæster Chr. Larsen fra Dalby, hav

de talt og bl. a. havde sagt, at kommunerne selv burde vælge deres 

embedsmænd, fik Rohmann ordet og spurgte drillende Chr. Lar

sen, om han ikke ogsaa mente, at konerne burde vælge jordemode

ren. Dette spørgsmaal fandt Chr. Larsen meget anstødeligt og svare

de, at embedsmændene jo skulde styrke og oplive folkelivet, og det 

kunde jordemoderen vel ikke. - Vilde Rohmann med sin replik dri

ve spot med Chr. Larsen, kom han den dag galt afsted; blandt eg

nens grundtvig~ke bønder maatte han i den følgende tid døje den 

tort a t b li ve kald t "jordemodermanden". - Paa valgdagen den 5. 

oktober fik Chr. Larsen 693 stemmer, mens provst Heiberg kun fik 

210.U) 

Og saa lidt om valget i Svendborg. - Købmand, cand. pharm. 

M. A. Lacoppidan skrev under 21. august 1848 fra Svendborg til 

Rohmann, som han kaldte: "høistærede gode Ven, der vist foruden 

dine bekjendte gode Kundskaber er besjælet af sande liberale Grund

sætninger uden det skadelige Ultra", og bad ham om at lade sig 

opstille i Svendborgkredsen. Faa dage efter svarede Rohmann, at 

han overrasket og taknemlig havde modtaget vennens opfordring 

til at lade sig opstille i sin fødeby; gerne tilbød han sin tjeneste 

til at modvirke de uheldige elementer, der arbejder paa at tiltvinge 

sig magten. Og hertil føjede han nogle korte oplysninger om sine 

politiske synspunkter; han vilde undgaa alle yderligheder og over

drivelser og gerne være med til at sprede den magiske dunkelhed, 

der ofte omgiver ord som frihed og lighed. "Thi det er ikke Frihed, 

at Enhver kan gjøre, hvad han faaer Lyst til. -Uden Sikkerhed for 

Liv og Eiendom kan ingen Stat bestaa. - Ved Friheden tænker jeg 

mig da en saavidt mulig uhindret Udvikling af alle gode Kræfter 

eller efter den franske Definition: "at Friheden bestaaer i at kun

ne foretage Alt det, der ikke skader nogen Anden". - Tokammersy

stemet anser han for det bedste. "Det ene Kammer skal være et 
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Roligheds- og Besindighedselement til at moderere det andet Kam

mers altfor raske Fart". 

Den 14. september 1848 optog Svendborg Amts politiske Avis 

en artikel fra Lacoppidan, hvori han paa grundlag af dette brev 

meddelte vælgerne, at Rohmann havde givet tilsagn om at ville lade 

sig opstille. - Et par dage efter meddelte Lacoppidan Rohmann, at 

der den 22. september vilde blive afholdt prøvevalg i Vester Skjer

ninge. "Behageligt vilde det derfor være, dersom Tid og Leilighed 

tillod Dig at komme der". - Paa valgdagen fordelte stemmerne paa 

de tre opstillede kandidater sig saaledes: Svendborglægen ]. C. Cal

ding fik 712 stemmer, sognefoged N. Rasmussen fra Ulbølle 248 

og pastor Rohmann 78. 

Det var ham utvivlsomt en stor skuffelse saaledes at blive vraget 

paa sin fødeegn. Men ikke blot svenskeren Lindstrøm priste som 

foran nævnt Rohmann lykkelig, at han nu som præst og forsker 

kunde være fri for at give sig af med de politiske stridigheder; og

saa datteren Catharine udtrykte fra Hanneslund sin glæde over, 

at faderen ikke var blevet valgt, da det at være politiker dog før

te saa mange ubehageligheder med sig. 14
) 

I februar 1849 brød fredsforhandlingerne sammen, og saa blussede 

krigen atter op; c. 46000 preussiske soldater rykkede slesvigholste

nerne til hjælp. I april kom det til kamp i Sundeved, hvor dan

skerne klarede godt for sig, men omtrent samtidigt led vor flaade et 

smerteligt tab ved Eckernførde. - Preusserne trængte frem i Nør

rejylland helt til Skanderborg- og Aarhusegnen, mens slesvigholste

nerne satte sig fast omkring fæstningen Fredericia. Natten til 6. 

juli 1849 var det, danskerne gjorde udfald fra fæstningen og erob

rede fjendens stillinger; men det kostede dyrt, mange faldne og saa

rede. Faa dage efter blev en foreløbig fred underskrevet i Berlin. 

Fra Fredericiaegnen flygtede mange familier til venner og be

kendte paa Fyn. Den 11. september udsendte "Comiteen i Frederi-
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cia til de ved Bombardementet betrængte Indvaaneres Understøt

telse" en lang takkeskrivelse til fynske præstegaarde for den hjælp, 

fynboer havde ydet flygtningene. Og allerede 10. juli fortalte Ca

tharine Rohmann i et brev fra Hanneslund, hvad skovrider Bøving 

havde set i Fredericia. "Det har gjort et stærkt Indtryk paa ham at 

see Alt der. 500 danske og tydske Soldater bleve begravede i en stor 

Grav. _.:...Man skal ikke kunne gjøre sig nogen Idee om, hvordan der 

seer ud i Frederits. Saarede, døende og syngende Soldater rundt om

kring i al den Forvirring, som Byen er i" .15
) 

For at finde frem til en antagelig løsning af forholdet mellem 

kongeriget og hertugdømmerne forhandledes der hele det følgende 

aar. Den 2. juli 1850 blev der i Berlin sluttet "en simpel Fred", 

uden nogen afgørelse af stridspunkterne. - Derefter rørte hærene 

atter paa sig, og den 25. juli 1850 stod krigens blodigste slag ved 

Isted; også vi havde mange faldne og saarede, men tyskerne blev for

drevet, og krigen hørte op; i hertugdømmerne var dog spændingen 

mellem dansk og tysk ikke mindre 1850 end ved krigens udbrud. 16) 

Ogsaa for præstefolkene i Rønninge ha v de aarene 1848-1850 da 

været opfyldt med frygt og haab angaaende Danmarks fremtid. 

Baade krigens omskiftelser og valgenes spænding berørte dem stærkt. 

Og hvordan vilde den ny grundlov, der 5. juni 1849 blev st<J.d

fæstet af kongen, komme til at virke i landets større og i sognets 

mindre forhold? - Nær paa livet havde de den langvarige, pinlige 

strid, der 1850 skærpedes, mellem beboerne i Rønninge og kirkeeje

ren paa Rønningesøgaard om stolestaderne og gravkapellet i kir

ken; en strid der andetsteds vil blive nærmere omtalt. 

IV. Landets kirkelige forhold efter 1849. - Efter grundloven 1849 

skulde ogsaa landets kirkelige forhold "ordnes ved lov". - Spørgs

maalet om en revision af kirkeritualet af 1683 var stærkt fremme i 

den kirkelige debat i 1830erne; der blev indhentet erklæringer fra 

landets præster, og det blev overdraget biskop ]. P. Mynster at 
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udarbejde et forslag; 1839 blev hans "Udkast til en Alterbog og et 

Kirke-Ritual" udsendt. Mod det blev der fra grundtvigsk side rejst 

en kraftig protest. Paa Kertemindeegnen, Bjerge-Aasum herreder, 

blev denne protest underskrevet af over 200 mænd og kvinder; af 

dem var 15 fra Rønninge-Rolfsted. - Derefter gik hele sagen i staa; 

i september 1848 bragte kirkeministeriet den dog atter paa bane, 

idet det gjorde biskopperne opmærksom paa, at det nu brugelige 

kirkeritual ikke mere findes i boghandelen; men først 1855 udsend

te pastor A. L. Krogh i Maibølle "Ny Udgave af Danmarks og 

Norges Kirkeritual" .1
) 

"Evangelisk-kristelig Psalmebog" fra 1798 blev uden protest fra 

befolkningens side i løbet af de første aartier af 1800-tallet indført 

i saa godt som alle fynske kirkesogne. I 1845 blev et tillæg paa c. 

50 salmer approberet til kirkebrug, og med tilslutning af c. 130 hus

fædre fik pastor Rohmann det indført til brug i Rønninge-Rolfsted 

fra nytaar 1846. - Efter flere aars forhandlinger kunde Roskilde 

præstekonvent 1855 udsende "Psalmebog til Kirke- og Husandagt" 

med kongelig authorisation til brug i landets kirker, "hvor Præst 

og Menighed maatte enes derom". Da c. 150 husfædre i Rønninge

Rolfsted i august 1856 med deres underskrifter udtrykte ønske om 

at faa den indført i deres sognekirker, kunde Rohmann tage den i 

brug fra nytaar 1857.2
) 

Allerede i foraaret 1848 havde D. G. Monrad i et statsraad ud

talt, at han vilde give den danske kirke "en Synodal-Forfatning". -

Om forholdet mellem stat og kirke hed det imidlertid i grundloven 

af 1849 kun: "Folkekirkens forfatning ordnes ved lov"; dermed var 

anledningen til de følgende aars vidtløftige forhandlinger givet.3
) 

I december 1853 blev der nedsat en kirkekommission, der skul

le være raadgivende for ministeriet. - I 1830erne blev der fra grundt

vigsk side sat en adresse i gang for at skaffe "de gammeldags tro

ende" ret til at løse sognebaand til "sande christelige Præster"; den 

~ik i Bjerge-Aasum herreder c. 100 underskrifter; i Rønninge-Rolf

sted dog kun l, og der kom dengang intet videre ud af sagen. Men 
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i foraaret 1855 blev loven om "Løsning af Sognebaandet" gennem

ført, og i 1856 modtog Rohmann - utvivlsomt ærgerlig og uvillig -

en anmeldelse om, at "Træskom. Niels Larsen og hans Huus i Fer

ritslev" havde løst sognebaand til pastor Birkedal i Ryslinge. I de 

følgende aar fulgte flere saadanne anmeldelser, dels til Ryslinge, dels 

til pastor H. J. Koefoed i Sdr. Næraa.4
) 

Kultusminister C. C. Hall udsendte under 24. september 1856 et 

cirkulære til landets biskopper, hvori han først henviser til Danske 

Lovs bestemmelser om kirkelige medhjælpere og derefter opfordrer 

bisper og præster til at medvirke til "en Udvikling af Menigheds

livet ved den frie Dannelse af Menighedsraad overalt, hvor Tran

gen dertil føles eller vækkes". S a a danne menighedsraad skulde vir

ke "som Støtte og Medhjælp for Præsten i hans Embedsgjerning" 

med "at vække, styrke og lede et sundt christeligt Liv" og endvi

dere udgøre "et meget væsentligt Led i Ordningen af Folkekirkens 

Forfatning". 

Med dette cirkulære sendte biskop Engelstoft præsterne i Fyns stift 

en skrivelse, hvori han raadede dem til at oprette saadanne frivillige 

menighedsraad i deres sogne. Kun i c. 1/3 af stiftets pastorater havde 

præster og sognefolk mod paa at prøve dette nye; sognefolkene 

var betænkelige, fordi de frygtede, de vilde betyde mere generende 

kirkelig inspektion, og præsterne, fordi de mente, at jævne folk var 

for umodne til at deltage i kirkens gerning.5) 

Pastor J. L. Rohmann var 1855 blevet provst Heibergs efterføl

ger som provst for Bjerge-Aasum herreder. Og den 4. marts 1857 

indbød han beboerne til en højtidelighed i kirken med efterfølgende 

valgmøde. Ved valgmødet vedtog de tilstedeværende 27 husfædre 

fra Rønninge sogn eenstemmigt, at der i sognet skulde oprettes et 

menighedsraad paa 4 medlemmer foruden præsten. Ved afstemnin

gen om, hvem der skulde i menighedsraadet, fik følgende fire de 

fleste stemmer: snedker Søren Andersen, husmand Hans Hindsesen, 

gaardmand jens Sørensen og sognefoged Niels H indsesen ( Mathiasen), 

saa de kom til at danne det første menighedsraad i Rønninge. -
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En uge senere, 11. marts 1857, holdtes der en gudstjeneste i Rolf

sted kirke, med efterfølgende valgmøde i skolen. Her var 44 husfædre 

tilstede; og ved afstemningen om, hvem der skulle være medlemmer 

af menighedsraadet i. Rolfsted, blev følgende 4 valgt: sognefoged 

Jens Rasmussen, gaardmand Peder Christensen, Rolfsted, Rasmus 

Andersen, Hudvad, og gaardmand Mads Nielsen. - Følgende 15. 

april blev disse valg i Rønninge og Rolfsted indstillet til biskoppens 

approbation. 

Ved et fællesmøde for menighedsraadene i Rønninge-Rolfsted, 

der holdtes i Rønninge skole den 29. september 1857, blev der ved

taget en "Organisationsplan", der bl.a. bestemte, at sognepræ~ten 

skulde være raadenes formand, at valgene skulde foregaa hvert 5. 

aar, at medlemmernes antal i hvert raad skulde være 4, og at der 

skulde holdes 4 aarlige møder. Desuden blev det vedtaget at faa 

undersøgt, hvorvidt Rønninge kirkegaardtrængte til udvidelse.6
) 

Mange nye spørgsmaal skulde danske præster tage stilling til; som 

nævnt før var der allerede 1838, da Rohmann kom til Rønninge, 

nogle faa "hellige" i Rolfsted sogn; de har sandsynligvis søgt til 

gudelige forsamlinger i nabosognene, saa .de kom ikke i konflikt 

med Rohmann, der ansaa forsamlingerne for at være skadelige for 

kirkelivet. - Men nu efter 1849 var forsamlinger tilladte, og enkel

te af Kertemindeegnens præster deltog i dem som talere. 
•. 

I sommeren 1858 modtog Rohmann en indbydelse til at deltage i 

en gudelig forsamling i et hjem i Rolfsted sogn. Han kom og for

talte kort efter i et brev biskop Engelstoft om forsamlingen. Da

teret 7. august 1858 skriver han: "Siden jeg i Dag er kommen til 

at tilskrive D. H. privat, maa jeg dog fortælle, at pastor Kisby 

(sognepræst i Avnslev-Bovense) og Capelian Meinert (kateket i Ker

teminde) for en 3 Ugers Tid siden vare komne til mit Annex for 

at holde en gudelig Forsamling. Begge talede om det samme, nemlig 

Synd og Naade, Tro og Bekjendelse; men da de stærkt urgerede, at 

gode Gjerninger vare til ingen Nytte, duede slet intet, tog jeg Ordet 

tilsidst og viste, hvor let den Tale kunde misforstaaes derhen, at 
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det var ligegyldigt, hvordan et Menneske levede, men at Paulus dog 

stærkt udhævede Forskjellen paa Kjødets Gjerninger og Aandens 

Frugt; og om endog intet Menneske ved sine gode Gjerninger kunde 

fortjene Saligheden, saa kunde han dog ved sine onde Gjerninger 

forspilde den; thi ellers maatte ogsaa Gjerrige, Tyve og Røvere 

kunne arve Guds Rige; dernæst forklarede jeg, hvad Udtrykket go

de Gjerninger i Pauli Tale og Sammenhæng skulde betyde osv. -

Dermed endtes Forsamlingen i dyb Taushed. Nogle saa suurt, men 

Nogle af mit eget Sogn kom hen og takkede mig for, hvad jeg 

havde talt, da de havde følt et Anstød ved den Tale, at Troen og 

Bekjendelsen var nok, og at et christeligt Liv var til ingen Nytte. 

Saaledes havde de forstaaet det, og skjøndt det vel ikke ganske var 

Talernes Mening, maatte Lægfolk let opfatte det saaledes. - Der 

var ogsaa en Missionær fra Skaarup [formodentlig Johan Nielsen]; 

han talede ret godt, kun tilskrev han Bønnens objective Virkning 

vel Meget. Om jeg herefter bliver oftere anmodet om at komme til 

disse Forsamlinger, kan jeg ikke vide" .7) 

Af denne beretning fremgaar det tydeligt, at Rohmann stillede 

sig meget kritisk til de gudelige forsamlinger og til de præster, der 

deltog i dem. - Det viste sig ogsaa i løbet af 1859, især ved et me

nighedsraadsmøde i Rønninge præstegaard 20. september. I anled

ning af en ansøgning fra provst Rohmann om at faa cand. theol. 

C. C. Erichsen beskikket som sin personelle kapellan, skrev biskop 

Engelstoft under 23. april 1859 til ministeriet, "at et gjentaget apo

plectisk Anfald sørgeligen har sat denne hæderlige og utrættelig 

virksomme Mand ude af Stand til at forvalte sin Embedsgjerning i 

Kirken", og a t han derfor, i hvert fald foreløbigt, trængte til en 

hjælpepræst. -Fra 12. maj til 10. november 1859 var C. C. Erich

sen da Rohmanns kapellan i Rønninge. Spørger man, hvorfor saa 

kort tid, findes svaret i et referat af det nævnte menighedsraads

møde. Ved det udtalte medlemmerne sig først om et tilsendt "Ud

kast til en Lov om en Kirkeforfatning"; dernæst enedes de om, at 

en sognebaandsløser ikke burde være medlem af menighedsraadet 
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i sit hjemsogn - og om, at forældre, der sætter deres børn i pleje, 

først burde skaffe sig oplysning hos menighedsraadet om de fami

lier, der antog plejebørn. 

I referatet af mødet hedder det, at pastor Rohmann derefter 

udbad sig menighedsraadets svar paa spørgsmaalet, om han i de 

21 aar, han havde været i Rønninge, nogensinde havde nægtet at 

besøge gamle, syge eller andre, der ikke var istand til at komme i 

kirke? Herpaa svarede menighedsraadet eenstemmigt nej og indrøm

mede, at præsten ofte uden opfordring var kommet til saadanne 

eensomme og havde bragt dem "Religionens Formaninger, Opmunt

ringer og Trøst". Derefter staar der i protokollen, at Rohmann for

langte "Cappellan Erichsens Erklæring, om han havde lagt denne 

nogen Hindring iveien eller yttret nogen Misbilligelse af, at han gik 

hen til Familier her i Menigheden eller til saadanne Personer, der 

ikke kunne komme i Kirken og holdt Andagt eller Prædiken for 

dem. - Hr. Erichsen erklærede, at Præsten aldrig med bestemte Ord 

havde enten forbuden ham eller lagt ham Hindringer iveien eller 

yttret bestemt Misbilligelse af, at han besøgte saadanne Personer 

eller Familier, men han havde, som han paastod, af enkelte Ord 

og Udtalelser, som han meente vare forblommede, troet at kunne 

slutte sig til, at Præsten misbilligede saadanne Besøg som de nævnte, 

og da Præsten havde yttret, at han ikke ønskede de saakaldte gude

lige Forsamlinger, havde Hr. Erichsen antaget, at der ved saadan

ne ogsaa var meent de tilfældige Samlinger af Mennesker, han mu

ligen kunde træffe paa hos de Familier, hvilke han besøgte. - En

delig afgav Sognepræsten og Cappellan Erichsen den gjensidige Er

klæring, at da de paa Grund af deres forskiellige Anskuelser af 

Præsteembedets Gjerning ikke indsaa: at kunne virke sammen til 

Velsignelse i denne Gjerning, var Erichsen villig til at forlade sin 

Plads som Cappellan hos Sognepræsten, Provst Rohmann, og den

ne havde Intet at indvende derimod, saa at denne Overeenskomst 

blev vedtaget i Mindelighed i Menighedsraadets Overværelse".8) 

At det med mindeligheden i dette tilfælde var saa som saa, kan 
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oplyses lidt nærmere. - Under 16. september 1859, altsaa før det 

omtalte menighedsraadsmøde, havde biskop Engelstoft sendt Roh

mann et brev "angaaende Capelian Erichsens Deehagelse i Huus

forsamlinger og min Samtale derom". I det skriver biskoppen, at 

Erichsen overfor ham havde erkendt, at han var uberettiget til 

uden provstens samtykke at holde forsamlinger udenfor pastora

tet som til i menighederne "at anstille Huusforsamlinger"; men han 

mente, at det var urimeligt, at provsten misbilligede, "at han gik 

til saadanne Personer, der ikke kunde komme til Kirken, og holdt 

Andagt eller Prædiken for dem, selv naar der, ham uafvidende, kun

de være Flere tilstede hos dem". Og heri vilde biskoppen give Erich

sen medhold, "da dog Enhver i Menigheden maa være berettiget 

til at begjære Præstens Nærværelse eller Besøg, naar denne dertil er 

villig, og det lader sig neppe gjøre, at Noget, der ligner Huusforsam

linger kan indtræde, naar ikke netop den Præst, der besøger saa

danne Medlemmer af Menigheden, vil anbefale de Forsamlede hellere 

at søge dem end Kirken alene. Jeg tilraader at lade ham uhindret 

besøge dem, der kalde ham til sig; thi det hele Forhold mellem en 

Capelian og en Sognepræst er neppe saa klart og bestemt, at Denne 

kan forbyde Hiin en vis Selvstændighed som Sjælesørger i Menig

hederne" .9) 

Herpaa svarer provst Rohmann i et brev af 22. september, han 

sendte biskop Engelstoft sammen med referatet af det omtalte me

nighedsraadsmøde den 20. september. I det skriver han, at det har 

dybt bedrøvet ham "at see min Biskop ubetinget synes at have fæs

tet Tillid til Kapellan Erichsens Beretning, at jeg skulde have lagt 

Baand paa ham - ved at misbillige, at han gik til Gamle, Syge 

eller saadanne, som ikke kunde komme i Kirken og holdt Andagt 

osv. med dem". Videre hedder det, at Rohmann jo i aarenes løb har 

aflagt mangfoldige saadanne besøg i hjemmene; saa paa det punkt 

er Erichsens beretning "mildest talt usand; ikkun i Anledning af 

Forsamlinger, d. v. s. af en tilsagt Mængde af Mennesker, sammen

stimlet fra alle Kanter - yttrede jeg mig, da jeg lod Erichsen læse 
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Pastor Browns Brev om den bestilte Forsamling i Aarslev, at jeg 

heller ikke ønskede, at man bestilte eller holdt slige Forsamlinger 

i mine Menigheder". Ved anden lejlighed havde Rohmann maattet 

gøre Erichsen opmærksom paa, at han, ikke uden forud indhentet 

tilladelse, var berettiget til at holde forsamlinger, men at det skulde 

betyde en misbilligelse af hans besøg i hjemmene, kunde Rohmann 

ikke indsee. Derimod fik menighedsraadet ved det omtalte møde, 

21. september, "den Opbyggelse" at høre Erichsen med stentorstem

me "udbryde i B.s (d. er formodentligt Birkedals) bekjendte Flos

kel: ]eg bryder mig intet om Alverdens Bisper eller Provster; jeg 

har en høiere Kaldelse. - Saaledes som det er, kan jeg ikke have 

det; en af os maa fortrække. Efter Conference med min Læge, har 

jeg besluttet at begynde at prædike først i den ene Kirke paa Søn

dag for at see, hvad Virkning det gjør paa mig; thi skal det endelig 

være, saa vil jeg heller arbeide mig ihjel i Kirken og i mine andre 

Forretninger end overfuses af Raahed, fortrædiges af Fanatisme og 

ærgres ihjel, og det under en heel Forstyrrelse af min hidtil saa fre

delige Menighed, der virkelig viste en uskrømtet Kjærlighed til Kir

ken og Guds sunde Ord og en synlig Bestræbelse hos Saamange at 

leve derefter, og endnu yttre Beklagelse over, hvad der er skeet". 

Med en bemærkning om, at han nu er i færd med at se sig om efter 

anden hjælp, slutter Rohmann sit brev til bispen. - Sin ansøgning 

om endedigeise fra sin stilling i Rønninge indsendte kapellan Erich

sen til ministeriet den 22. oktober; den var anbefalet af provst 

Rohmann, fordi der raadede "en Modsætning mellem de theologiske 

Synsmaader, hvorfra de betragte den præstelige Gjerning og den 

evangeliske Prædiken". Biskop Engelstoft vil ikke fraraade ansøg

ningen, da provsten atter synes at være arbejdsdygtig, og "da en 

lykkelig Samvirken maa ansees for umulig" .10
) 

Men under 9. november 1859 skriver biskoppen til Rohmann, at 

han i aviserne har set en bekendtgørelse om, at kapellan Erichsen 

havde holdt afskedsprædiken i den ene af sognekirkerne. "Hvilket 

i høi Grad har været mig uventet, uagtet jeg vel veed, at han med 
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D. H.s og mit Samtykke er bortreist og forventer allernaadigst 

Entledigelse". Han udbeder sig da oplysning om, "hvorvidt det 

forholder sig som Aviserne berette, og hvorledes han i saa Fald har 

forenet denne Handling med sin Stilling, som den der endnu er aller

naad. beskikket Capelian for Menighederne". - Hvad var det for 

en bekendtgørelse, biskoppen havde læst? Aabenbart en notits der 

stod at læse i "Fyens Avis" torsdag den 3. november. Den lød: 

"Erkjendtlighedsgave. Søndag den 30. October holdt Pastor Erik

sen sin Afskedsprædiken i Rønninge og Rolfsted Kirke for en tal

rig forsamlet Menighed. Hans Virksomhed der blev kun af kort 

Varighed, hvilket meget beklages af nogle af Menigheden, som der

for ved hans Bortgang overrakte ham et Sølv Berettetøi i Etui". -

Notitsen lyder jo, som om der kun var een kirke i Rønninge-Rolf

sted; men mærkeligt nok er Erichsens afskedsprædiken optrykt i 

"Den indre Missionstidende" 1908, 20. december, og der hedder det, 

at .den er holdt i Rolfsted kirke den 30. oktober. Til sidst i denne 

prædiken sagde Erichsen farvel især til dem, der sluttede venskab 

med ham. "Hellige Brødre, jeg gaar nu bort. - Farvel, du Rolfsted 

Menighed; du var mig til ikke liden Glæde og Opmuntring; jeg kom 

alletider glad herop". Disse ord lyder jo, som om Erichsen har fun

det forstaaende venner især i Rolfsted sogn. - Under 13. novem

ber 1859 kom ministeriets meddelelse om, at personel kapellan Erich

sen i Rønninge "efter Ansøgning i Naade var entlediget".U) 

At pastor Rohmann 1854 søgte embedet ' som sognepræst i Karle

bo i Nordsjælland tyder jo paa, at han .dengang nærede ønske om, at 

blive forflyttet; han maatte imidlertid blive i Rønninge og fik der 

som sognepræst og provst nogle meget travle og brydsomme aar. 

Striden mellem sognebeboere og kirkeejer varede ved. Loven om 

sognebaandsløsning medførte mange stridigheder mellem provstiets 

præster om sognebaandsløseres ret og ·pligt, og provsten maatte ud

tale sig om dem alle. Med pastor Viborg i Rynkeby maatte Roh

mann føre lange forhandlinger i anledning af, at Viborg nægtede 

Fynske Årbøger 1967



Johannes Pedersen: Om familien Rohmanns sidste år i Rønninge 369 

at døbe et barn efter en amtsresolution, fordi det vilde være en 

"tvangsdaab" .12
) 

Som provst fik Rohmann ogsaa med striden for og mod Chri

sten Kolds friskole at gøre; ingen anden sag irriterede ham som 

den. - Friskolens venner oprettede et "Selskab for den danske Al

mueskole", der vilde befordre oprettelsen af frie almueskoler og 

virke for reformer i statens skoler. Modstanderne samlede sig i 

"Landboforeningen for Hindsholm". - I foraaret 1857 skrev Roh

mann sin indberetning til ministeriet om provstiets skoler i 1856; 

om friskolen skrev han bl. a., at det foran nævnte selskab vilde "af

skaffe al tvungen Skolegang" og kaste skygge paa det offentlige 

skolevæsen. Friskolen, mente Rohmann, havde "sin Rod i et theore

tisk Sværmeri for en Gjennemførelse af en Frihed, der i grunden 

vil være ubunden Vilkaarlighed"; Kalds skole holdes alene i gang 

"af Partivæsen", ligesom Kold "ikke uden Støtte af det samme Par

tivæsen vil være istand til at oprette eller vedligeholde nogen Fri

skole". - Saa sent som i november 1859 fik to gaardmænd i Fer

ritslev i Rolfsted sogn, Thyge Hansen og Peder Hansen, begge sog

nebaandsløsere, efter Kolds tilskyndelse oprettet en friskole i Fer

ritslev.U) 

Allerede midt i 1850erne omtaler Rohmann selv sm ØJensvag

hed, der voldte, at han undertiden ikke kunde udføre sine skrift

lige arbejder, men maatte bede en anden nedskrive, hvad han dik

terede. I 1857 blev han ramt af en lamhed, der i lang tid medførte 

"en Slags feberagtig Mathed og Flauhed", der gjorde ham uskikket 

til alt. - Og efter gentagne apoplektiske tilfælde var det han, som 

foran nævnt, i foraaret 1859 besluttede sig til at søge sig en per

sonel kapellan; og fra 1857 var pastor F. A. Hansen i Fraugde et 

par gange konstitueret i provsteembedet paa grund af Rohmanns 

sygdom. - Kun faa maaneder efter at Erichsen var rejst fra Røn

ninge, maatte Rohmann atter se sig om efter en kapellan; i marts 

1860 antog han cand. theol. C. F. T. Strodtmann, der den 12. maj 

3 Fynske Aarbøger 
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aflagde den homiletiske prøve i Odense. Men da var provst Roh

mann aabenbart ikke i stand til at modtage sin nye medhjælper. 

Pastor Hansen i Fraugde var atter blevet konstitueret i provsteem

bedet og noterede den 15. maj, at da han nu atter skulde overtage 

provstiets papirer, "var Provst Rohmann saa svag, at der ei kunde 

være nogen Tanke om en formelig Aflevering". Strodtmann kom 

ikke til at virke som præst i Rønninge; Rohmann døde den 4. juni 

1860.14) 

I en dødsannonce i Fyens Stiftstidende den 5. juni 1860 med

delte "Loise Rohmann f. Gøtzsche", at hendes mand "efter længere 

Tids Svagelighed og 5 Ugers Sygeleie" var død "i sit 63. Aar. 10 

Børn begræde med mig Tabet af den kjærligste Fader, 2 modtage 

ham hisset. -Begravelsen finder Sted Onsdagen d. 13. Juni". - Og 

i Fyens Stiftstidende for 16. juni hedder det om Rohmanns jorde

færd: "Et særdeles stort Følge af alle Stænder fulgte Liget, der blev 

baaret af Stedets Sogneforstandere til den sidste Hvile. I Sørge

huset talede Stiftsprovst Damgaard et kjærligt Trøstens Ord til de 

Efterladte og sagde den Afdøde et hjerteligt Levvel fra hans Hjem, 

og i Kirken talede Pastor Barfod til Allerup og Davinde og frem

hævede i et ligesaa klart som smukt Foredrag den Afdødes store 

Dygtighed, Nidkjærhed og Trofasthed i sit Kald. Den Kjærlighed, 

hvormed han havde omfattet sin Menighed udtalte sig i det leven

de Ønske fra denne, at hans Eftermand maatte træde i hans Fod

spor" .15
) 

Det her udtalte ønske fandt ogsaa udtryk i en adresse fra Røn

ninge, som biskop Engelstoft under 18. august 1860 lod gaa videre 

til ministeriet; i biskoppens paategning hedder det: "Naar Andra

gerne, der vist nok udgjøre den allerstørste Deel af Rønninge Sogn 

og en ikke ubetydelig Deel af Rolfsted Sogn anholde om en Sog

nepræst i den afdøde Provst Rohmanns Aand, er det vel Meningen 

at frabede sig en Mand af den saakaldte Retning, som fra Nabo

sognene har draget Adskillige til at løse Sognebaand og søge Fri

skoler". Efter biskoppens mening betyder adressen kun, a t sognefol-
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Louise Rohmann f. Gotzsche t 1885. 
(fot. fra 1858) 
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kene stærkt ønsker, at de maa faa en præst, ".der med en sund al

vorlig christelig Aand forener Besindighed og Erfaring i det kirke

lige Livs Brydninger" .16
) - Underskrevet med mærket "+" fandtes 

8. juni 1860 en nekrolog over Rohmann i Fyens Stiftstidende; den 

anonyme forfatter fortæller Rohmanns levnedsløb, noterer hans lit

terære arbejder og bemærker til sidst, at han "ivrede mod en større 

kirkelig Frihed" sammen med dem, der underskrev adressen til kul

tusministeriet af 3. januar 1859. 

Bortset fra den nævnte uoverensstemmelse i sagen angaaende ka-:

pellan Erichsen 1859 tyder alt paa, at biskop Engelstoft i tidens 

mest brændende spørgsmaal delte provst Rohmanns synspunkter. 

At biskoppen ogsaa omfattede familien Rohmann med stor sympa

thi, viser den anbefaling, han i juli 1860 gav provstinde Rohmanns 

ansøgning til kongen om ekstrapension. Provstinde Rohmann sid

der nu som enke "i de sørgeligste Vilkaar", skriver han, med 7 

børn, hvoraf de 5 er under 18 aar; hendes pension vil næppe beløbe 
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sig til mere end 4-500 rdlr. aarligt. Derfor, som paa grund af hen

des mands fortjenester "paa Kirkens, Statens og Videnskabens Om

raade", bør der gøres alt, "hvad Lovgivning og Sædvane tillade" 

for at lette hendes tunge skæbne. Da "en værdigere og mere træn

gende Enke neppe kan fremstille sig for Deres Majestæt", bør hun 

have den størst mulige understøttelse. Biskoppen tør indestaa for, 

"at Understøttelsen vil blive anvendt paa den forstandigste og sam

vittighedsfuldeste Maade til Børnenes sande Tarv" Y) 

Allerede under 17. juli 1860 var sognepræsten i V. Vedsted i Ribe 

stift, Carl Vilhelm Hundrup, f. 1807, udnævnt til Rohmanns ef

terfølger som sognepræst i Rønninge-Rolfsted, hvor han virkede til 

1883.18
) 

I marts 1861 blev der udnævnt en ny provst for Bjerge-Aasum 

herreder. - Biskop Engelstoft og stiftamtmand Unsgaard havde un

der 23. februar indstillet til ministeriet, at den konstituerede provst, 

pastor F. A. Hansen i Fraugde, som den bedst egnede blev udnævnt, 

da han jo nu kendte forholdene, kun havde een kirke og var "en 

Mand af erkjendt Forretningsduelighed". - Dereft·er nævner indstil

lingen to andre præster i provstiet som mulige emner, nemlig J. V. 

Bloch i Kerteminde og G. F. P. Strøm i Marslev-Birkende. Om 

Bloch hedder det, at han er "en aandelig livlig og begavet Mand; 

men da han staaer i Spidsen for det for nogle Aar siden oprettede 

Selskab for Friskolen, synes han umulig at kunne beskikkes til et 

Embede, der væsentlig skal vaage over den bestaaende Skolelovgiv

ning, til hvilken Friskolerne lægge an paa at stille sig i den størst 

mulige Modsætning i Principet". - Om pastor Strøm udtales, at det 

"bortset fra, at han hylder Grundsætninger om de kirkelige For

hold, der hverken kunne ønskes paa styrende Stillinger eller vilde 

tilstede nogen Samvirken med Skolens eller Kirkens øvrige nuvæ

rende Foresatte, - er en afgjørende Hindring, at han har modtaget 

Valg til Landsthinget, hvilket for en Række af Aar vil medføre en 

Fraværelse, der ikke kan bestaae med Provsteembedet". - Derefter 

var F. A. Hansen provst i Bjerge-Aasum herreder til1880.19) 
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V. Rohmanns brevveksling 1849-1860. Breve fra Peter Rosenstand 

Wøldike. - Som omtalt i Fynske aarbøger 1963, 191-205 havde 

Rohmann fra sine unge aar brevvekslet med pastor Wøldike, f. 1781, 

der som præst i Faaborg 1813-1827 var blevet hans faderlige ven 

og raadgiver. Ogsaa fra aarene 1849-1850 findes nogle faa breve 

opbevaret fra Wøldike i Taarnby til Rønninge præstegaard. - I et 

meget langt brev, dateret 28. februar 1849, fortæller Wøldike mang

foldigt om, hvordan familien befinder sig i tidens brogede vir

var; med korte udtog vil jeg forsøge at gengive dets hovedindhold. 

- Efter at vaabenstilstanden er udløbet, skriver han, ser alt "tvivl

somt ud". Tyskerne kunde jo finde paa igen at strømme ind over 

landet "for at eftersee vore Kjødgryder". - Ved Rigsdagens aab

ning var Wøldike selv tilstede og bemærker: "Det er dog uendeligt, 

hvad de gode Venner tale og skrive. - Min kjære Tage Muller (bi

skop i Ribe) er leed og kjeed af dette Vrøvl". Heller ikke Caspar 

Paludan-Miiller lod til "at være synderlig tilfreds med sin Stilling 

som Rigsdagsmand; - og naar ikke Grundtvig var der og kunde 

skaffe dem lidt Moerskab, saa faldt de vel enten i Søvn eller fik 

hinanden i Haarene som Frankfurterne. - Ja, hvad det dog seer 

broget ud allevegne; hvad skal Enden dog blive paa alt det Vir

var".1) 

Nogle bemærkninger i brevet viser, at Wøldike stadigt interesse

rer sig for, hvad der foregaar paa Fyn. "Stakkels Madm. Lund i 

Tommerup, hvor skal hun hen med sin Gjeld og sine Børn og sin 

egen svage Kraft! - Min Compliment ved Leilighed til Deres nye 

Biskop, (Stenersen Gad), der var meget vakker imod mig i næst

forrige A ar i Maribo. M an rad, ja, ja, det er underlige Tider, vi leve 

i. - Det er et smukt Andragende om Feltpræster, der staaer i sidste 

fyenske Avis. -I kjære Fyenboere kunne staae Eder ved Eders høye 

Capiteltaxt". Nogle linjer handler om hans læsning; Paludan-Miil

lers "Adam Homo" og lidt af Martensens prædikener, nævner han. 

"Arme Fredr. Barfoed faaer gevaltig Skrup for et Afsnit i hans med 

uhyre Flid og Nøiagtighed skrevne "Dansk Geistlighed"; - bedst 
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om Flyveposten ikke havde gjort sig saamegen Umage for at stille 

hans Dadel frem; derved er den bleven saa bekjendt. Bogen er jo 

ellers ikke Almeenlæsning og var vel ikke kommen andre Steder 

end paa Præsternes Borde". - Efter læsningen af "Kirketidenden" 

udbryder han: "Det er da en gruelig Forvirring, der er i det hele 

Religionsvæsen ude blandt Tyskerne; - og det har vist smittet i 

Holsteen". - Om den svenske digterinde Fredrika Bremer fortæl

ler Wøldike, at hun i vinter er i København. "Mine Døttre have 

været samlet med hende et Par Gange hos Cand. Egede Glahn; 

hun taler om at ville engang ud at besee vort Land og Folk herude. 

Hun skal være Velkommen. Hendes "Syskon Lif" læste jeg med 

Glæde her i Efteraaret".2
) 

Om den yngste søn, Marcus, meddeler brevet, at han bor hjem

me og er ved slutningen af sit theologiske studium; derfor har han 

ikke kunnet hjælpe sin far i vinter, skønt der paa grund af fade

rens daarlige øjne nok kunde have været brug for en haandsræk

ning. "Han har været her uafbrudt i Vinter, men flyttede i Man

dags til Byen for at være ved Haanden, naar Examen begynder. I 

nogen Tid har han benyttet Candidat Scharlings Veiledning, vel 

nærmest for at faae selv Rede paa, hvad han veed. Jeg er slet ikke 

bange for Udfaldet af hans Examen, naar kun ikke den forestaaen

de Udskrivning af dem, som ere fødte 1826, og det er han, skal 

gribe forstyrrende ind i hans Examen, ja, maaskee i hans hele Livs

stilling". 3) 

Sønnen Jeremias har, hedder det, i vinter haft fuldt op at gøre 

med at passe de to store menigheder i Nysted-Herridslev, hvor han 

fra juni 1847 har været personel kapellan hos sognepræst L. A. Nis

sen, der døde i november 1848; han overtog derefter vacancetjene

sten, til den nye sognepræst Th. Gudmundsen var udnævnt og kunde 

komme til Nysted. Wøldike skriver videre: "maatte der nu snart 

aabnes nogen Vey for ham! men det vil have lange Udsigter. Et 

lillebitte Embede, Capellaniet i Kattrup (Voer Herred) paa 99 Rbd., 

mente Madvig, jeg talede med i Fredags, laae uopnaaeligt for ham. 
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Gid han blot var bedre begavet som Prædikant, troer Jeg næsten, 

jeg selv tog ham; men hvorlidt jeg end føler, at jeg passer for den

ne Meenighed, han passer dog mindre for den. Imidlertid haaber 

jeg at faae ham lidt herover, naar Gudmundsen tiltræder Embedet, 

at jeg kunde komme lidt ud at lufte mig" .4) 

Og videre om familien: "Baade jeg og Mutter og Pigebørnene 

have været i god Stand i denne milde Vinter; Sabine passer sine Ti

mer hos Spangs Børn, men er idag svippet til Greve og Vesterege

de paa 14 Dage. - Det var mig en stor Glæde at faae Svoger Holst 

her til Sjælland; han har det godt og længes kun efter at faae sin 

Familie til sig. Jeg var med van Wylich den 3. Sept. i Maglebye 

ved hans Indsættelse og med Thea og Sabine i Errindløv at feire 

hans Sølvbryllupsfest, hvor alle de 15 Børn vare samlede. Dette 

var ogsaa min eneste- Udflugt iaar; jeg reiste did d. 22. Sept. og 

var her igjen den 2Sde. Thea og Sabine kom nogle Dage efter. -

Saare gjerne vilde jeg være i Fyen først i Maj for at være med at 

feire min kjære Sidenius' Jubilæum; men hvo kan sige, hvordan 

Tingene stille sig til den Tid".- (1849, 28/2).5
) 

Wøldikes næste brev er dateret 18. maj 1849 og fortæller først 

om hjemturen fra Fyn, da han havde været med til pastor Sidenius' 

SO-aars præstejubilæum og samtidigt aflagt et kort besøg i Røn

ninge. "Touren over Beltet var drøy nok, .de tre Timer den varede; 

men Sophie slap dog for Søesyge. - I Slagelse skiltes hun fra mig, 

for næste Morgen at besøge de kjære (P. A.) Fengers i Slotsbjerg

bye, og jeg tænker, hun kommer til Kjøbenhavn imorgen tidlig". -

"Forynget og forfrisket" er han vendt hjem og sender nu sin og sin 

datters hjertelige tak for den kærlighed og velvilje, de mødte hos 

vennerne i Rønninge. "Hilsen fra Mutter og Sabine og Marcus, som 

exercerer af alle Kræfter. Hils Thrine!" - Men efterskriften fortæl

ler om en mindre glædelig oplevelse paa rejsen. "Hvad jeg dog blev 

vred paa Sehested Juul, (Ravnholt), som sad i Samtale med Agent 

Suhr i Nyborg og fortalte, at han dog endnu havde faaet Lov til at 

"fabrikere" en Præst. Kalder han os "Fabrikarbeide" og mener han, 

Fynske Årbøger 1967



376 Johannes Pedersen: Om familien Rohmanns sidste år i Rønninge 

at han er vor Mester? tænker han saa ringe om vor Stand? dog det 

var vel kun et Plaisenterie, men han skulde have gjemt denne lump

ne Talemaade hos sig selv. - Han gik over Beltet med, og jeg saae 

ham sidst i Ringsted, men vexlede intet Ord med ham - for ikke 

at rage i Klammeri med denne adelige Herre, der vist var bleven 

meget vred, om jeg havde søgt at drive ham hans uforskammede 

Ord ind i Halsen igjen. Godt at dog ingen af os skylde slig Herres 

Naade vort Embede! Endnu engang Farvel og Tak!" - (1849, 

18/5).6
) 

En fjorten dages tid efter, dateret 4. juni, fik Rohmann igen brev 

fra Taarnby. Denne gang drejede det sig for Wøldike om at faa 

en anbefaling til sin gamle ven, kasserer P. Blichers søn, cand. ~heol. 

D. N. Blicher, der nu efter i 6-7 aar at have været lærer ved sko

len i Faaborg søgte embedet som kateket i Svendborg. Madvig hav

de sagt, at den unge Blicher maaske kunde faa embedet, hvis han 

skaffede sig nogle gode anbefalinger. Vel vidste Wøldike nok, at 

Rohmann hverken kendte D. N. Blicher eller hans kone, som er 

"to elskelige og agtværdige Mennesker (han er maaskee en lille Smu

le paastaaelig og har havt lidt Vrøvl med Haste), men han er af

holdt i Voigts Hus, og det er en god Anbefaling". Om Rohmann 

dog ikke vilde lægge et godt ord ind for ansøgeren hos Madvig, 

der jo er hans nære ven. 

Videre fortalte Wøldike: "I Fredags Aftes silde kom Marcus, der 

har slidt umaadelig med Exercisen, herud og meldte, at han var ved 

nogle Vedkommendes Gunst udtaget til næste Middag at reise med 

et Depot-Compagnie til Aalborg. - Fjenden kommer vel ikke til 

Aalborg; dog hvo kan vide! - Det hedder, at Fr. VII vægrer sig 

med største Bestemthed for at sancionere Grundloven; er det saa, 

hvor megen Uro kan da ikke komme over det hele Land! Kanskee 

han ey tør for Nicolai (i Rusland) eller tøver, til han har faaet 

Hjelp fra ham; det seer fælt ud altsammen; [i margin tilføjet:] I 

aften hedder det, at det vil skee imorgen". - Om sig selv skriver 

Wøldike: "For 14 Dage siden faldt jeg ved at staae ud af min 
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Vogn, slog mig slemt, høyre Laar, dog uden at noget gik itu, men 

jeg humper endnu endeel, da der ventelig har siaaet sig nogen Gigt 

eller andet Djævelskab til, og disse store Altergange i Mandags og 

igaar har gjort det værre. - Hvad mener De vel! Svoger Holst i 

Maglebye kjøbte paa Hulegaards Auction en brugbar Wienervogn, 

som han endelig vil have, jeg skal tage; den er arriveret og koster 

kun 67 Rbd. - Lidt tung er den, men den kommer vel aldrig læn

gere end til Kjøbenhavn paa haard Vei".- (1849, 4/6).7) 

Rohmann maa midt i juni have sendt Wøldike svar paa hans hen

vendelse om at anbefale D. N. Blicher til Madvig; at det blev et 

afslag fremgaar af Wøldikes næste brev, 19. juni; deri hedder det 

"Deres Svar finder jeg fuldkommen rigtigt; De burde og kunne 

ikke svare anderledes", saa de er lige gode venner for det. - Marcus 

havde med glæde taget mod et tilbud om at komme med armeen 

til Jylland; den 2. juni tog han afsted i uniform og med fuld 

oppakning; "og jeg maatte give Slip paa den kjære Knøs", der sej

lede til Udbyhøj og marcherede til Randers; efter hans sidste brev 

er han der sammen med en medstuderende, løjtnant Maribo, "Søn 

af Professoren", indkvarteret hos en købmand Michaelsen; "maat

te kun vor Herre holde sin Haand over ham, at han slipper derfra 

med Liv og hele Lemmer! -Jeg har været meget nedbøiet i mit Sind 

siden hans saa pludselige Bortreise. Maatte dog Tydskerne snart bli

ve kjede af at være her og tøfle hjem igjen, høfligen fulgte paa 

Vey af Vore med militair Honneur, det vil sige: smaa og store 

Kugler i ryggen. Men det synes dog, som noget Alvorligt først vil 

gaae for sig i Aarhuus". - Lidt bedre gaar det med det daarlige 

ben, men det taaler ingen anstrengelse. "Mutter og Pigebørnene 

har det godt. Frøken Collett er her endnu, og Stine Luttichau har 

nylig været her fra Aalborg". - Og til sidst skriver han: "Hils 

hjemme hos Dem selv, Moder og hele Flokken; gid De maa faae Glæ

de af de to stakkels Flygtninge og gid Faderen snart maatte kun

ne komme tilbage til det forstyrrede Frederits og tage Dem tilba

ge".- (1849, 19/6).8
) 
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Det næste brev fra Wøldike i Rohmanns arkiv er dateret 19. fe

bruar 1850. Midt i sin nytaarstravlhed med de "vidtløftige Folke

tællingslister" vil han dog tage sig tid til at udtrykke sin glæde 

over det rygte, der er naaet dem i Taarnby for et par dage siden 

"om den mig og os alle saa inderlig kjære Thrines Forlovelse med 

den brave mand", H. C. von Westen Berg paa Skovsbo. "Her blev 

Jubel i hele Huset og Svoger Holst fra Møen, som just var her, tog 

ikke den ringeste Andeel deri, maa De tro. - Ønsk hende og ham 

ret hjertelig til Lykke fra os Alle, og lad mig vide, naar Bryllup 

holdes, at jeg kan klinke med Mine paa den Dag til Brudeparrets 

Ære. - Det gaaer, Gud være lovet, fremad med min Kones Hel

bred, skjøndt langsomt. Nylig har Marcus faaet en Electriseerma

chine sat istand, og den benyttes, som jeg troer, til Gavn for hende 

under Lægens Tilsyn. Det lader til at Haand og Arm have vundet 

endeel, men i Hofte og Knæ kjendes det endnu ikke. Med mit eget 

helbred er det upaaklageligt, og Børnene e re i god stand". For første 

gang i den tid Wøldike har været i Sjællands stift har den sjælland

ske "Capiteltaxt" været højere end den fynske, hedder det videre. 

Om sine børn fortæller han: "Jeremias har det ret vel i Skjelby 

paa Falster, og det glæder mig at høre derovrefra, at Meenigheden 

skjønner paa ham og hans Virksomhed for dens aandelige Tarv. 

Gud give ham Taalmodighed til at vente efter Embede; det har end

nu meget lange Udsigter for ham og hans Forlovede. - Skam at jeg 

ikke før har meldt Dem noget om den kjære Marcus. Han flakkede 

om i Jylland med et Compagnie af 1ste Bataillon og fik sine Lem

mer godt rørte. Noget efter Fridericiaslaget kom han til Fyen og 

laae i Assensegnen, hvorfra han dog fik Leilighed til at gjøre en 

lille Udflugt til Faaborg. Først i September kom han med Tropper

ne, gik over Nyborg og Kaliundborg og deeltog i Indtoget m. v. 

Nu begyndte den lede Garnisonstjeneste med at gjøre Vagt og for

rette alskens Arbeide paa Kassernen, i hvis Nærhed han indloge

rede sig (hos Enken efter Christian Fries, Præsten, som De jo hus

ker), og det var et kjedeligt og ærgerligt Liv, saa han blev heel mis-
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modig ved at maatte opgive al aandelig Syssel. Enden blev, at vi 

først i November fik lejet en Mand for ham, og han blev udslettet 

af Bataillonen. Der maatte en Slump Penge til for at klare den 

Bugt; men min Søstersøn laante mig dem for det første. 10. Novbr. 

kunde han flytte, og han har trolig staaet mig bi siden, ja prædike

de et Par Gange i Juletiden med det lange Bukkeskjæg paa. Det var 

især godt at have Hjelp af ham d. 30te Decbr., da jeg maatte være 

i Roeskilde som Valgmand de to foregaaende Dage, hvorhen jeg 

blev sendt med 5 andre Mænd her af Sognet ved næsten eenstem

migt Valg. - Nei, visselig er Valgretten ikke, som man maatte øn

ske, og man kan slet ikke være rolig ved Tanken om, hvad der 

kommer ud af det Hele. - Marcus morer sig med at oversætte nogle 

ældgamle Legender for Mau, studerer Theologie, Digtere og hvad 

der kan falde for, og er Søstrenes Kjæledægge, ikke at tale om 

Moders". - Min Søster har været alvorlig syg i denne Vinter af Ro

sen i Ansigtet. - Svoger i Maglebye har det godt, skjøndt det jo 

aldrig glemmes hvad han tabte i den herlige Søn. En af Døttrene er 

her, som er en herlig levende Pige, som Sabine læser paa Kraft med 

for at danne hende til Lærerinde. En Julie Thomsen, som De nok 

ved, var her nogle Aar, drog som anden Lærerinde til en Pigeskole 

i Nykbg. Falster og har det godt hos Søsteren, der er gift med Im
manuel Barfoed. - Min gamle Blicher har den Glæde, at hans Dat

ters Mand, Fuldmægtig Leuning, er bleven Amtsforvalter i Nykjø

bing; det er et godt Embede, og han er en dygtig Mand. -Det kni

ber svært for min Forpagter med de lave Kornpriser, og jeg har 

ondt nok ved at faae det af ham, som han skal udrede". 

Der kommer ogsaa nogle bemærkninger om Rohmanns børn: "Til

lykke med den Bestemmelse, De har taget med Deres Christian. Det 

er en hæderlig Vei, han har valgt sig; vi ville dog stedse behøve 

Skibe, hvordan det end gaaer. Mine mangfoldige Skibsbyggere her 

i Sognet have næsten altid godt at fortjene. - Maatte der ogsaa 

snart vises Vei for Andreas. - Hvordan gaaer det med Grethes 

Helbred? - Hvordan har det gaaet Dem i disse voldsomme Stor-
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me, vi have havt paa den senere Tid? Her have de været mig en 

jevnlig Forstyrrelse i min Nattero og revet slemme Huller i Tagene 

paa Præstegaarden og Kirken. Snee have vi kun lidt af i Vinter, og 

det lader næsten som Vinteren selv skulde være forbi. Dog er der 

endnu længe til Jevndøgn".- (1850, 19/2).9
) 

Ingen havde vel den dag i februar tænkt sig, at dette brev skul

de blive det sidste, pastor Wøldike skrev til vennerne i Rønninge; 

men det blev det. Dateret Taarnby, 17. maj 1850, skrev sønnen 

Marcus til pastor Rohmann og fortalte: "Iforgaars Morges vilde 

Fader, som i nogle Dage havde været lidt utilpas, men nu var bedre, 

tage ind til Byen; han gik ned i Gaarden med sin Pibe, imedens 

jeg skulde gjennemsee en Revisjon, som han netop havde fuldført; 

da han blev noget længe borte, blev jeg uvilkaarlig angest og gik 

ned i Gaarden at søge ham; der sad han livløs, med Hovedet bøjet 

som om han sov; mit Raab kunde ikke naae ham mere, og alle 

Redningsmidler vare forgjæves. Doctoren kom inden 1/2 Times for

løb og erklærede, at han havde været død længe; Slaget var kom

met saa pludseligt og afgjørende, at Fader end ikke havde fornum

met det; thi der var ikke Spor af Smerte eller Kamp paa hans An

sigt; det var fuldt af Ro og Fred". - Det havde været strengt at 

bringe moder dødsbudskabet, skriver Marcus videre; "hun fik Luft 

i Taarer; den pludselige Sorg kunde hun lettere bære end mange 

Dages Angst og Spænding som ifjor. Doctoren meente, at det var 

det store Hjærtekar, som var sprunget; - vi maae da være glade 

ved, at Gud undte ham en saa let og smertefri Bortgang. - Jere

mias vente vi hid paa Mandag (20/5), om han ellers kan slippe 

løs fra sin Pindsegjerning; det var dog saa haardt, om han ikke 

skulde kunne sige Fader det sidste Farvel ved Graven paa Tirsdag. 

- Sorgen kan lindres mere og mere, men Savnet vil hver Dag blive 

større". Til sidst nogle linjer om, at Marcus gerne havde skaanet 

Rohmann for denne sag, "indtil Deres Glædesdag den 25. (Thrines 

bryllup) var forbi", men frygtede for, at et ubestemt rygte om 

dødsfaldet vilde pine dem mere end den sørgelige vished. "En af 
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Faders sidste Glæder her var et Brev, som han for nogen Tid siden 

modtog fra Dem. Lev vel. 

Deres M. Th. Wøldike". (1850, 17 /5). 

Pastor P. R. Wøldike blev begravet paa Taarnby kirkegaard tirs

dag d. 21. maj. Ved graven talte den i brevene flere gange nævnte 

svoger Chr. Møller Holst i Magleby-Holtug; han sagde bl. a. "Af

sluttet ligger for os et ædelt Menneskes Liv; - ville vi samle dets 

Indhold i een Kjerne, - da ville vi sige, at det var et Kjærlighe

dens Liv - i den i Jesu Christi Tro gjenfødte Kjærlighed; det var 

lige saameget Naadens som Naturens Gave". - Af sin efterfølger 

i Taarnby, den senere biskop i Lolland-Falster, J. H. Lautrup, har 

Wøldike faaet det vidnesbyrd, at han var "dygtig og nidkjær, -

ydmyg og beskeden i Væsen, dog kraftig i Gjerning".10
) 

Paa familien i Rønninge og især paa pastor Rohmann gjorde det

te pludselige dødsfald meget stærkt indtryk; fra sin tidlige ungdom 

i Svendborg huskede han, hvordan Wøldike hjalp ham med raad 

og daad; og da han 1828 skulde giftes med Sophie Lindgreen, hav

de Wøldikes indbudt de to unge til at holde deres bryllup i Ham

mer kirke og præstegaard. -Pastor Wøldikes hustru, Thea som hun 

gerne kaldes i brevene, opholdt sig til sin død 19. maj 1856 i Taarn

by hos sønnen Marcus, der nogle aar var lærer og kirkesanger i sog

net; fra 1877 var han sognepræst i Brahetrolleborg, hvor han havde 

søsteren Sabine boende hos sig. -Jeremias blev fra 1879 sognepræst 

i Kværndrup; hos ham boede søsteren Sophie. - Paa "det kære 

Fyn" blev saaledes alle P. R. Wøldikes fire børn bosat.U) 

Et brev fra J. N. Madvig, dateret 2. juni 1850. - Brevvekslin

gen mellem Rohmann og Madvig indtil 1848 er omtalt i Fynske 

aarb. 1963, s. 205 f. - Efter 1849 blev Madvig draget ind i det 

politiske liv og var en tid kultusminister. I foraaret 1850 besluttede 

Rohmann sig til at søge det ledige embede som sognepræst i Faxe; 

ansøgningen sendte han sammen med et privat brev til Madvig; i 
brevet fortalte han om, hvordan han og hans familie havde det, især 
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om Thrines forestaaende bryllup, og bad vennen anbefale hans an

søgning. - I sit svar af 2. juni skriver Madvig sin tak for brevet; 

ikke for "supplikant rØsten", men for.di han bag den hørte "den 

gamle vennestemme". Han sender sin og sin families lykønskning 

til bryllupet; se Fynske aarb. VII, 194 f. - Derefter skriver han an

gaaende ansøgningen om Faxe: "Jeg indseer fuldkommen, at Du 

kan længes baade efter et Embede, der fritager Dig for det længe 

udholdte Skolemestererhverv, og efter et, der kun har een Kirke, 

og jeg skal - hjertelig gjerne bidrage til dit Ønskes Opnaaelse, -

men Faxø faar Du ikke". Blandt den mængde ansøgninger, der er 

indkommet er nemlig to stiftsprovster og mange provster; de to 

nærmeste til embedet, mener Madvig, bliver "Provst Neergaard i 

Frederiksborg (Candidat fra 1815 med egregie og en meget hæder

lig Præst samt Provst og endnu kraftig) og Stiftsprovst H. U. 
Møller paa Falster. Heller ikke din gamle værdige Ven Wøldikes 

embede tør jeg regne paa at kunne skaffe Dig; det er ogsaa i visse 

Henseender ved Nærheden med Christianshavn, hvorfra Fattig

dom og sædelig Uorden trænger hist ud, bekymringsfuld t". Hvis 

Rohmann kunde slaa sig til ro med et noget mindre embede, vilde 

han snarere kunne naa sit maal, skriver Madvig. "Gjør imidlertid 

den Regning selv og bank paa! Velvillien skal ikke fattes". 

I slutningen af brevet bemærker Madvig om sine egne forhold: 

"Hidtil har Helbred og Sindets Elasticitet staaet mig bi, men jeg 

føler Tidens Tryk og seer vel de Vanskeligheder, der ere optaarne

de bag ved dem, som for Øieblikket beskjæftige os saa stærkt, at 

man neppe kan forberede sig paa det Næste. Gud give, vi snart 

kunde, ikke først og fremmest give vore Piender paa Hovedet, 

skjøndt ogsaa det, hvis det saa skal være, men skaffe vort eget 

Land en anstændig og paalidelig Fred, hvorved det Væsentlige be

varedes". Hans børn har det godt, mens det kniber med hans ko

nes helbred. "Dog tør vi endda ikke klage. Hils alle Dine, kjere 

Ven; styrk Dig i Sommerens Mildhed og tænk stundom venlig paa 

Din hengivne]. N. Mad vig". (1850, 2/ 6 )Y) 
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Dette brev er det sidste, der findes i Rohmanns arkiv fra J. N. 

Madvig, der levede til 1886 og indskrev sit navn i Danmarks riges 

historie som lærd professor og betydelig politiker. Rohmanns navn 

er ikke nævnt i Madvigs erindringer, men de 15 breve fra ham i 

Rohmanns arkiv giver os et glimt af ham som kammerat og ven, 

der midt i al travlhed mellem bøger og politik af og til kunde 

længes ud i naturens skønhed og sommerens mildhed. 

Et brev fra provst H. P. Engelbreth, Ørbæk, dateret 1851, 23/12. 

- Rohmann kendte H. P. Engelbreth baade fra sin studentertid og 

fra sin præstetid i Jylland. Nu traf de hinanden af og til paa Fyn, 

og Rohmann har aabenbart under en samtale sidst paa aaret 1851 

bedt Engelbreth skaffe sig oplysninger om Flødstrup-Ullerslev 

sognekalds indtægter og udgifter, fordi han tænkte paa at søge det, 

nu da sognepræsten N. W orm var død. Under 23. december sender 

Engelbreth de ønskede oplysninger om embedet og præstegaarden -

og føjer til: "Kan du faa Horne (ved Faaborg), er det vistnok bed

re og har kun 1 Kirke. Glædelig Juul og Held og Lykke i det nye 

Aar".13) 

Et brev fra museumsmanden Chr. J. Thomsen, dat. 1849, 12/7. 

- Rohmanns forbindelse med Chr. J. Thomsen er omtalt i Fynske 

aarb. 1955, 72 og 1963, 218. - Brevet fra sommeren 1849 minder 

Rohmann om de "mange Aftener, vi have tilbragt sammen i Thor

laciu's Huus", og om at Thomsen for mange aar siden besøgte Roh

mann i Svendborg. Dernæst takker han for et indsendt "Bronce

stykke, - en meget stor Paalstav (et kastevaaben)" samt for nogle 

"Steenoldsager". Videre omtaler han sit al'bejde med "Museet for 

de nordiske Oldsager" og sine planer om at faa indrettet et "ethno

grafisk" museum og slutter saaledes: "Det vilde være mig kjært at 

føre Dem om i disse Samlinger, som De veed levende har interesse

ret og beskjæftiget Deres hengivne- Thomsen". (1849. 12/7).14) 

Fire breve fra venner i Jylland. - Som præst i Tønning-Træden 

kom Rohmann, som omtalt i Fynske aarb. 1963, 228 en del sammen 

med overkrigskommissær Jens Palle Chr. Holst i Horsens, der fra 
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1846 boede paa sin gaard Rodvigsballe i Græstrup sogn. I foraaret 

1849 skrev Holst til Rohmann fra København, hvor hans adresse 

var "Generalmajor Bauditz, Tøjhuusgade", og beder ham først sen

de sig "Restbeløbet af vort Mellemværende"; dernæst fortæller han: 

"Da Fjenden nærmede sig Horsens, ønskede jeg min Familie afve

jen og ledsagede min Kone, min Datter og min ældste Søster her

til; imidlertid blev Horsens occuperet, og nu er jeg ikke blot nødsa

get til, men maa ogsaa ansee det rigtigst, at oppebie Fjendens For

hold og Fremfærd, medens jeg personlig, ikke belavet paa en længe

re Tids Fraværelse, seer allerede Bunden af Kassen. - Netop i dette 

Aar kan jeg rammes haardest, da jeg ved min Gaard paa Landet, 

hvor jeg for egen Regning i denne Vinter har anlagt et Brænderi, har 

liggende Korn og Brændevin for fleere tusinde Rigsbdlr.; jeg har 

dog .det faste Haab, at Fjenden maa snart ud af Jylland". Videre 

hedder det om den preussiske general Prittwitz, at han "den 21. 

dennes kom til Horsens og har tilligemed 4 Adjudanter osv. osv. 

taget Quarteer i min Bopæl. Alt for megen Ære! - Gid Pokker 

havde dem ude af Landet, og vi vare hjemme". - Efter de officiel

le beretninger har Prittwitz faaet "Ordre til at standse med Fjendt

lighederne; endvidere har Rusland Frankrig og England ved deter

minerede Noter i Berlin modsat sig de fjendtlige Troppers Inryk

ning i Jylland, og fra Rusland er tilføiet at naar ikke dens Protest 

blev efterkommet, saae Keiseren sig forpligtet til med væbnet Haand 

til Lands og til Søes at understøtte Danmark. - I dette Øjeblik er

farer jeg, at Gen. Commandaen har meddeelt offentlig Afgangen 

fra Rusland af Flaadens 1ste Afdeling til Danmark, 14 a 15 Krigs

skibe; ogsaa skal Rusland have truet med Troppers Indmarch i 

Preussen". Og til sidst en bemærkning af særlig interesse for fami

lien Rohmann: "En fjendtlig Patroulle har været i Træden og drog 

til Ring Præstegaard for at søge efter Kost. Thyge Jepsen maatte 

følge dem som Veiviser. - Det har knebet den lodne Skjelm. - Min 

Familie hilser paa det venligste Dem og Deres Kone". (1849, 26/5). 
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- Efter 1848 findes kun dette ene brev fra Holst opbevaret i Roh

manns arkiv. 15
) 

Derimod findes der fra disse aar to breve til Rohmann fra gaard

mand Søren Frandzen i Træden sogn; han er omtalt i Fynske aarb. 

1963, 230. -Det første ei dateret 1849, 24/10 til "Kiere uforglem

melige Velgiørere". Først udtrykker Søren F randzen sin store glæ

de over igen at have faaet brev fra Rohmann; han forstaar godt, 

det er Rohmanns øjensygdom, der er skyld i, at der er gaaet saa 

lang tid. Og han fortsætter saaledes paa sit jydsk: "Nu det var 

Tyskeren, di vilde vide noget om; - jeg kan med sanhed sige, at vi 

ifior blev slem Betagen af angest over disse Folk, fordi Røgteren 

(:l: rygterne) lød meget værre ind det blev; der var udgivet, at alle 

Slavere, Tyve og Kielteringer var Løs Lat af Slaverie i Rensborge, 

og det var vist, at di nu skulde komme at Røve og Plyndere, Skind 

(:l: skænde) og Brende alt, hvad di kunde. Vi var netop til prøve

val i Bræstrup den dag, Som det paseret; først kom der een stafet, 

knap efter 2 stafetter og Beretet, at nu var di i veile (:l: Vejle), og 

Lærbæk (:l: herregaarden Lerbæk i Hover sogn) havde di af Brent; 

og saa strøg enhver hiem afsted saa stærk vi kunde, og strax kom 

der Ordre fra Bræstrup, at alle Karl og unge mend skulde Bevæ

bene med Spyder og hiølier, forker og giverer og ufortøvet mar

chere(?) til Bræsten Broe og di væster Sogne til Græsterup Kroer, 

og Lillehiølien [:l: Lille Hjøllund], og vi gammele, som Blev hiem

me, vi skulde op Reise Baunene, Som ogsaa vi giorde; ingen vovede 

at gaae i Seng, men saa ud paa Natten kom der ordre, at di var 

gaaet om ad di væstere Kiøbsteder; saa begyndte folk at sammele 

ind, hvad .di havde baaret ud og kom lidt til Rolighed. - Det Blev 

ikke saa farlig, da di Rigtig kom; vel tog di ikke saa faae Hester 

heri Jylland, og det var jo ogsaa Slem nok, hvor det falt paa. 

Tørsting Wrads herre blev .da fri for denne Rangserring undtagen 

Krog; han maatte af med een". 

Saadan var det gaaet i 1848; og Søren Frandsen fortæller videre 

4 Fynske Aarbøger 
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om 1849: "Da fik vi den ere at see dem personlig; der Blev Lagt 

en feltvagt i Brevads Mølle i 10 Dage, da havde vi deres Besøg 

hver dag; vi var ikke glad ved dem, men Lod os Ikke forstaae der 

med; min Konne dækket Bor for dem og tog imodem, som hun 

kiendte dem; men de vilde ikke giøre hinde den ere at side til 

Boers, men tog dem en stump af, hvad de Behagede og kom i deres 

Brødposse; siden blev hun ked af at dække Bor for dem, saa for 

Langte di, hvad de ønsket: Brentviin, Æg, flesk, Smør; saa gav hun 

dem det af, hvad de Begierte, naar vi havde det. Brentviin Slap 

snart op, og det var dem heller ikke tieunelig at faae for meget af 

denne slagx, for saa Blev di galle; det merket vi strax, Lod den qvan

tum, vi havde, bere hen i skoven og siden sagde, vi havde ingen 

Brentviin. - Vi kan ikke klage; det har vi ingen grund til, efter

som vorre med Brødere har haft det over .den anden side paa gude 

aae; det har i Sandhed været stræng for mange. Vel har vi Lever

ret fødemideler til dem sa·asom Brød, flesk, Kiød, Grynd, haver, 

høe, halm til deres hester; men det motte di ogsaa Levere, hvor di 

havde dem daglig, og det var ikke mindre. Men hvad jeg Synnes 

var det strængeste for os, var di Reiser; Mand kunde ikke komme 

fra dem igien, vi blev tilsagt at holde i 3 dage, og dertil skulde vi 

med Bringe foderasie; første gang Blev min vogen hen i 7 dage, an

den gang i 10 dage, og saadan gik det, hvem Som havde den tynde 

Lykke og Motte ikke faae merre ind een Reise got giort; derfor det 

var jeg keed af; min Karl og hæster har kiørt for dem i 24 dage, 

men er gud verret Lovet Sluppen uskad der fra. Ja. Gud værre 

lovet, at di kom af Jyland igien, disse Tyskere; thi der er slet in

gen merre for nøyelse ved at have dem. Det var ei got, di nogen 

sinde skal komme merre, saa Bliver det maaskee være". 

Et par nyheder fra egnen kommer også med i dette brev: "I gaard 

blev Brevas Mølle Solt til een Hr. Bai. - Kalle Laursen har veret 

Syg siden først i høst og er plaget af steen Smerte. Nu været Ble

ven Ringere, og der siges, han er gaaet fra forstanden. - Hans Lil

lerups, Saa vit jeg vider, ere ved god Helsen". Til sidst kan Søren 
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Frandzen meddele, at baade hans kone og han selv "er ved god 

helsen, men synnet tager mest af. Jeg kan hverken Lesse eller skri

ve uden Briller, og min Sviger Moder Bliver ogsaa svag, men øn

sker dog at Leve saa Lenge, at hun inu engang maae see dem". 

(1849, 24/10).16) 

Fra Søren Frandzen findes i Rohmanns arkiv endnu eet brev; det 

er dateret 12. november 1856, - altsaa c. 7 aar efter det lige an

førte, og det er aabenbart skrevet i anledning af, at der er kommet 

en ny præst til Tønning-Træden. - Som foran nævnt, Fynske aarb. 

1963, s. 231, efterfulgte Chr. H. Tramm Rohmann som sognepræst 

i aarene 1838-1844; efter ham blev H. Nic. Langballe sognepræst 

til 1855, og den nye præst, Søren Frandzen her omtaler, hed Sti 

Tønsberg Haugsted og var i embedet til1883. 

Først vil Søren Frandzen fortælle om, "hvorledes vi er for Nøyet 

med vorres nye Præst; vi ere Alle Sammen, Saa vidt jeg vide, i helle 

pastoratet Got for nøyet med ham, og di fleste Takker Gud for, 

at vi Blev den Garnmele Quit, og at Gud igien Sørget for os, at vi 

i hans sted fik en god Prædikant paa stolen; ikke alene det, men 

alvorlig og venlig i omgang med Sin Mennighed; han er Dem Lig 

Baade i kirken og uden for. Det Lader til, at hans Kone er ogsaa 

meget venskabelig; jeg og min Kone Giorde os den for nøyelse en 

aftenstund og drog derop for at gratulere hinde; og det Lod til, at 

di var glade og for nøyet, at vi kom og holt Liet Samtale med dem; 

det ser ud til en Rask Kone. Rask er hun i hindes tale og Lige saa 

til hindes gierninger, saa vit jeg kunde forstaae. Vi maae Alle takke 

gud for denne Omskiftning; det var ner ude med Kirkig gangen 

her; nu har det Begynt at tage til igien, og Gud give, det Maatte 

vedblive at Søge og tragte efter det gode, hvor det findes". 

En del andre nyheder følger ogsaa med: "Thygi Jespers ~nke har 

giftet sig i Sommer med hindes tieneste karl, og over dette og med 

hindes omgang og anstalte drog hindes Døttere fra hinde nu til 

Nov. ud i Blandt fremmede; den ene kom til Præsten i Tønning, 

den anden til sin søster i Siaballe (;>: Slagballe i Græstrup sogn); 
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det har di got af, og Moderen maaeske og saa ved at prøve frem

mede. - Den garnmele Kiersten Kaliisen i Truelstrup har lagt paa 

Sængen hele Sommeren og var saa dorlig hele Tiden, at di maatte 

Løfte hinde op og ned; nu har dog gud giort en ænde paa hindes 

Lidelse og med delt hinde Roe og Hville; hun skal Begraves d. 14. 

d. m. - Laurs Stephansen i Tønning og Chresten Urskov i Træden 

ere Bege døde. De henrykes en efter anden, og Gud ved, Hvor 

snart han vil Kalde paa os". -Til sidst skriver Søren Frandzen, at 

hans kone har været en del syg; "dogteren kaldte det forkølletses 

Gigt", men nu har hun det bedre. Selv er han ved godt helbred. 

Han slutter med hilsener fra hele familien og med ønsket om snart 

at se brev fra pastor Rohmann. (1856, 12/11).17) 

Blandt brevene fra Jylland findes endnu eet, som skal omtales. 

Det er dateret 1849, 11. december og afsenderen underskriver sig: 

"Ærbødigst Anders Lassen, Troulstrup" og tiltaler Rohmann: 

"Høistærede". Det er aabenbart fra en mand, der ikke har kendt 

Rohmann fra hans præstetid i Tønning, men som skriver paa sine 

svigerforældres vegne, efter at de har faaet brev fra Rønninge af 

1. oktober 1849. Han takker for brevet "og for den kjerlige Erin

dring, hvormed De stedse og altid have viist imod Dem (;): sviger

forældrene)".- Derefter hedder det: "Jeg maa nu først tilmelde Dem 

det Sorgens Budskab, at min Svigefader, Calle Laursen (se Fynske 

aarb. 1963, 232) ved en blid, stille og rolig Død indgik til Herren 

Løverdagen den 8de dennes efter 14 Ugers Smertelige Lidelser; dog 

midt i hans Sygdom havde han den Glæde at modtage Deres Ære

de Brev, hvilket for ham saavel hans Kone var en kjærlig Trøst 

under Sorgens og Smertens Tryk. Under alle hans Lidelser bar han 

dem med den største Taalmodighed og Kjærlighed til hans omgi

vende og i bestandig Bøn til Gud, hvilket er for hans Efterladte 

den bedste Trøst. Hans Jordiske Levninger er bestemt at stedes til 

sin sidste Hvilested, Mandagen den 17de dennes. Han vedblev at 

forestaae Sognefogedbestillingen indtil den 3de August, da han ef

ter indgiven Begjæring derom først blev Entlediget, og i hans Sted 
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blev Laurs Steffensen i Tønning Sognefoged. - Den gamle Sørren 

Sørrensen i Troulstrup er endnu nogenlunde rask efter hans høie 

Alder.- Bertel Hansen Nedenskov flyttede sidste Sommer sin Gaard 

længere om mod Havrebek ved siden af Landeveien". - Og saa 

nogle linjer om tyskernes besøg 1848: "Wi havde dog ogsaa Tyd

skernes Besøg sidste Sommer, men dog uden at tilføie os stort eller 

betydelig Skade; vel Leverede vi mangfoldig af Levnetsmidler og 

fourage, men det var dog ikke det Tungeste; den Ængstelse, Sorg 

og Frygt, som fyldte vore Hjerter vare Langt mere. - Disse ukjær

komne Gjæster vare flere Gange hos os og i Sognet, deels for at 

inddrive Restancer af Fødemidler og Fourage, og deels for at ud

drive Vogne, som skulde kjøre Reiser for dem, men vi slap dog 

aldtid nogenlunde godt fra dem, og vi ønske af Hjertet, at de Al

drig mere skulde komme". - A. Lassen slutter "med de kjærligste 

hilsener til Dem, Deres Kone og Børn fra min Svigermoder, mig og 

min Kone og det vilde vist være en stor Glæde for os, og især for 

den Gamle, om Di engang vilde vexle en Brev med os". (1849, 

11/12).18
) 

NOTER OG HENVISNINGER 

Forkortelser: R.A. = Rigsarkivet. - Rohm. = Rohmanns arkiv i Landsarkivet for 
Fyn. - D.B.L. = Dansk biograf. leks. 2. udg. - E.F.L. = Almindeligt forfatter
leks. af Erslew. - Wib. = Wibergs alm. præstehist. - B. Kornerup: C. Paludan
Miillers breve i udtog, 1958. = K. P.-M. 

Rohmanns litterære arbejder. - l) Se E.F.L. II, 681 f. og S. II, 818 f. - 2) Se om 
G. H. K. Rosenmuller Kirkeleks. for Norden III, 823. - 3) Rohm.-H. N. Clausen 
til Rohm. 1840, 17/5. - 4) Dansk Folkeblad, oktober 1840. - 5) Rohm.-Selsk. til 
Trykkefrihedens rette Brug til Rohm. 1840, 4/2. - 6) K.P.-M. II, 47 f. Pal.-M. til 
Rohm. 1842, 24/4. - 7) K.P.-M. II, 80; Pal.-M. til Rohm.1851, 15/1.-8) Rohm.-M. 
til Rohmann, 1841, 22/6. - 9) Rohm.-Allen til R. 1841, 18/9. - lO) Rohm.-Helm 
Petersen til R. 1842, 28/4.- 11) R.A.-R. til Engelstoft, 1859. 

Rohmanns rejse til Sverige 1847. - l) K. P.-M. II, 69, 1846, 4/10. - 2) K. P.-M. 
II, 70, 1847, 5/8. - 3) I Rohm. findes 8 breve fra bibliothekar C. F. Lindstrøm, 
det første dateret 1847, 6/9, og det sidste 1851, 28/1.- 4) Se Fyens avis 1847, 3/11. 
-S) Rohm. 1848, 4/4.- 6) Rohm. 1848, 15/7.- 1) Om A. I. Arwidsson, 1791-1858, 
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se Svensk Uppslagsbok II, 455; om G. H. Mellin, se Svenska man och kvinnor 
V, 284, jfr. Fynske aarb. 1959, s. 182. - Brevet i Rohm. 1848, 29/10. - 8) Rohm. 
1849, 10/2.- 9) Rohm. 1849, 24/7.- lO) Se om C. F. Wegener i D.B.L. XXV, 248; 
og om hans skrift: "Hertugen af Augustenborgs Forhold til det holstenske Oprør 
1849" se E.F.L. III, 473; Rohm. 1849, 13/11. - 11) Se R. til Lagerquist 1850, 15/8 
i Rohm. Om biskop W. Faxe, 1767-1854, se Kirkeleks. f . Norden II, 27. - 12) Om 
C. F. Lindstrøm se Svenskt Boklexikon, Il, 930. (1883, Stockholm). 

Treaarskrigen og valgene til den grundlovgivende rigsforsamling. - l) Se Dan
marks riges historie VI, 386 og 424- og Fyens Stiftstidende 1848, 4/3. - 2) Om 
adresser til kongen se Fyens Stiftstidende i marts 1848. - 3) Se Danmarks Riges 
Historie, VI, 398 f.- 4) K. P.-M. Il, 147, jfr. Histor. tidsskr. IX, 432 f. -S) Rohm. 
-P.-M. til R. 1848, 25/4. - 6) K. P.-M. Il, 72 og Rohm. - 1) K. P.-M. II, 74 -
8) Efter Nyborg kbg. døde agent Ole Bernt Suhr 1858, 14/1, 68 aar gl. - jfr. 
Fyens Stiftstidende 1847, 18/6.- 9) I Fynske aarb. 1948, 93-218 findes Sig. Niel
sens: Valgene paa Fyn etc. - Hakon Mullers afhandl. hedder: Valgene i Fyens 
Stift, s. 1-102. - I K. P-M.-P.-M. til R. 1848, 3/8, Il, 75 f. - 10) Rohm.-P.-M. til 
R. 1848, 12/8.- 11) Fyens Stiftstid. 1848, 4/10 og Hakon Miiller s. 29 f.- 12) Rohm. 
-Heiberg til R. 1848 18/8.- 13) Om valget i Kerteminde se Hakon Miiller, s. 47 f. 
og Fy. aarb. 1948, 188 f. - 14) Rohm.-A. Lacoppidan til R. 1848, 21/8 og 18/9 
samt et brev fra R, 25/8, med hans politiske synspunkter. - Se om valget i Svend
borg i Hakon Miiller, s. 78 f. og Fy. aarb. 1948, s. 193. - Om læge J. C. Calding 
1805-1883 se Carøe III, 34. - 15) Se Fynske aarb. 1959, 186. - 16) Se Danmarks 
riges historie, VI, 411 f. 

Landets kirkelige forhold efter 1849. - l) Ang. adressen mod ændringer i ritualet 
i Bjerge-Aasum hrd. - se Vækkelsernes frembrud etc. III, 2, s. 409-413. - Se i 
L.A.F. Embedsbog for Rønninge, fra bispen til R. 1848, 4/10, at det nu brugelige 
ritual "ikke mere findes i Boghandelen". - Jfr. H. B. Hansen: Fynske præste
konventer, 1965, s. 1-219. - 2) Om "Psalmebog til Kirke- og Husandagt" se Røn
ninge-Rolfsted præstearkiv, Embedskorresp. 1662-1953. - 3) Se H. J. Glædemark: 
Kirkeforfatningsspm. i Danmark, Kbhvn. 1948, s. 245 f. - 4) Om underskriv. paa 
adressen om sognebaandsløsning se "Vækkels. frembrud, III, 2, s. 409 f.; jfr. Røn
ninge-Rolfsted embedskorresp. 1662-1953.- 5) Om oprettelse af menighedsraad, se 
Algreen-Ussing: Kgl. reskripter etc. 1856, s. 297. - 6) Om valg af menighedsraad 
i Rønninge, se skriv. dat. 1857, 18/5 i præstark.s embedskorresp. - 1) Rohmanns 
brev til Engelstoft 1858, 18/5 findes i R.A. - 8) Se Bispens kopibog B. 1856-1860, 
Engelstoft til ministeriet 1859, 23/4.- Om menighedsmødet se Rønninge præsteark. 
journal og kopib. m. m. 1842-1869. - Jfr. om pastor Erichsen: Grohshenning og 
H.-F.: Præstehistorie, Il, 426. - Der kan her være grund til at minde om, at 
Rohmann i sine "Skildringer af den nyeste Tids Historie 1844-1855 om konven
tiklerne skrev, at der hos "disse saakaldte Opvakte" ganske vist findes en "vis 
Eensidighed", men dog ogsaa "megen sand Religiøsitet". - 9) Bispens kopib. B. 
Rohm. til Engelstoft 1859, 26/9. - 10) Fyns bispeark. korresp. 1853-1867; Rohm. 
til Engelstoft 1859, 22/9. - Om pastor P. Wessel-Brown i Sdr. Høirup-Aarslev 
1847-1874, se Elvius Præstehist. s. 237; Erichsens afskedsansøgn. i Bispens kopibog 
1859, 22/10, Engelstoft til Rohm. - 11) Bispens kopib. 1859, 9/11, B. Engelstoft til 
Rohm. - Fyens avis, 1859, 3/11. - l. Miss. Tid. 1908, 20/12; jfr. P. Nedergaard: 
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Præste- og sognehist. V, 460 og 463. - 12) Engelstoft til Viborg om tvangsdaab, 
Bispens kopib. 1856. - 13) Jfr. Johannes Pedersen: Fra friskolens - - første tid, 
1961, 82 f.- Rohm. til ministeriet 1857, 11/3 i Bjerge-Aasum hrds. provsti kopib. 
nr. 3 1845-1859. - Om Thyge Hansen, se Clausen Bagge: Grundtvigske hjem I, 
33. - 14) Om C. F. T. Strodtmann, se Bispens kopib. A. 1860, 17/3; jfr. Grohs
henning og H. F. Præstehist. I. 23 - 15) Fyens Stiftstid. 1860, 5/6 og 16/6. - 16) 

Bisp. kopib. 1860, 18/8. - 17) Bisp. kopib. 1860, juli. - 18) Om C. V. Hundrop 
i Rønninge, se Elvius præstehist. s. 424. - 19) Se stiftsøvrighedens indstilling til 
ministeriet om provst 1861, marts. 

Rohmanns brevveksling 1849-1860. - Breve fra Peter Rosenstand Wøldike. -
l) Om familien Wøldike, Krh. saml. III, 3, 433 f. - Brevet i Rohm. 1849, 28/2; 
Tage Muller D.B.L. XVI, 313 og C. Paludan-Miiller, D.B.L. XVII, 607; om 
Frankfurterne, Salmonsens !eks. 2. udg. VIII, 650. - 2) Mdm. Lund var enke efter 
pastor J. N. Lund, Tommerup; om Stenersen Gad, D.B.L. VII, 557 og om D. G. 
Monrad D.B.L XVI, 98; om P. Fr. Barfoed, E.F.L. I, 74 og om Fredrika Bremer, 
Salmonsens !eks. 2. udg. III, 916. Cand. theol. Egede Glahn i Grohshenning og 
H.-F. I, 336. - 3) Om Carl Emil Scharling, D.B.L. XXI, 56. - 4) Om præsterne 
L. A. Nissen og Th. Gudmundsen, se Wib. II, 490. - 5) Om Spang, Wib. II, 149, 
om Christen Møller Holst, Wib. II, 369, om van Wylich, Wib. I, 476 og om 
Sidenius, Wib. III, 251. - 6) Om P. A. Fenger, Wib. I, 158 og om Sehested Juul, 
D.B.L. XII, 161. - ') L.A.F.-Rohm.-fra Wøldike, 1849, 4/6; om cand. theol. 
D. N. Blicher, Elvius Præstehist. s. 77; jfr. Blomberg: Faaborg bys hist. II, 243; 
Haste ukendt. Om L. P. Voigt, Blomberg: Faaborg bys hist. II, 106; om L. Chr. 
Huulegaard, Wib. II, 369. - 8) Rohm.-fra Wøldike 1849, 19/6; om professor 
Mariboe, D.B.L. XV, 323. - 9) Rohm. fra Wøldike 1850, 19/2; om v. Westen 
Berg, Fynske aarb. VII, 191; om Jeremias W. i Skjelby, Elvius Præstehist. 320;
Om pastor Christian Friis i Tømmerby, Wib. III, 402; om E. Th. Mau i Skjelle
rup, Wib. III, 80 og om Immanuel Barfod, Elvius Præstehist. s. 554. Om E. W. 
Leuning, Jurister, III, 58.- lO) Rohm. - fra M. Wøldike 1850, 17/5; Chr. Møller 
Holsts tale i Krh. saml. III, 3, 435; om Lautrup, Wib. III, 288. - 11) Om Marcus 
Wøldike, Grohshenning og H.-F. I, 90 og om Jeremias Wøldike, Grohshenning og 
H.-F. I, 650. - 12) Rohm. fra Madvig 1849, 2/6; om J. Th. Neergaard, Wib. II, 
350 og om H. U. Møller, Wib. III, 356. - 13) Rohm. fra H. P. Engelbreth 1851, 
23/12; se Wib. III, 672, jfr. Fynske aarb. 1963, 219; om Flødstrup-Ullerslev, Wib. 
I, 376. - 14) Rohm. fra Chr. J. Thomsen, 1849, 12/7; om en Paalstav, Dahlerup: 
Ordbog for d. danske sprog, XVI, 314. - 15) Breve fra Jylland. - Rohm. fra Jens 
Palle Holst, 1849, 26/5; jfr. Danske prokuratorer, s. 151. Om Bauditz, Danmarks 
adels aarb. XXVI, 48 og om general Prittwitz, Danmark riges histor. VI, a, 432 f. 
- 16) Rohm. fra Søren Frandzen, 1849, 24/10; om herregaarden Lerbæk i Hover 
sogn, Trap 4. udg., VII, 647. - 17) Rohm. fra Søren Frandzen, 1856, 12/11; om 
præsterne Tramm, Langballe og Haugsted, Wib. III, 406. - 18) Rohm. fra Anders 
Lassen, Troulstrup, 1849, 11/12. 
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Nedenstaaende tilføjelser er venligst sendt mig af personalhistoriker E. Juel 
Hansen: 

Fynske Aarbøger: 
VII, 182 Riborg Kirstine Erreboe (1805-1873) og 

VIII, 108 Petrine (THRINE) Maria Kirstine Erreboe (1792-1857) var Døtre 
af Fattigvæsenskasserer i Faaborg Christen Hansen Erreboe (1769-1843). 

VIII, 84 Sognepræst til Ry Fr. Vilh. Aug. Kjerrumggaard var separeret fra sin 
Kone (se Personalhistorisk Tidsskrift 13. Række, 4. Bind, Side 35). 

VIII, 74 Sognepræst Chr. Fr. Ludv. Petersen i Seden, om denne mærkelige 
Mand se: F. Heide: Fra Frederiksberg Have til Bakkehuset, 1918. 

VIII, 93 Preben Emil Hansen, f. 27. Nov. 1836 paa Løgismose, dbt. 1. Juni 
1837 i Haarby, Forpagter paa Bidstrup Parcelgaard, hvor han døde 14. 
Jan. 1898 (Søn af Godsejer Christen Hansen og Clara Margrethe 
Elisabeth Bierfreund). 
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