
OM ENKEPROVSTINDE 

LOUISE ROHMANN I KØBENHAVN 

1861-1885 OG OM, HVORDAN DET GIK 

PROVST ROHMANNS BØRN 

Af Johannes Pedersen 

I 

I tidligere aargange af Fynske aarbøger er der fortalt om J. L. Rohmanns livsløb 
og gerning. En mindetavle (76 cm X 591/2 cm) i Rønninge kirke har følgende ind
skrift: "Jørgen Lindegaard Rohmann/ født d. 2den Decbr. 1797 l død d. 4de Juni 
1860/ Ridder af Dannebrogel Sognepræst til Rønninge og Rolfsted/ samt Provst 
for Bjerge og Aasum Herreder/ sattes dette Minde af Præster og Skolelærere/ i 
samme Provsti/". 

I et afsluttende kapitel skulde der nu fortælles om provstinde Rohmanns sidste 
aar i København, 1861-1885, - og om, hvordan det gik børnene fra Rønninge 
præstegaard. - Foruden foreliggende trykte kilder giver ogsaa den dagbog, fru 
Rohmann modtog paa sin 40-aars fødselsdag, 7. juni 1851, af stedsønnen Andreas, 
- nogle faa breve fra aarene 1878-1885 fra fru Rohmann og datteren Catharine 
Busck til fru Hedvig Strodtmann, f. Rohmann, - samt en "Slægtsbog" med mange 
forskellige optegnelser om Rønninge og familien Rohmann, samlet af tandlæge 
i Slagelse, K. E. Rohmann, 1943, - os værdifuldt stof til dette afsnit. - 1) 

Fru Louise Rohmann brød op fra Rønninge præstegaard i løbet af 

1861 efter at have holdt auktion over det indbo, hun ikke kunde 

flytte med sig til sin nye bopæl i København, St. Pederstræde 30. 

Her boede hun en aarrække sammen med sine døtre, Sophie, Hedvig, 

Philippa, Rosa, Julie og Octavia; en tid holdt hun ogsaa pensionat 

for ung·e fra "dannede hjem". Først i 1870-erne flyrtede hun til Gl. 

Kongevej 25. - Sønnen, Hermann Johannes, var elev paa Roskilde 

latinskole. - Fru Rohmann fyldte 1861 50 aar og levede i Køben

havn til 1885.-
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Provst J. L. Rohmann, 
1797-1860. 

I disse aar har hun aabenbart ofte levet i sine minder; med sine 

døtre har hun drøftet Rønningetiden. Og naar tankerne gik tilbage 

til barndommen, noterede hun undertiden et eller andet i sin dagbog 

og overvejede, om hun ikke skulde skrive sine erindringer. - En 

overskrift i dagbogen lyder: "Kort Udsigt over mit Liv, fra min 

Barndom til min Alderdom"; desværre blev det kun til et par sider 

om barndomshjemmet i Jyderup.- Hendes far var sognepræst Hans 

Philip Gøtzsche (f. 1752, d. 1829), der 1778 var kommet til Jyderup. 

Aaret efter havde han giftet sig med Sophie Amalie Plesner, som 

døde 1793.- Et par aar efter giftede pastor Gøtzsche sig med Petro

nella Christiane Geisler, der levede til1855.- I de to ægteskaber var 

derialt 21 børn; fru Rohmann hørte til det yngste kuld.-

I fru Rohmanns dagbog staar: "Min Barndom. -De første Erin

dringer fra min tidligste Barndom er fra mit tredie Aar; og da har 

Forfængeligheden allerede yttret sig, da jeg tydelig mindes, at min 
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Moder fortalte en Præstekone, som var vor Nabo, at jeg kunne synge 

en fransk Sang, som vores Lærerinde havde lært mig. Senere var mine 

Interesser af en temmelig lystig Natur og var altid til megen Moro 

for mine Brødre, naar de som Studenter kom Hjem. - Men da jeg 

var 10 a 11 Aa>r begyndte jeg først at fatte, hvor ~dyllisk et Liv jeg 

var opdragen i. Mine ForæLdre var ældre, da jeg blev født, og min 

gamle, ærværdige Fader indgav os en Høiagtelse, saa vi saa op til 

ham som noget langt over os, og et Smil eller Kjærtegn følte vi som 

en inderlig Glæde; han var ogsaa en Fader for sin Menighed, som da 

ogsaa Alle kaldte ham. 

Min Moder var den kjerligste og arnhyggeligste Moder, der med 

utrettelig Flid selv forarbeidede alt i Huset, hvad vi brugte; vi 

kjendte derfor intet til Stads. En hjemgjort Hvergarns Kjole om 

Vinteren og en dito Lærreds om Sommeren var vor Pynt; vi fik saa

ledes hver andetAaren Ny, og det andet Aar blev den V•ent. Alt blev 

syet Hjemme.- Det var en Regel, at Ulden skulde være spunden til 

Juul, og Høren efter Juul; deri deltog vi Alle, naar vi vare confir

merede. Naar vore Tene vare fulde, haspede Fader dem af efter 

Aftensmaaltidet; og det var jo en Ære at have spundet det fineste 

Garn, som beregnedes efter Fjedene. Jeg ·seer Fader tydelig staae ved 

et gammelt Porcelainsbord, og naar Garnet gik ofte over da at sige: 

Der har I trukken den for lang. 

Vore Fritimer tilbragte vi i Gaarden og Haven, Vinter og Sommer, 

og et lille Tørklæde bunden om og en Hat, det var vor Vintertøi, men 

vi havde ogsaa dygtig Frost i Hænder og Fødder. Om Sommeren 

at bære Mellemmad ud til Folkene i Marken var en stor Fryd; da 

hjalp vi saa lidt med at rive Hø og ruske Hør. - Men den største 

Glæde var at drikke The i en Skov, min Fader selv havde anlagt ved 

den deilige Skaritsøe; da løb vi som smaae Kid Skoven rundt; og at 

see Solen gaa ned bag Skoven og Søen var et saa deiligt Syn, som 

Fader, der elskede Naturen, aldrig undlod at gjøre os opmærksom 

paa; og derfra har vi Sødskende alle havt saa stor Kjerlighed til den. 

Denne Fornøielse var i Regelen hver Søndag om Sommeren, og 
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renere i mit Liv har jeg saavidt mulig holdt paa at nyde Naturen 

Søndag Eftermiddag." -

Mere blev det ikke til med erindringerne; men selv disse faa linjer 

giver os dog et lille glimt af livet i en sjællandsk præstegaard omkring 

1820.2
) 

Fru Rohmanns mor, enkemadam Gøtzsche, som hun kaldtes, boede 

efter sin mands død 1829 nogle aar i Jyderup hos svigersønnen, pastor 

Jens Assenius Bache og datteren Christiane Pertræa; derefter boede 

hun en tid i Jyderup sammen med en ugift datter, Johanne Marie, 

kaldet Hanne, men da hun døde 1846, flyttede gamle fru Gøtzche 

til Fyn, hvor hun havde tre døtre, der var præstekoner, nemlig for

uden Cathrine Louise i Rønninge, Karen Mathilde (f. 1806), gift med 

pastor Christian Storch i Køng og Sara Christine (f. 1816), gift med 

pastor L. P. Bang i Haarby. 

"Bedstemor" slog sig ned i Rønninge; om sommeren tog hun nogle 

uger paa besøg hos døtrene i Køng og Akkerup, hvor Haarby præste

gaar.d laa. Da hun 1851 fyldte 80 aar, tog hun atter til Køng, men 

blev syg og sengeliggende, saa hun først omkring 1. september kunde 

vende tilbage til Rønninge. - Den følgende vinter var hun jævnligt 

syg, men vilde dog igen i juni 1852 tage paa sin sommertur, og da de 

ikke kunde tage mod hende i Køng, rejste hun til Akkerup, hvor hun 

efter dagbogen "var yderst uvelkommen hos Bang". Først den 20. 

november vendte hun tilbage til Rønninge, fulgt hjem af datteren 

Christine. - Da der i februar 1853 blev født en lille pige, Octavia 

Maria Fernanda, i Rønninge præstegaard, hedder det, at bedstemor 

var saa rask, at hun "var ude at invitere Konerne til en Søndag at 

følge mig i Kirke"; det vil sige til den festlighed, der kaldtes "intro

ductionen", naar præsten i kirken modtog en mor ved hendes første 

kirkegang efter en fødsel. 

I juni-juli 1854 tog gamle fru Gøtzsche, ledsaget af en datter

datter en tur til Sjælland for at se til børn og børnebørn. - I •efter

aaret 1855 besøgte hun Køng præstegaard, hvor hun blev syg. Fru 
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Rohmann rejste hen og saa til sin mor; hun syntes, bedstemor "saae 

saa afkræftet ud". Og juleaften kom der bud til Rønninge, at gamle 

fru Gøtzsche var død i Køng den 21. december 1855, 84 aar gl., og 

skulde begraves den 29. december. - Dagen før begravelsen tog fru 

Rohmann til Køng og skrev i sin dagbog, at søsteren Mathilde "var 

saa glad ved mig; og jeg var ogsa:a glad ved at maatte faa den kjære, 

gamle Moder at see nok en Gang; hun laa der saa mild og rolig; -

og alt var ordnet af Mathilde saa nydeligt, at det var en sand og stor 

Beroligelse for mig at være tilstede derved; hun er en ufortrøden og 

kjærlig Sjæl. Alle hendes Børn vare Hjemme; det er ret nogle nys

selige og vakkre Sønner allesammen. Bang (;): svogeren i Akkerup) 

var som sædvanlig; han er skrækkelig; Christine døier meget med 

ham; hun har en sørgelig Juul.- Gud skee Tak, nu hviler den kjære 

Moder sødt".- Ved landemodet i Odense 25. juni 1856 mødtes de tre 

søstJre; "vi bestilte et Monument til Moders Grav", mel.de'r dagbogen. 

- Foruden navnet, fødselsdatoen og dødsdato lyder indskriften paa 

gravstenen: "Fri for Jordens Sorg og Jordens Savn/ Slumre rolig her 

i Jesu Navn." - 3
) 

Til omtalen af fru Louise Rohmanns barndomshjem bør føjes nogle 

faa bemærkninger om hendes søskende. - I C. V. Langkildes "Stam

tavle over familien Gøtzsche" nævnes Jyderuppræstens 21 børn; 

3 af dem døde som smaa, 2 drenge og 1 pige. Af de øvrige 1 O drenge 

blev de 7 præster, 1 cand. jur. og senere byfoged, 1 landmand og 

1 sømand. Af de 8 piger blev som nævnt de 4 gift med præster, mens 

1 blev gift med en brændevinsbrænder i Holbæk og 1 med en køb

mand i Faxe, mens 2 forblev ugifte. - Efter fru Rohmanns dagbog og 

de opbevarede breve stod hun jævnligt i forbindelse med søstrene paa 

Fyn, ligesom med søsteren i Jyderup, især efter at Rohmanns datter 

Margarethe i 1850-erne blev gift med pastor Baches søn af første 

ægteskab, jens Holger, der blev læge og bosat i Bogense. Med de 

øvrige søskende synes forbindelsen at have været meget sparsom; se 

dog de i Fynske aarb. 1962, 105 f., omtalte breve. - 4
) 
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Om pastor Rohmanns børn af første ægteskab. - I sit ægteskab med 

Kirstine Sophie Frederikke Lindgreen havde pastor Rohmann (som 

omtalt i Fynske aarb. ;>: VII, 3) 4 børn, nemlig 2 piger og 2 dren~: 

Catharine, f.1829, 6/9, Margarethe, f.1831, 13/11, Christian, f.1833, 

6/9, og Andreas, f. 1835, 19/8. - Om Catharine er der fortalt ud

førligt i Fynske aarb., VII, 171 f. Som "jomfru" paa skovridergaar

den Hanneslund ved Faaborg oplevede hun treaarskrigen; men 1850 

blev hun gift med H. Chr. Berg, ejer af gaarden Skovsbo i Rynkeby 

sogn. Allerede i maj 1851 døde han, og deres datter, Hanne Christiane 

Berg, blev født den følgende 1. august. 

I maj 1854 blev den unge enkefru Catharine Berg gift anden gang; 

det var med sekundløjtnant Frederik Carl Gutfe/d Busck, søn af 

sognepræsten i Brøndbyvester, Gunni Busck. - Dette ægteskab var 

aabenbart ikke helt efter pastor Rohmanns ønske; dels mente han, at 

den unge løjtnant ikke havde forstand paa at drive en gaard som 

Skovsbo, og dels var det ham imod, at hans datter kom ind i en saa 

udpræg.et grundtv•igsk familie, som Buscks var. - I .dette ægteskab 

fødte Catharine 2 drenge, Andreas Sophus, f. 1855, og August, f.1856 

- og 1 pige, Kate, f. 1860. -

Løjtnant Busck tog sin afsked fra hæren 1855 og fik titlen jæger

mester; i september 1865 solgte han Skovsbo til lensgreve F. L. V. 

Ahlefeldt-Laurvigen paa Lundsgaard, til overtagelse fra 1. april1866. 

Med deres 4 børn tog jægermester Buscks da til Sorø, hvor datteren, 

Hanne Christiane Berg blev konfirmeret i april 1867; her blev hun 

ogsaa 1872 viet til løjtnant G. A. Rung. - 5
) 

Fra 1877 boede jægermester Busks i København; 1880 var deres 

adresse Frederiksberg Bredgade 7 og 1884 Steen Blichersvej 23. I et 

brev fra 4. april 1884 skriver fru Rohmann til datteren Hedvig 

Strodtmann bl. a.: "Buscks nye Have er fuld af Blomster; det er et 

lille Paradis, og nu har Thrine faaet udvirket, at hun faaer en Laage, 

lige ved deres Huus, ind i Frederiksberg Have, saa hun ikke engang 

behøver at uleilige sig de Par Skridt til den almindelige Indgang; det 
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Catharine Berg, f. Rohmann, 
med datteren Hanne Christiane Berg. 

er jo ikke saa underlig, at hun seer ned paa os Smaakravl; hun be

høver blod t at ønske, saa har hun det." -

Trods denne lidt beske bemærkning synes dog fru Rohmann og 

Catharine Busck at have staaet i nær forbindelse med hinanden; de 

besøgte jævnligt hinanden, og i sine sidste leveaar samlede fru Roh

mann nytaarsaften børn og svigerbørn, der var indenfor rækkevidde, 

i sit hjem. Dateret 1883, 27/12 skriver hun, at hun og datteren Rosa, 

der boede sammen, nytaarsaften plejede at samle familierne "her fra 

Byen", nemlig Busck og Thrine med børn, Rosenhoffs, Gottliebs fra 

Hillerød og Christian Rohmanns fra Helsingør. "Jeg vil", skriver 

hun, "saa nødig undvære .den Glæde; der er jo ikke mange Nytaars

aftener tilbage; ja, maaskee er denne den sidste; ja, skee Guds Villie". 

- Om den nytaarsaften fortæller et brev fra januar 1884: "Det var 
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en rigtig rar Aften paa gammel Rønninge Maner; kun at vi spiste 

Kl. S1/2 til Middag, istedetfor til Aften; og bagefter legede Gamle og 

Unge i Forening". -Næste nytaarsaften, da fru Rohmann var død, 

inviterede fru Busck dem, der plejede at samles, og skriver i et brev 

dat. januar 1886: "Vi havde en hyggelig, om end noget veemodig 

Nytaarsaften. I Fjor vare vi jo Alle samlede hos Moder. Jeg havde 

bedt Christians, Rosenhoffs og Sophie og Rosa at være hos os den 

Aften. Christians og Sophie kom ikke, men de andre kom" . -

I disse aar var jægermester Buscks hjem præget af, at han - for

modentligt kort efter at familien var flyttet il København - havde 

sluttet sig til den kathalsk-apostoliske (;>: den irvingianske) menighed. 

- Skotten Edvard Irving (1792-1834) havde som præst i London 

kraftigt fremhævet "Tanken om Herrens nære Genkomst". Hans 

prædikener var "stærkt vækkende og svulmede mere og mere af 

apokalyptiske Betragtninger", hedder det. - I begyndelsen af 1850-

erne blev der i København ·dannet en kathalsk-apostolisk menighed; 

hvordan jægermesteren er kommen i forbindelse med den, er ikke 

oplyst, men han betegnedes i 1870-erne som en af menighedens 

præster. -

Formodentligt har fru Busck stillet sig noget kritisk overfor denne 

overgang til et andet trossamfund, men hun aabnede dog sit hjem for 

dets husmøder. Hendes ugifte søster Sophie var blevet husbestyrer

inde hos menighedens evangelist, cand. theol. J. O. Thomsen. Et brev, 

fru Busck i september 1885 skrev til søsteren Hedvig, antyder, hvor

dan hun saa paa forbindelsen med den apostoliske menighed; hun 

skrev: "Sophie skal jeg hilse dig fra; hun vilde skrive, men da hun 

i Morgen skal have et Selskab paa 46!! Personer, har hun neppe faaet 

Tid. - Er det dog ikke græsseligt, at Thomsen inviterer saa mange! 

De maae nu staae op, da der langt fra er Stole, og i den Anledning 

har jeg sagt nei; da det ikke ligger for mig; men nu maae Kate og 

Busck hen til .den fine Aften. Ovenikjøbet har Samuel (;>: Thomsens 

søn) Koldfeber, saa du kan nok tænke dig Sophies Udseende med den 

Travlhed. - I Morgen skulle vi have ·dem, men jeg vil ikke paatage 
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mig mere end 20. Det er allerede nok, da der skal tales Engelsk og 

Hollandsk. Det sidste Sprog rnaae vist oversættes for de Fleeste" .6) 

Catharine Busck døde 1887 og blev begravet paa Frederiksberg 

kirkegaard; jægermesteren flyttede da til Nørre Søgade 13, hvor han 

døde 1892. -Catharines datter af første ægteskab, Hanne Christiane 

Berg blev som nævnt gift med metereologen Georg Adolph Rung 

(jfr. D. B. L. XX, 316) og var 1880 bosat paa Store Kongensgade 85. 

I deres ægteskab fødtes 5 børn, nemlig William (jfr. D. B. L. XX, 

325), Otto Christian Henrik (jfr. D. B. L. XX, 322), Helene Fran

ziska, Iwan Georg og Wanda Ingeborg Agnete; om de tre sidste har 

jeg ingen oplysninger kunnet finde. - G. A. Rung .døde 1903, mens 

hans hustru, der i sine sidste leveaar sluttede sig til den romersk

katholske kirke, levede til1912. - Catharines børn med jægermester 

Busck var som nævnt Andreas Sofus, der blev oberstløjtnant; omkring 

1900 boede han paa Frederiksberg Alle 56 og døde 1938. Broderen 

August blev ingeniør, boede Classensgade 34 og døde 1935. Datteren 

Kate blev læ;'erinde og var en tid bosat paa Lykkesholms Alle l. Efter 

udsagn i familiebrevene foretog hun flere lange rejser og skal være 

død paa New Zealand; hendes dødsaar er ikke oplyst. - 7
) 

Rohmanns næstældste datter hed Margarethe, gerne kaldt Grethe; 

hun var født 1831 i Tønning præstegaard og blev konfirmeret i Røn

ninge 1847. En tid var hun i huset hos proprietær E. F. C. Petersen 

paa Bistaarup i Skellerup sogn. Da søsteren paa Skovsbo blev enke 

1851, opholdt Grethe sig nogle aar hos hende for at hjælpe hende 

i det store hus. Da blev hun forlovet med student jens Holger As

senius Bache, en søn af onklen i Jyderup i hans første ægteskab med 

Anna Mette Hjort. Han studerede medicin og var i foraaret 1856 fa

milien i Rønninge præstegaard en god hjælp under sønnen Andreas' 

syg;dorn og død. -

Den 10. oktober 1857 fejredes Grethes bryllup i Rønninge. Farni

lien Bache fra Jyderup ankom dagen før sammen med Christian Roh

mann fra Helsingør og hans forlovede Lise.- I dagbogen hedder det, 
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at det den 10. oktober var dejligt vejr; "om Morgenen havde vi 

travlt; Kl. 11 kom Grethe og blev paaklædt, Kl. 1 alle de øvrige 

Gjæster og tilsidst Brudgommen; vi vare 39 Mennesker inde og 20 

ude, saa her var lidt at tage vare paa; men det gik godt. Maden var 

godt tillavet og Gjæsterne muntre". -Næste dag var det søndag, og 

brudefolk og gæster deltog i gudstjenesten, "og om Eftermiddagen 

vare vi alle paa Skovsbo til Middag kl. 6". En maaneds tid efter 

kalder provst Rohmann i et brev til biskop Engelstoft datterens bryl

lup "en stor Familieglæde". -

De unge bosatte sig i Bogense, hvor J. Bache blev praktiserende 

læge og senere betegnedes som overlæge. I ægteskabet fødtes 1 dreng 

og 3 piger; drengen fødtes 1860, 12/2 og fik navnet førgen Waldemar 

Assenius Bache; som voksen blev han kontorchef i revisionsdeparte

mentet; han døde 1932. Datteren Holga Margarete Bache fødtes 

1858, 31/7, søsteren Fanny 1862, 31/3, og den yngste Dagmar 1863, 

15/12; Dagmar døde som spæd i sommeren 1864, men om Holga og 

Fanny har jeg ingen oplysninger kunnet finde. -

Den 19. august 1864 døde fru Grethe Baohe, kun 33 aar gl. Hendes 

mand giftede sig 2. gang i juli 1866 med Ludovica Eleonora Hansen 

fra Løgismose i Haarby sogn; hun fødte i maj 1867 datteren Clara 

Christine Bache. Læge Jens Holger Bache døde i Bogense i oktober 

1868. - 8
) -Et billede af fru Margarethe Bache findes i Fynske aarb. 

1960, 211.-

Pastor Rohmanns ældste søn, Christian, blev født i Tønning 1833; 

i sommeren 1845 blev han elev paa Odense kathedralskole; men efter 

sin konfirmation 1849 synes han at have tabt lysten til at gaa i skole. 

Fra juni 1849 findes et brev til pastor Rohmann fra pastor Wøldike, 

hvori han ønsker, at den "kære dreng" maa vaagne af "sin Cadet

drøm". Tænkte Christian maaske paa at komme til søs?- Et halvt 

aars tid efter kom kan i skibsbyggerlære i Svendborg; en bestemmelse, 

Wøldike ønsker faderen til lykke med, idet han skriver, at der i 

~ Fynske Aarbøger 
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Skibsbygmester Christian Rohmann, 
H elsingør. 

Taarnby findes "mangfoldige Skibsbyggere, som næsten altid have 

godt at fortjene" . - 9
) 

Da Christian i april 1851 var fadder ved søsteren Julies daab, 

kaldes han "Constructionselev". Fra sommeren 1851 til foraaret 

1853 opholdt han sig i København, formodentlig som elev paa et 

skibsbygningskursus; fra 1853 til 1855 var han i lære hos en skibs

bygmester i Nykøbing, Falster. Nogle planer, han efter moderens 

dagbog havde om at "rejse til Greifswald", maa han have opgivet, 

da han i oktober 1855 "blev etableret i Helsingør" og en maaneds 

tid efter skrev hjem, at han var "velfornøiet med sin nye Stilling". - 10
) 

Helsingør skibsværft var grrmdlagt 184 3 af Poul Barfoed, som 

1856 overdrog det til to unge mænd, nemlig til sin yngre bror Mag

nus Barfoed, der var 19 aar gl. og til Christian Rohmann, der var 23 

-med købmand I. S. Pontoppidan som økonomisk garant.- Her var 
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det Christian fandt sin livsstilling. - I Helsingørs historie af M. Gal

schiøt hedder det om skibsværftet, at det i Magnus Barfoed havde 

faaet en "rolig Arbejdsleder" og i Christian en "ivrig Forretnings

leder, - - robust, selvsikker, urokkelig i sine Meninger", der som 

kaptajn i borgervæbningen satte pris paa at blive tituleret "Kap

tajn". - 11
) 

At fru Rohmanns dagbog i disse aar sparsomt fortæller om Chri

stians stilling i Helsingør og slet ikke nævner hans forlovelse 1857, 

skyldes utvivlsomt, at dagene, som hun skriver, var overskygget af 

"Sygdom, Sorg og Bekymring". I foraaret 1856 var Christian paa 

besøg i Rønninge, da broderen Andreas laa dødssyg derhjemme. 

I foraaret 1857 nævnes Lise som hans kæreste, uden at der angives 

mere om, hvem hun er. Sammen var de, som omtalt, med til Grethes 

bryllup i oktober 1857. - Hun hed Karen Elise Lund, f. 1836, men 

blev gerne kaldt Lise; hun var datter af toldopsynsmand Ole Lund 

i Horne sogn paa Fyn; hendes mor hed Signe Hertha Melchior. -

Efter at hendes far 1841 var død, bosatte moderen sig i Helsingør 

sammen med sin datter. Dagbogen fortæller, at Christian i foraaret 

1858 besøgte Rønninge sammen med "Fru Lund og Lise", og at 

provst Rohmanns i august 1858, da de fulgte sønnen Hermann 

Johannes til Roskilde skole, ogsaa aflagde besøg i Helsingør hos 

Christian og Lise, hvor de en dag spiste til middag hos købmand 

I. S. Pontoppidan, som provst A. C. L. Heiberg kaldte "en usleben 

Diamant". Med 1858 hører som sagt dagbogen op uden at have for

talt et ord om Christians bryllup. Derimod skrev fru Rohmann i et 

brev til Hedvig, af 12/9, 1884, udførligt om Christians og Lises 

sølvbryllup, sa.a de maa være blevet gift i dteraaret 1859. -

I 1870-erne købte Christian Rohmann ejendommen Alleen nr. 7 

i Helsingør og boede der til sin død. Ved folketællingen 1870 anføres 

søsteren Grethes niaarige dreng, førgen Waldemar Bache, som høren

de til familien. - Da ægteskabet var barnløst, adopterede Christian 

Rohmanns en lille pige, Anna Sophie Larsen, f. 1877, 16/8; hun 

anføres ved folketællingen 1880 som deres plejedatter. -
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I sme breve i 1880-erne til Hedvig nævner fru Rohmann flere 

gange Christian og Lise. De kom nu og da til København og deltog 

i familefester; de boede da gerne hos Buscks, fordi de hav.de to gæste

værelser. Rosa, der boede sammen med sin mor, holdt 1884 jul i 
Helsingør, og i maj 1885 var Christian og Lise paa besøg i Køben

havn.- I et brev af 12/9, 1884 fortælles udførligt om sølvbrylluppet 

i Helsingør: "Vi vare da til Sølvbrylluppet hos Christian; ·det var en 

yndig Dag, der var en glad og lykkelig Stemning, og der kan jo 

heller ikke tænkes et lykkeligere Sølvbrudepar end Christian og Lise; 

de kan saamæn see tilbage paa .de svundne 25 Aar med stor Glæde 

og Tak til Gud, der har givet dem Villie og Naade til at føre et saa 

fuldendt lykkeLigtÆgteskab.--Et Savn har de havt, at de ingen Børn 

har, og jeg er bange for, at de ikke faaer Glæde af .det Pigebarn, de har 

taget til sig; hun er ikke voxet sig elskværdig og er et meget svært 

Barn at opdrage. Med Undtagelse af Eder, Blædels og naturligvis 

Rosenhoffs, vare vi andre mødte, og dem af Lises Famile, som kunde 

komme. Christian havde frabedt sig alt Offentlig, men den halve Bye 

kom og lykønskede dem om Formiddagen. Vi spiste da til Middag 

Kl. S og drak Kaffe i Haven i det mageløse Veir; fik til Middag for

nuftig Mad; --det var Alt til at blive mætte af, men ingen Over

flod. - - Gaverne vare mange, og jeg husker dem neppe Alle. - -

Busckes og jeg bleve der om Natten, og næste Dag tog Christian en 

Vogn og kjørte en deilig lang Tour med os; og først i Aften Kl. 10 

kom vi her tilbage; jeg var lidt træt." -

Som aarene gik, bLev skibsbygmester, kaptajn Christian Rohmann 

en velanset borger i Helsingør. Ved aarsskiftet 1895-1896 førtes der 

forhandlinger om en større udvidelse af værftet, og den 15. mart~ 

1896 døde Christian Rohmann pludseligt; ved hans begravelse den 

20. marts sagde provst O. K. Berthelsen bl. a.: "Vor første Mand er 

falden. Han har slidt sig op i denne Bys Tjeneste. --Hvor elskede 

han gamle Danmark". Ogsaa som kirkeværge var han en trofast 

mand, der tidt klagede over, at mange kun brød sig saa lidt om 

kirken. "Thi en Søndag var ikke noget for ham, naar han ikke havde 
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været i Kirke. - - Han var en trofast Præstesøn i en Tid, hvor man 

undertiden hører det Ord udtalt: Præstebørn, det er de værste". Ja, 

og trofast mod sin familie, sin slægt og sine tyende. -

Christian Rohmanns hustru levede til 7. december 1913. - Deres 

datter, Anna Sophie, blev 18. december 1900 gift med premierløjt

nant L. S. Fabricius Bech og døde 1914, 28/12. - 12
) 

Andreas Rohmann, f. 1835, 19/8, var den yngste af børnene i 

pastor Rohmanns første ægteskab; kun 7 maaneder efter hans fødsel 

døde hans mor, og da faderen atter giftede sig, var han godt 2 aar gl. 

Han var svagelig, og hans stedmor synes at have omfattet ham med 

særlig omhu. Nogle aar blev han undervist af forældrene hjemme, 

men kom derefter nogle aar paa kathedralskolen i Odense. Straks 

efter sin konfirmation 1850 kom han i bogbinderlære hos Johan Milo 

i Odense, hvor der efter henstilling fra pastor Rohmann blev taget 

hensyn til hans svage helbred, saa han fik større frihed som lærling, 

end det var almindeligt den gang.13
) 

Et af Andreas' første arbejder som bogbinder har aabenbart været 

indbindingen af den dagbog, han forærede sin mor til hendes fødsels

dag 7. juni 1851.- I tre aar var han hos Milo; i sommeren 1853 fik 

han blodspytning "igjen" - hedder det; "Milo gik fra sin Acordt, 

og Fader tog ham Hjem; nu skal han blive Hjemme for det Første".

Derefter laa Andreas syg paa Skovsbo en tid; og i oktober samme 

aar nævner dagbogen atter, at han spyttede blod, "saa vi bleve meget 

ængstelige". I november rejste pastor Rohmann med ham til Køben

havn, uden at der siges noget om, hvad han skulde der; i julen var 

han i Rønninge, men rejste atter til København den 4. januar 1854. 

Søsteren Grethes forlovede, student ]. H. Bache, meddelte i februar 

familien i Rønninge, at Andreas atter havde haft lidt blodspytning. 

Det hindrede ham dog ikke i at tage hjem til paasken, midt i april; 

2. paaskedag skrev fru Rohmann i sin dagbog: "Fader var i ondt 

Humeur over Andreas' Vaklen; han vil nu til Landvæsenet, som 

han ikke duer det mindste til." Den 21. april staar der, at Holger og 
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Boghandlerfuldmægtig Andreas Rohmann, 
f . 1835, død 1856. 

På billedet står ; "tegnet af Hedvig Rohmann". 

Grethe, der nok havde holdt paaske paa Skovsbo, kom for at stge 

farvel; "vi talte om Andreas, og det var meget uhyggeligt". -

I maj 1854 var Andreas med til Catharines bryllup i Brøndby

vester, og i juli meddelte et brev hjemme, at han "var kommet til 

Flensborg"- til en boghandler Sundby.- Ved aarsskiftet 1854-1855 

var Andreas ikke hjemme, men den 19. januar 1855 staar der i .dag

bogen: "Vi fik Brev fra Sundby, at Andreas var syg; vi blev meget 

bekymrede derover". - Den næste meddelelse gik ud paa, at Andreas 

havde det bedre, men ikke kom hjem til paaske. Men den 14. august 

kunde fru Rohmann skrive: "Om Eftermiddagen kom Andreas; -

vi blev meget glade ved aot 'see hæm, han saae saa rask ud". Hans 

fødselsdag den 19. august blev fejret med stor fest, og næste dag 

rejste han atter til Flensborg over Svendborg. - I sidste halvaar af 

1855 var pastor Rohmann alvorligt syg, og samtidigt laa bedstemor, 
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som omtalt, syg i Køng og døde ind under jul. Saa .det var trange 

tider i Rønninge; et lyspunkt var det nok, at et brev fra Flensborg 

i november kunde meddele, at Andreas var rask. - 14
) 

Den 8. februar 1856 var der atter brev fra Andreas; i dagbogen 

staar: "Vi fik sørgelige Efterretninger fra Andreas; han var igjen 

blevet meget syg, og Bache (;:,: J. H. Bache) reiste over at hente ham 

Hjem". Et par dage efter kom Andreas til Rønninge. Den 24. februar 

troede fru Rohmann, "han skulde død for mig"; og senere i maane

den: "det er en stor Ynk at see paa". I paaskedagene 1856, 20.-22. 

marts fortælles der om hans dødsleje: "En tung Skjæbne at see den 

kjære Sjæl saaledes kjæmpe, han lider meget og er ofte om Dagen 

uden Besindelse. -- Det var nogle af mit Livs tungeste Dage. Andreas 

er i Dag saa ussel, som han vel kan blive. - - Kl. 5 slog hans sidste 

Time; han sagde til mig, "nu døer jeg, kald paa Fader", og da Fader 

kom, sagde han, nu døer jeg, Fader, gid jeg blodt kunne bede. - Der

efter kaldte han paa Alle sine smaae Søskende; de skulde staae ved 

hans Seng; han laae hele Tiden og holdt sin Fader og mig i Haan

den; da bad han sit Fadervor med foldede Hænder saa smukt og 

Gudhengiven, og derefter bad han sin Fader: "giv mig Din Velsig

nelse, Fader", takkede ham for al det Gode, han havde bevist ham, 

sagde ham Farvel og ønskede, han maatte leve længe, længe her paa 

Jorden. Derefter bad han at hilse alle sine Sødskende og nævnte de 

fleste fraværende ved Navn, og hans Principal (Sundby i Flensborg); 

men da han havde ligget lidt, gik Samlingen igjen fra ham; han var 

da vild et Par Timer, men da rakte han sine Arme ud og tog mig 

om Halsen og sa~de: "kys mig, søde Moder"; det var det sidste for

staaelige Ord, .han sagde. Da Klokken var henimod 9, lagde han sig 

om paa Siden og laae gandske rolig indtil Kl. 91/2, da sov han blidt 

ind, som saadan en from Sjæl kunne". -

V ed begravelsen 31. marts viste beboerne i Rønninge-Rolfsted deres 

præstefamile stor deltagelse i sorgen. Dagbogen siger: "Det var en 

sørgelig Dag; vi maatte sige Levningerne af den kjære Andreas Far

vel, det er et tungt Øieblik, og dog er det kun en kort Afskeed, vi 
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komme jo snart bagefter". - I Rønninge kirkebog staar, at "Bog

handlerfuldmægtig", Andreas Rohmann, kom syg hjem fra Flens

borg, døde den 22. marts og blev begravet den 31. marts 1856, 201/2 

aar gammel. -

II 

Om pastor Rohmanns børn af andet ægteskab. -I pastor Rohmanns 

andet ægteskab med Louise Gøtzsche fødtes 8 børn. - Den første

fødte, f. 1838, 2/10, var en lille pige, som allerede døde 6. marts 

1839. De andre syv blev alle voksne, og ogsaa om dem er der noget 

at fortælle. -

Christine Sophie Frederikke Rohmann er født 1839, 30/12, og 

blev i familien altid kaldt Sophie. I begyndelsen af 1850-erne var 

hun "store søster", der maatte hjælpe sin mor med de yngre søskende. 

Sine skolekundskaber fik hun i hjemmet, men lærte tillige at spille 

klaver og at male. I dagbogen hedder det 1. april 1852: "Fader og 

jeg vare hos Zehngraff for at tale om Sophies Maling; vi saa hans 

smukke Altertavler". - Den 15. april 1855 blev hun konfirmeret i 

Rolfsted kirke. - 1
) 

I sommeren 1853 havde pastor Rohmanns haft besøg af en jævn

aldrende ungdomsbekendt, de ikke havde set i 29 aar. Det var fuld

mægtig paa kæmnerkontoret i København, Christopher Mulvad. -

1855 kom han atter til Rønninge og denne gang sammen med en søn, 

Carl Jens Emil Mulvad, f. 1838, 23/2; "et meget net ungt Menneske 

paa 18 Aar i Uniform", skrev fru Rohmann i sin dagbog, og det har 

Sophie utvivlsomt været enig med sin mor i - "net -i uniform". -

Først i oktober 1855 rejste Sophie til København. Hendes mor var 

aabenbart bevæget ved afskeden; hun skrev: "Jeg har i Dag pakket 

Sophies Tøi ind; Gud holde sin Haand over hende. --Sophie reiste 

for første Gang ud i Verden; hvorledes hun vil bestaae dens Storme, 

vil Tiden vise. Her er dog noget tomt; man skulde ikke troe, at et 
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Menneskes Bortreise kunne savnes, hvor Flokken er saa stor". -Hvad 

Sophie tog sig for i København, fortælles ikke; men hun synes at 

have opholdt sig hos fuldmægtig Mulvad. Sidst i oktober melder 

dagbogen: "Sophie længes efter sit Hjem og har det jo strængt, men 

det er godt". -

Hverken i julen 1855 eller i de første maaneder af 1856 synes 

Sophie at have besøgt sit hjem. Men først i maj 1856 kom hun til 

Rønninge og saa ynkelig ud; "hun havde ligget nogle Dage syg i 

Kjøbenhavn, men reiste alligevel Hjem". Lægen mente, det var "en 

slem Koldfeber". Dagbogen siger: "Sophie har i 9 Dage ikke havt 

sin Samling og ikke kjendt nogen af os, ei engang lukket sit Øie til 

Søvn". Den 18. maj kom Carl Mulvad til Rønninge for at se til 

Sophie; han var saa bedrøvet. "Sophie kjendte ham dog, da han 

kom til hendes Seng, men det var kun et Øieblik, og da var Samlin

gen borte igjen". 

Til den 9. juni blev Carl Mulvad i Rønninge; Sophie var da kom

met saa meget til kræfter, at hun den 7. juni havde kunnet deltage 

i den fest, der i anledning af fru Rohmanns fødselsdag blev holdt i 

præstegaarden. I dagbogen staar: "Uventet kom Grevinden (fra 

Lundsgaard) og provst Heiberg (der 1855 var flyttet fra Kerteminde 

til Helsingør), som var mig meget kjert. Skovsboerne kom fra For

middagen og drak Chokolade, og vi havde en meget glad Dag. Provst 

Heiberg drak Mulvads og Sophies Skaal ved Bor.det". - Det lyder, 

som om Sophies forlovelse blev deklareret. - Den 5. september var 

Sophie saa rask, at hun atter kunde rejse til København; og den 

14. november 1856 kom hun "ikke ganske rask" tilbage til præste

gaarden, efter at hun havde været et aar i København. - 2
) 

Carl Mulvad holdt jul og nytaar i Rønninge 1856-1857 og var 

der atter i april1857 i anledning af Hedvig Rohmanns konfirmation. 

-Sammen med sin mor og søster- ja, og hendes forlovede, V. Forch
hammer,- holdt Carl Mulvad sommerferie i Rønninge 1857. I august 

samme aar besøgte Sophie familien Mulvad i København, og i okto

ber var Carl Mulvad med til Grethes bryllup i Rønninge. Sophie 
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deltog i maj 1858 i Cathinka Mulvads bryllupsfest i København, og 

i juli var Carl Mulvad paa besøg i Rønninge. Dagbogen giver os 

saaledes indtryk af, at der i disse aar var meget nær forbindelse mel

lem familierne Rohmann og Mulvad.3
) 

I sidste halvaar af 1858 synes Sophie at have opholdt sig hos 

søsteren Grethe i Bogense. Den 9. oktober 1858 staar der i dagbogen: 

"Vi fik Brev, a;t Sophie havde forandret sin Beslutning og tager til 

Sidenius i Brenderup". - Ved folketællingen 1860 er Sophie Roh

mann anført som lærerinde hos sognepræst i Brenderup-Ore paa 

Nordfyn, C. A. Holm Sidenius. -

Som nævnt døde provst Rohmann 1860, og i løbet af 1861 flyt

tede fru Rohmann til København med sine hjemmeværende, ugifte 

døtre. Om Sophie fulgte med sin mor til København 1861, eller om 

hun blev i Brenderup noget længere, kan ikke oplyses. - Men fra 

midten af 1860-erne har hun utvivlsomt boet sammen med sine 

søstre hos sin mor i København. Men der høres ikke et ord om, at 

hun da kom sammen med Carl Mulvad. I familien hed det, at fru 

Rohmann mente, at han ikke var "fin nok" til hendes datter; han 

var ansat ved telegrafvæsenet - indtil 1894 som materialeforvalter, 

og derefter til sin død 1905 som telegrafbestyrer. - Sophie blev 

ikke gift. - 4
) 

I løbet af 1870-erne kom hun, maaske efter tilskyndelse af jæger

mester Busck i forbindelse med den kathalsk-apostoliske menighed i 

København og lærte der cand. theol. Julius Olaf Thomsen, "Evan

gelist i den katolsk-apostoliske Kirkes Tjeneste" at kende. Han 

var i disse aar en meget virksom mand blandt irvingianerne; 1869 

havde han paa svensk udsendt: "Religiose Foredrag"; 1870 udgav 

han en hymnebog, hvori der findes en del salmer, han selv har skre

vet, og 1872 udkom hans "Aabne Sendebrev" i anledning .af det 

nordiske kirkemøde i København 1871; hans adresse var 1885 Gl. 

Kongevej 141. I disse aar blev J. O. Thomsen enkemand; han havde 

en søn, der hed Samuel. - Efter fru Rohmanns breve blev Sophie 

husbestyrerinde hos Thomsen; hun styrede hans private husholdning, 
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Sophie Rohmann (til højre) 
sammen med søsteren Hedvig. 

tog sig af Samuel og var værtinde ved de mange husmøder, der hold

tes i hans hjem, ligesom hun tog del i "kirketjenesten". - 5) 

Af fru Rohmanns breve som af de faa breve, fru Busck skrev til 

fru Strodtmann, f. Rohmann, faar man en anelse om, hvorledes 

Sophies tilværelse formede sig. - "Sophie er tilfreds og altid i godt 

Humeur; lever i Kirke og Selskabelighed, naar Thomsen er hjemme; 

det kan godt forenes hos dem", skriver fru Rohmann (1884, 13/3).

Og et aars tid senere: "Jeg seer kun sjeldent Sophie; hun er optaget 

af sin kirkelige Mission, som opfylder hende aldeles, og hun er altid 

glad og tilfreds dermed, skjøndt det overanstrenger hende; men hun 

stræber med redelig Villie at udbrede sand Christendom; om den 

gaaer lidt til Yderligheder, er det dog altid Sandheden, de stræber 

at naae". (1885, 16/3)-

Efter sin mors tilskyndelse rejste Sophie i foraaret 1884 en tur til 

Fynske Årbøger 1968



44 Johannes Pedersen: Om enke,provstinde Louise Rohmann i København 

søsteren Hedvig i Aarslev præstegaard ved Randers for at faa en 

haardt tiltrængt ferie. Fru Rohmann skrev til Hedvig: "Sophie er 

vel i Dag kommet til dig; du vil nok blive forbauset over at see, 

hvor ussel hun er; prøv du dog paa at faae hende til at opgive noget 

af al det, hun har taget sig paa; hun kan ikke holde det ud. Det 

vil nok hjælpe lidt paa hende, at hun er hos dig i nogen Tid og kan 

blive pleiet godt, naar hun saa ikke vil ødelægge sig selv bagefter". 

(1884, 9/6) - I januar 1885 hedder det, at Sophie i den kommende 

sommer gerne vilde besøge Hedvig igen; "men hun er jo ikke Herre 

over sin Tid". (1885, 19/1) - Senere hedder det, at Sophie stadig 

er sløj, og at det ikke er saa underligt, "da de gaaer i Kirke og har 

Selskab omtrent hver Dag; men hun bliver vred, naar man vil raade 

hende til at holde Maade, og Thomsens Bestræbelser er jo at øde

lægge hende". (1885, 12/4) -At Sophies helbred er ødelagt, er et 

omkvæd, der gentages; og "nu er Pigen ogsaa bleven syg. Thomsen 

kommer nu snart hjem og har altid nogen med, der skal gjøres Stads 

af, og da er der endnu større stormen ud og ind end ellers". (1885, 

19 l 6) - I det sidste brev, fru Rohmann skrev til Hedvig før sin 

død, staar der: "Sophie seer vi meget sjeldent, men hun er optaget 

af sin Gjerning i fuldeste Maal. Samuel gaaer det rigtigt godt i Sko

len, og jeg haaber, hans Vigtighed skal gaae af ham, saa bliver han 

nok flink; thi han er godt begavet". (1885, 17 /9) -

Efter fru Rohmanns død i oktober bemærker fru Busck i et brev: 

"Sophie seer altid overanstrengt ud. Det hjælper jo ikke, at Samuel 

er i Skole, naar Thomsen optager hendes Tid paa alle andre Maader. 

Men jeg fortalte ham det ogsaa forleden og yttrede, at den Sang (?) 

var jo haabløs. Hun har nu heller ikke Spor af Energi til at fri

gjøre sig". (1885, 9/12)-

Hvornaar Sophie opgav sin stilling som husbestyrerinde hos J. O. 

Thomsen, findes der ingen oplysninger om; men det er sikkert nok, 

at hun tilbragte sine sidste aar som "conventualinde" paa Slagelse 

kloster, mens Thomsen fortsatte sin evangelistgerning i København 

til sin død 1906. - Slagelse kloster blev efter reskript af 2. oktober 
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1857 oprettet med boliger for 50 kvinder af "den dannede Middel

stand"; hver skul.de have sit eget værelse med alkove og fra 80 til 

100 rdlr. om aaret; betingelse for optagelse var, at de var fyl.dt 

45 aar og havde bevis for god vandel og trang. -

Et morsomt vidnesbyrd om, hvordan Sophie befandt sig i Slagelse 

findes i et brev, hun 1901, 13. juni skrev til sin bror Hermann. Efter 

en tak for de tilsendte penge og nogle bemærkninger om det kolde 

foraarsvejr, fortæller hun, at hun har haft besøg af nogle gamle 

venner, "med hvem jeg har moret mig nogle Timer i.dag", De gamle 

venner var Niels Christian Hansen (f. 1837, 7 /2) og hans søster 

Johanne Sophie (f. 1842, 11/4), hvis far havde været kirkesanger i 

Rønninge, da pastor Rohmann var præst dck Nu var .der gaaet 

mange aar siden dengang; Niels var blevet 65 aar, Hanne 57 og 

Sophie selv 61. Nogle timer gik hastigt under samtale om gamle 

dage i Rønninge. Sophie fortæller, de sammen mindedes: "Vi gik 

ofte med Niels op i Klokketaarnet for at ringe Solen ned, og hvor 

mange Gange gik vi over Kisterne i Kapellet og tog Laaget af og 

saa det lille Barn i en lille Kiste. Det var jo en Slægt, som hed 

"M arkdanner", der har ejet og bygget Rønningesøgaard, en naturlig 

Søn af Fred . .den 2den. Det vidste han fra Trapp". - Niels Hansen 

indbød til middag paa Postgaarden i Slagelse, og Sophie skriver, at 

de der spiste finere end ved "Brylluppet i Helsingør"; hun er jo "som 

i en fremmed Ver:den, naa·r jeg kommer paa Hotel; derfor bliver 

det en stor Oplevelse". - De spiste 6 retter med kaffe. "Jeg mente, 

det var Mad til 3 Dage og kostede ligesaa meget som min Mad 

36 Dage. 3 Kr. Kuverten og for 3 Kr. faar jeg 12 Billetter. Men det 

morede os Alle at være sammen og spise godt". -

I familien Strodtmanns eje findes nogle breve fra Sophies sidste 

leveaar til søsteren Hedvigs datter Louise Margrethe, der blev gift 

med lærer K. H. Blichfeld. I januar 1909 skriver Sophie, at hun 

paa søsterdatteren har forstaaet, at Blichfeld helst vilde, de skul.de 

bo i Jylland; hun havde nu ellers tænkt, han kunde have faaet "en 

Fynske Årbøger 1968



46 Johannes Pedersen: Om enkeprovstinde Lottise Rohmann i København 

rigtig god vellønnet Plads ved den smukke nye Højskole, der lige 

er bygget ved Antvorskov". - Lærer Blichfeld og Louise Margrethe 

blev gift 1910 og var fra 1911 bosat i Sindal i Nordjylland, - saa 

langt væk, at Sophie maatte have sit kort frem for at finde det. -

Af og til fik Sophie i Slagelse besøg af søskende eller søskendebørn. 

I sommeren 1909 skriver hun: "Det fornøieligste af de Besøg, jeg har 

haft, var Kate Buscks. Hun var her i tre Dage, og hvor var det 

morsomt at høre om hendes Rejse. Den Søndag Eftermiddag, hun 

var her, indbød jeg alle Damerne til paa Salen at høre hende fortælle 

om sin indiske Rejse. Hun fortæller godt. - - Rosa (;>: søsteren) 

siger rigtignok, at hendes Fantasi løber af med hende, men det gjør 

ikke noget, .da det er morsomt".- Om Rosa skriver Sophie i novem

ber 1911, at hun ikke savner sin skole; "bare hun maa faa sit Sted 

solgt, saa kan hun have det rigtig godt, synes jeg". 

Sophie nævner, at hun i efteraaret 1911 var paa besøg hos nogle 

gamle kirkelige venner, familien Bejer, der boede i København paa 

Christianshavn. - Om Christian Rohmanns foran omtalte datter, 

der blev gift med premierløjtnant Beck, skriver hun 1909, at hun 

var indlagt paa Diakonissestiftelsen som meget syg; "hun bliver vist 

aldrig rask og normal mere". - Forøvrigt underholdt klostrets damer 

sig med læsning, med musik og samtale; en aften i januar 1909 havde 

Sophie faaet en billet "til Fru Odas Viseaften". -

Først i november 1911 blev Sophie alvorligt syg; hun led af 

bronchitis og hendes hjerte var svagt. Rosa besøgte hende jævnligt; 

men i løbet af december tog kræfterne mere og mere af. Familien 

planlagde, hvordan de vilde se til hende i jule- og nytaarsti:den. -

Anden juledag døde Sophie og blev begravet fra "Kirken i det 

gamle Kloster" den 30. december, der var hendes fødselsdag, 72 aar 

gl. Der var "Mange med baade af Damerne og hendes Bekjendte i 

Byen, og fra Omegnen og Haslev af Troesfæller", hedder det i et 

brev. Af familien deltog: "Hermann, Rosa og Hedvig, Blædel og 

Dette, Chr. og Elin (;>: Læge Chr. Strodtmann og hustru), Gottlieb, 

V aldernar Bach e og August Buse k". - 6
) 
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Efter Rønninge kirkebog blev Hedevig Maria Rohmann født den 

29. december 1841; f.ru Rohmann skriver altid blot Hedvig. Efter 

dagbogens faa og korte bemærkninger gled hun ind i søskenderæk

ken, snart som den mindre søster i følgeskab med Grethe og Sophie, 

og snart som den store søster, der skulde tage sig af Philippa og Her

mann, som da de i julen 1853 var med "til Bal paa Ulriksholm". 

Hedvig var som ham jævnligt med paa udflugter til Skovsbo, 

Lundsgaard og Fraugdegaard; med sin far og Sophie var hun i som

meren 1853 en tur til Møen, og i foraaret 1854 fik hun lov til at 

komme med til søsteren Trines bryllup i Brøndbyvester, da fru Roh

mann ikke syntes, hun selv kunde tage fra de mindre børn. - Den 

19. april 1857 blev Hedvig konfirmeret; ".det var en rar Dag" -

med kun 3-4 gæster ud over familien; men næste dags eftermiddag, 

siger dagbogen, "kom Baronessen (fra Hindemae) med begge sine 

Døtre og lidt efter Doctor Viborgs (fra Rynkeby) for at gratulere 

Hedvig". - 7
) 

Fra november 1857 til maj 1858 opholdt Hedvig sig i Køben

havn, men ved folketællingen 1860 var hun atter i Rønninge. Provst 

Rohmann antog i foraaret 1859, paa grund af sin sygdom, som nævnt 

Carl Christian Erichsen som sin kapellan; men da sognepræst og 

kapellan, som det hedder, "havde forskellige Anskuelser om Præste

embedets Gjeming", rejste Erichsen allerede i september samme aar 

fra Rønninge igen.- Kort efter blev cand. theol. C. F. T. Strodtmann, 

f. 1826 paa Sydfyn, en tid huslærer hos pastor Eriand i Nr. Søby, 

antaget som ny kapellan i Rønninge; han aflagde i maj 1860 de 

praktiske prøver for biskop Engelstoft, men naaede ikke at blive 

ordineret, før provst Rohmann døde 4. juni 1860. - Fra foraaret 

1861 til november 1870 var Strodtmann personel kapellan hos pastor 

Storch i Køng, og i løbet af 1861 blev han forlovet med Hedvig. -

Først da Strodtmann under 26. februar 1872 var blevet udnævnt til 

sognepræst i Helligsøe-Gettrup, kunde de to unge tænke paa at gifte 

sig; den 16. august samme aar blev de viet i Vor Frue kirke i Køben

havn. - 8
) 
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Hedvig havde, sa:a vidt man kan skønne, i aarene 1861-1872 

opholdt sig dels hos moderen i København, .dels forskellige steder 

paa Fyn som lærerinde, saaledes en tid paa Hesselager mølle. Baade 

i ,disse aar og efter at hun var blevet præstekone stod Hedvig i nær 

forbindelse med sin mor. -

Strodtmann var præst i Helligsøe fra 1872 til1880. Fru Rohmann 

omtaler saa sent som 1884 sine besøg der. "Mine Besøg hos Eder i 

Helligsøe staaer saa levende i min Erindring, at jeg undertiden griber 

mig selv i, at I ere der endnu. Det var prægtige Folk og en storartet 

Natur; hvor følte man sig ikke nærmere Almagten ved at vandre 

ved Fjol'iden og i Kløften; og dine Kager smagte der bedre end al 

anden Kage". (1884, 19/11)- De fleste breve er skrevet til Aarslev 

ved Randers, hvor Strodtmann var præst fra 1880 til 1897; om 

svigersønnens præstegerning i Aarslev bemærker fru Rohmann i et 

brev: "Bliver det ikke noget trættende med Eders Foredrag, som jo 

vistnok har sin Nytte; det vækker dog .de Sovende, og- brugte paa 

den rette Maade- gjør de nok ogsaa Gavn". (1883, 27 /12)-

Fru Rohmanns breve bringer Hedvig det s~dste familienyt. Men 

først og fremmest er de præget af hendes moderlige kærlighed og 

omsorg for datteren og hendes familie. "Det er saa svært at vær,e 

borte fra Eder, kjære Børn, naar I feiler noget", lyder et par linjer. 

Hun raader og formaner. Hvordan med helbredet? vær forsigtig! 

skriv snart, drik Emsel'ivand med mælk i for din forkølelse! Og 

hvordan gik det med børnene? Christian Georg var født 1873, 24/6 

og Louise Margrethe, kaldet Tulle, 1880, 16/9. Det stærkeste udtryk 

for moderens kærlighed til datteren findes nok i disse linjer: "Inderlig 

Tak, kjære Hedvig, for dit rare besøg. Du v.eed ikke, hvor glad jeg 

var derover, og hvor yndig hyggeligt det var at have dig siddende 

her i Stuen foran mig; vi have jo deelt nogle onde og gode Dage 

sammen og altid kommet godt ud af det, saa jeg ærlig tilstaar, at 

mit Hjerte hænger ved dig; kom derfor, naar .du kan. Tiden bliver 

ikke lang, at vi kan sees herneden, men saa har vi jo Haabet om et 

Gjensyn hisset, og det maa være vor bedste Trøst". (1885, 19/6)-
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Pastor C. F. T. Strodtmann, fru Hedvig 
Strodtmann, f. Rohmann, sønnen Christian 

Georg og datteren Louise Margrethe. 

Hedvig sendte nu og da gavepakker til sin mor og søster i Køben

havn; de indeholdt æg, slagtemad, frugt og blomster. "'f ak for Brev 

og Kurvens deilige Indhold, der var for Øie, Næse og Mund lige 

behagelige", skriver fru Rohmann i for.aaret 1885, idet hun samtidigt 

indbyder Hedvig til at komme til København og tilføjer: "da var 

der dog et Par Gange, du kunne komme i Theatret. - - Beregn nu 

ogsaa, at du jo vil besøge Kisser og Helsingør, saa tag ikke Tiden 

for kort. --Vi har kunnet spare 20 Kr. i denne Maaned; ae ere 

lagt hen til at more dig med, da aet er din og Philippas deilige Mad, 

der har hjulpet paa Gry>derne". (1885, 25/4) 

'fil Hedvigs dreng, Christian, skriver bedstemor enkelte gange et 

lille brev og opmuntrer ham til at være flittig i skolen. Da han var 

10 aar, skrev hun til hans mor: "Jeg sender nogle Bøger til Christian; 

4 Fynske Aarbøger 
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det er ikke Eventyr eller Romaner; men troer du ikke, han havde 

godt af at læse lidt for Tanken ogsaa, og dersom du lader ham læse 

det høit for dig, da kan han faae Forklaring paa det, han ikke selv 

kan fatte. Jeg har ogsaa sendt ham en Begyndelse i Fransk; det 

skulde kun være, dersom det morer ham. (1883, 27 /11)- I julebrevet 

1884 ønsker hun, at forældrene "maae faae rigtig Glæde af Chri

stian og see, at han gaaer frem i Alt". Overfor tidsaanden, der jo 

ogsaa paavirker børnene, er det eneste, man kan gøre, "at lære dem 

ved Exempel og Formaning - - at faa Magt over Lidenskaberne". 

I de følgende aar optog spørgsmaalet om Christians skolegang 

familien meget. Fru Strodtmann fik i sommeren 1884 et brev fra 

Sophie, hvori det hed<.ler: "Lad ikke Christian faa Lærerinde; han 

vil vanskeligt kunne lyde en Dame; - - men sæt ham i Aarhus 

Skole. - - Jeg kan anbefale et Hus, hvor de vistnok kunde og vilde 

modtage ham. --Det er Sæbefabrikant Kjærs". De har selv to livlige 

og friske drenge paa 11 og 12 aar. "Det er et apostolisk Huus, og 

de ville gjerne tjene Herren i alle Maader;-- det er et livligt Huus, 

ingen pietisnisk Aand, men Glæde og Frihed i Herren." - Sophie 

mener ikke, at broderen Hermann og hans kone kan have Christian 

i pension i Aarhus, saa hun tilskynder indstændigt søsteren til at 

forhandle med fru Kjær om spørgsmålet. - Det gik dog anderledes, 

end Sophie havde ønsket; i sommeren 1885 kom Christian paa latin

skolen i Randers. - Ogsaa den lille Tulle omtaler bedstemor i sine 

breve og sender hende smaa gaver. -

Aarslev præstegaard var aabenbart ferie- og hvilested for fru Roh

mann og døttrene Sophie og Rosa; men ogsaa Kate Busck kom paa 

besøg. I efteraaret 1885 skriver fru Catharine Busck til søsteren 

Hedvig: "Kate var saa glad ved sit Ophold i Aarslev hyggelige 

Præstegaard. - - Hun taler saa ofte om Eder med megen Glæde, 

og om Hundene og Kattene og Hønsene; du veed nok, at vi er Dyre

venner for Alvor hos os". (1885, 19/9) -En maaneds tid, før hun 

døde, skriver fru Rohmann til Hedvig: "Det er altid med Tilfreds

hed, jeg vender Tanken tilbage til den Tid, jeg levede sammen med 
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dig, kjære Hedvig, i Aarslev; den skal aldrig gaae mig af Minde, 

og jeg lader den ofte gaae forbi mig i Tankerne; i det hele kan vi 

jo skilles med Roe; der er ingen bittre Minder mellem os, og det .gjør 

saa godt at vide". (1885, 17 /9) 

Fra de følgende aar er ingen familiebreve opbevaret, der fortæller 

om, hvor.dan det gik i Aarslev præstegaard. - 1897 tog pastor 

Strodtmann sin afsked og flyttede til København, hvor familien 

boede paa Frederiksberg alle 23; der døde han 1901. I april 1912, 

efter at Rosa havde taget sin afsked som skolebestyrerinde, flyttede 

Hedvig og Rosa sammen og boede paa Ø. Farimagsgade, indtil de 

begge .døde i efteraaret 1923; i familien hedder det, at de to søstre 

i det hele kom godt ud af det sammen, selvom de begge kunde være 

noget kritiske. - Sønnen Christian Strodtmann blev læge og døde 

i Vangede 1949, mens datteren Louise Margrethe, der som nævnt 

blev gift med lærer Karl Henrik Blichfeld, først boede i Sindal og 

siden kom til Hjørring; deres søn Harald Blichfeld, f. 1912, 9/2, 

blev civilingeniør og bor i Vejle. - 9
) 

Philippa Rohmann blev født 22. april 1844; hun blev opkaldt 

efter sin morfar, Philip Gøtzsche. Hendes barndom forløb stilfærdigt 

i præstegaardens rytme. Dagbogen taler ikke om nogen alvorlig syg

dom, men nævner, at hun efter nytaa·r 1852 va·r i Odense sammen 

med Sophie og Hedvig for at se en komedie, og at hun morede sig 

prægtigt. - Fra julen 1853 til april 1854 var Andrea Kjerulff f,ra 

Lundsgaa!'d i præstegaarden som Philippas lærerinde.- Den 28. april 

1859 blev Philippa konfirmeret. -

Ved folketællingen 1860 nævnes hun ikke i Rønninge. Formodent

ligt er hun 1861 flyttet med sin mor til København, men om hendes 

opholdssted i det følgende tiaar findes ingen oplysninger. - Men 

den 22. maj 1874 stod hendes bryllup i København; hun blev gift 

med Nicolai Dans Blædel, f. 1845, 10/8, en søn af sognepræst 

Nicolai Gottlieb Blædel ved Garnisonskirken i København. Som 
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forpagterfolk paa gaarden ETholm bosatte det unge par sig i Rørup 

sogn paa Fyn; og her fødte Philippa sine to døttre, Anna Elisabeth, 

f. 1876, 20/5 og Hemiette Dans, f. 1879, 12/2. 

Paa Erholm var Nicolai Blædel,indtil han 1893 købte Toftegaard 

i Ørsted sogn; der døde Philippa 1904, 19/6, mens hendes mand 

derefter flyttede til København, hvor han i aarene 1908-1924 var 

kordegn ved St. Lukas-kirken. Han døde 1926, 10/9, paa Hostrup

vej 6, og blev begravet den 16. september paa Ørsted kirkegaar.d, 

hvor pastor T alderlund-H ansen, F j elstru p, forrettede begravelsen.10
) -

I fru Rohmanns breve, 1878-1885, til datteren Hedvig findes en 

del oplysninger om familien Blædel paa Erholm. - Fra efteraaret 

1878 lyder nogle linjer: "Fra Erholm har jeg kun faaet et Par Ord; 

- - Brevet var meget koldt; det er bestemt, at Nicolai skal herind 

i September og blive en Deel af Vinteren; det Hele er Elendighed 

efter mit Begreb. Kornet, som var høstet, da jeg var der, har de 

ikke fa aet ind, og noget har nok taget Skade af den megen Regn". 

(1878, 5/9)- Etaars tid senere hedder det: "Nicolai er da kommen 

hjem og maatte strax gaae i Seng; han var rask ved Carlsbad, men 

saa skulde han og Charlotte (?) more sig ovenpaa og har rimeligvis 

overanstrengt sig; en veninde af Charlotte har bedt mig sende Tve

bakker over til Nicolai, da han ikke maatte spise Smør". (1879, 

10/9) - Formodentlig fra omtrent samme tid siger et udateret brev: 

"Philippa, stakkels Kone, hun har igjen maattet underkaste sig en 

slem Operation, som nok var smerteligere end alle de foregaaende; 

hun har rigtignok været lidt alvorlig i de s~dste Aar og har jo et svært 

Arbeide at udføre". 

Det kne~ aabenbart med helbredet baade for PhiJ,ippa og hendes 

mand, saa de havde svært ved at overkomme landbruget og den 

store husholdning. - Sidst paa aaret 1883 skriver fru Rohmann: 

"Paa Erholm staaer det endnu paa samme Fod; men det lader ikke 

til, at det forknytter dem; de ere mig lidt for sangvinske og hder 

staae til; jeg fatter ikke, at de tager det med den Roe og morer sig 

som alt~d; der er meget, jeg vilde forandre, var jeg i .deres Sted, men 
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'· 

Fru Philippa Blædel, f. Rohmann. 

mine Raad duer vist ikke i deres Øine; jeg er maaske for gammel

dags dertil". (1883, 27 /11) 

De følgende aar synes at have bragt lysere tider, men der var 

stadigt meget at tage fat paa. - Et brev fra marts 1884 fortæller, 

at Philippa nu ikke vil have husjomfru mere, - "men selv bestride 

sit Huus og have unge Piger til at lære Huusholdningen; jeg troer 

ikke, Philippa er dygtig nok dertil". - I maj samme aar hedder 

det, at Philippa har meget travlt, - "da hun selv har overtaget 

Huusholdningen og tilmed skal undervise to unge Piger deri; blodt 

det nu maae gaae godt; men siden jeg seer, hvordan det er gaaet 

Blædels fra Vilhelmsborg, e'r jeg rigtignok ængstelig for, hvad der 

kan skee. Nu boer Blædels herinde i en lille Gade paa Vesterbro og 

har ikke saa meget, at de kan leve af det. Blædel vilde gjerne have 

noget at bestille; men hvad duer en faleret Landmand til; det gjør 
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mig hjerte~ig ondt for dem". (1884, 15/5) -Den nævnte forpagter 

paa gaarden Vilhelmsborg ved Assens hed Rudolph Bay Blædel, 

f. 1822; han var forpagter der fra 1863-1884, men maatte saa op

give og rejse til København, hvor han boede Valdema·rsgade 24; 

siden blev han grosserer og døde 1916 i Charlottenlund. - 11
) 

I efteraaret 1884 blev Philippas yngre bror, Hermann, alvorligt 

syg; 4 gange blev han opereret "i Kindbeenledet"; han maatte ikke 

tale og kunde kun ta:ale flydende kost. Da han bedredes, tog han 

sammen med sin hustru til Erholm paa rekreation. Derfra skrev hans 

kone til sin svigermor, "at de havde det rigtig godt; Hermann havde 

taget flere pund til i den Uge, de havde været der". I et brev til 

Hedvig tilføjer provstinden: "Det er jo et reent Sanatorium (paa 

Erholm), foruden Hermann og Marie har de Charlotte Blædel; det 

hedder sig, at hun har Blegsot; det synes jeg, hun godt kunde hel

bredes for i den PræstegaaJ.'ld hvor hun nu er; saa er der en Søn af Dyr

læge Blædel, en ung Student, der har forlæst sig; saa har de to unge 

Piger, der skallære Husholdning. Det er, synes mig, temmelig Mange; 

men det lader jo til, at Philippa kan magte det. - - Herman er saa 

glad ved at være paa Erholm, og efter mit Raad opholder han sig 

meget paa Nicolais Værelse, hvor der er Sol og lunt". Videre fortæller 

brevet, at baa:de de unge husholdningselever og gæsterne betaler for 

sig, saa man skulde _io tro, at ·de nok kunde faa det til at g<ta rundt; 

men, skriver provstinden, - "de ere ikke strenge Øconomer, som de 

bilde sig ind at være". (1884, 19/11).12
) 

I november kunde Hermann rejse fra Erholm i god bedring. Ved 

juletid 1884 betror et brev, Hedvig, at Philippas planer 01.1 at kom

me en tur til København var strandet, fordi hun va:r blevet syg; og 

fru Rohmann tilføjer: "Jeg tør ikke tilskynde hende, da hun jo ikke 

godt taaler Jernbanen; det er trist med de Tilbagefald, hun stadig 

har, og Gud veed, hvad det ender med". (1884, 26/12)-

Midt i januar 1885 havde Philippa det godt igen, men .datteren 

Anna Elisabeth havde haft en slem omgang kighoste. I et brev dat. 

29. januar 1885 hedder det: "Philippa tænker stærkt paa at besøge 
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mig til Foraaret; hun siger som jeg, ingen veed, naar det er den sidste 

Dag, vi lever". Og trods hendes mand netop paa den tid købte "det 

andet store Fællesmeieri", som gav meget arbejde, saa blev det dog 

midt i ma:rts 1885 til alvor med Philippas besøg i København, til 

stor glæde for hendes mor. "l Aftes kom Philippa, straalende glad 

som altid; hun bliver her 14 Dage, da hun skal mange Steder rundt 

i Landet; men jeg er glad ved, at jeg faaer hende at see; hun beder 

mig hilse Eder saa kjærlig". (1885, 16-17 /3)- Efter Philippas besøg 

skriver fru Rohmann: "Vi har havt en yndig Tid nu; Philippa var 

her lidt over 14 Dage; hun er aldeles den Samme, glad og tilfreds, og 

saae rask ud og kunne udholde det Utrolige; - - jeg var saa glad 

ved hende, vi kan jo ikke vente at sees ret mange Gangemeeri dette 

Liv; det lakker jo svært ad Enden". (1885, 2/4)-

I sommeren 1885 besøgte fru Rohmann sin datter paa Erholm. 

Hun skrev: "Vi havde det ·rigtig rart paa Erholm, saa vidt Kulden og 

Veiret tillod det, men jeg sad og frøs hele Dagen, saa vi tilsidst maatte 

lægge i Kakkelovnen; det regnede ogsaa med Byger, saa det saae 

lidt svært ud med Høsten". (1885, 25/8) - Det var det sidste brev, 

fru Rohmann skrev til Hedvig. -

I eftersommeren 1885 besøgte jægermester Buscks datter, Kate, 

Erholm, og fru Busck omtaler det i et brev til Hedvig saaledes: "Paa 

Erholm var Kate kuns een Dag; hun synes, Luften var saa klam der, 

og Blæ.del saa ophøiet". (1885, 19/9) - Og efter moderens død be

mærker fru Busck i et brev. "Philippa var uforandret livlig og rund. 

Hun har et godt Huld og et godt Humeur". (1885, december)-

Fra de følgende aar findes ingen meddelelser fra opbevarede breve. 

Som foran nævnt købte forpagter Nicolai Blædel 1893 Toftegaard 

i Ørsted sogn og fik det eftermæle, at han meget udbedrede og for

skønnede gaardens bygninger. - I sin haandskrevne "Slætgsbog" fra 

1943 skriver tandlæge K. J. Rohmann, at det i familien hed, at enke

provstinden kunde være "betydelig skrap", ogsaa paa sine gamle 

dage, saa Philippa var "meget urolig og angst", naar hun ventede sin 

mor paa besøg om sommeren. - Forpagter Blæ.dels ældste datter, 
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Anna Elisabeth, blev gift med cand. pharm. J. A. G. Bøving i Ny

borg; da hun døde 1953, 22/3, blev hun begravet paa Ørsted kirke

gaard. - Den yngre datter, Henriette Dons Blædel blev ikke gift, 

men va:r fra 1911 lærerinde ved Nørre gymnasium i København. - 13
) 

Hermann Johannes Rohmann var den eneste søn i pastor Roh

manns andet ægteskab; han blev født 1846, 21/7, og opkaldt efter 

faderens ungdomsven i Svendborg, købmand Hermann Aarslev. 

Moderens dagbog tyder paa, at hun omfattede Hermann med særlig 

omhu.-

I foraaret 1852 havde Hermann "halssyge". "Doctoren kom, Her

mann blev tuscheret med Helvedsteen og maatte strax i Seng; han er 

slettere i Dag, skjøndt han springer om i Sengen, men desværre, det 

er ikke at stole paa med den Sy.gdom.-- Og nu han sover, vaagner 

han hvert Øieblik og græder og har stærk Feber", siger dagbogen. 

Faa dage efter havde han det dog meget bedre og fik "en Blomst fra 

Trine og en Appelsin, som gav ham en stor Glæde". - Da Hermann 

1854 holdt fødselsdag, ynker hans mor ham, fordi "han fik næsren 

intet til sin Geburtsdag", og fordi han om aftenen, da han sammen 

med sine søstre skulde køre fra Vesteskoven "paa Græsvognen, - -

prøvede Styrke med et Læssetræ og fik en stor Bule i Panden". Fra 

sin barndom fortalte Hermann selv siden, at han engang blev an

grebet og hugget slemt af en kalkunsk hane, saa han havde ar af det 

i flere aar.- Han legede med landsbyens drenge og var jævnligt paa 

besøg i egnen sammen med forældre og søstre. Fra den skolepligtige 

alder blev han undervist hjemme og forberedt til optagelse i latin

skolen.-

Naar han ikke som sine to ældre brødre kom paa latinskole i 

Odense, skyldes det formodentligt, at pastor Rohmanns nære ven, 

overlærer C. Paludan-Miiller i 1853 flyttede og blev rektor paa 

latinskolen i Nykøbing-Falster.- I hvert fald blev Hermann i august 

1858 optaget i 3. klasse paa latinskolen i Roskilde; hans forældre 

fulgte ham derover, han blev indlogeret hos en "Jfr. Poulsen", og 
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Artillerikaptajn He rmann Johannes 
Rohmann. 

efter at han havde været med sine forældre en tur i København og 

Helsingør, vinkede han farvel til dem i Roskilde den 30. august; "han 

var forknyt, den lille Stakkel", siger dagbogen.-

Fra 1858 til han 1864 blev student, gik Hermann i Roskilde skole. 

Provst Rohmann havde i januar 1859 skrevet til professor ]apetus 

Steenstrup og fortalt ham, at han havde en søn paa 121/2 aar i 

Roskilde skole, og bad ham om at give "denne lille Fyr" tilladelse til 

at se musæet, "naar hans Skoletid engang forunder ham saamegen 

Frihed, at han en Dag kan gjøre en lille Udflugt til Kbhvn.".- I juni 

1860 var det, provst Rohmann døde, og efter at Hermann i vinteren 

1860-1861 havde gaaet til præst i Roskilde, blev han den 7. april 

1861 konfirmeret i Rønninge. Det var i sommeren 1861, hans mor og 

søstre flyttede til København. - 14
) 
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Efter at have taget studentereksamen 1864 blev Hermann elev paa 

den kgl. militærhøjskole i København; 1868 blev han sekondløjtnant 

og 1870 premierløjtnant. I disse aar høres der saa godt som intet om 

ham. 1880 blev han udnævnt til artillerikaptajn og gjor.de 1880 til 

1888 tjeneste i Aarhus, hvor han 1882 blev gift med Marie Julie 

Theodora Stabell, f. 1857, 2/9. - 15
) 

I Aarhus laa Hermann lang tid saa alvorligt syg, at familien flere 

gange tvivlede paa, at han stod sygdommen igennem. I fru Rohmanns 

breve til Hedvig omtales Herma.nns sygdom flere gange. Efter et 

udateret brev besluttede hun sig til at tage til Aarhus, idet hun tænkte, 

at et besøg "dog kunde adsprede dem begge- i den lange Prøvetid". 

I et andet brev staar ·der, at det ikke blot er Hermann, der er syg; det 

er Marie og pigen jo ogsaa. "Hermann er bedre, men aldeles stiv og 

magtesløs i Benene, har siddet oppe et Par Gange, men var gladest 

ved Sengen, saa der er desværre langt tilbage for ham, stakkels Mand; 

et heelt Aar vil jo gaae for ham, om det kan forslaae. Ja, de unge 

Mennesker har prøvet Sygdom i deres Ægtestand; Marie har den 

meste Tid været Sygepleierske eller selv været syg. - - Ma;rie tager 

det saa smukt, hun klager aldrig.-- Nu fik jeg Brev fra Fru Stabell 

(d. e. H.s svigermor); det er desværre Tvivl underkastet, om Her

mann faaer Brug for sine Been, de ere aldeles lamme, og han kan ikke 

støtte paa dem, saa Lægerne frygtede for, at der tillige med en Trikin

forgiftning ogsaa havde været en Hjærnerystelse; - er det Tilfældet, 

da er han jo en Stakkel sit Liv igjennem, og saa tør vi ikke ønske ham 

en langt Liv. -- Lige saa meget som den stakkels Hermann beklager 

jeg hans stakkels Kone, skal hun være Sygepleierske hele sin Ægte

stand". 

I et brev fra 1884 hedder det: "Med Hermann er der ikke Spor 

af Forandring; han ligger, som da du (d. e. Hedvig) reiste.-- Mun

den bliver stivere og stivere, saa Gud veed, hvad Enden skal blive; 

jeg er bange for, der skal anden Hjælp til, end den han faaer, men 

jeg kan jo ikke røre ved den Ting". - Videre fortæller hun, at Aar

huslægen, d r. B unger, "en myndig Mand, med megen Selvtillid", paa 
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hendes spørgsmaal igaar om hans mening om sygdommen blot havde 

svaret: "Det vil vare meget længe".- Fru Rohmann vil reise "nu paa 

Mandag, 1ste September; thi at oppebie Udfaldet er haabløst. Gud 

styrke dem begge. -- Fru Stabeli har lovet at skrive til mig, da jeg 

godt kan tænke, at Marie ikke har nogen Lyst". (1884, 29/8) - 16
) 

Christian Rohmann holdt som foran nævnt sit sølvbryllup i Hel

singør i september 1884. Til festen kom der ogsaa et telegram fra 

Hermann, hvori der stod, at han "efter Omstændighederne havde det 

lidt bedre. - - Du har jo hørt, at Hermann fjerde Gang er blevet 

oppereret.- Der kom nok ikke meget ud, men Tage-Hansen var nok 

tilfreds dermed, og ham har jeg stor Tillid til; han er jo en aner

kjendt Opperatør. Det staaer jo Alt i Guds Haand", skriver fru 

Rohmann. (1884, 12/9) 17
) -En maaneds ti:d efter meddeler et brev, 

at Hermann og hans kone er paa rekreation hos Blædels paa Erholm. 

-Og i november hedder det, at der længe ikke er hørt fra Hermann, 

men at han formodentligt endnu er paa Erholm sammen med sin 

kone; og der tilføjes: "I dette Øieblik fik jeg Brev fra Hermann, som 

synes at have gjenvundet sine Kræfter, og endog Hørelsen er kommen 

tilbage, som de troede var aldeles tabt". (1884, 19/11) -Og aaret 

1884 slutter med følgende glædelige meddelelse: "Hermann har det 

godt, som vi inderlig maae takke for efter den Historie - og et stort 

Under, at han har faaet sin Hørelse igjen, som han ogsaa selv er saa 

taknemlig for. Marie er ogsaa rask nu; de har begge havt uendelig 

godt af Opholdet paa Erholm". (1884, 26/12)-

I marts 1885 blev der tale om, at Marie og Hermann skulde paa 

en længere rekreationsrejse,- "dersom Hermanns Been vil staae ham 

bie; han søger Reiseunderstøttelse og faaer den vel ogsaa; de har da 

tænkt at tage til Comoe Søen i Italien; der skal Luften være saa .styr

kende; ja, Gud give ham sine Kræfter tilbage, at være saa ung og ikke 

kunne udrette sin Gjerning er meget svært for en Mand, der til daglig 

er idel Virksomhed; men Guds Veie ere usporlige, vi kan med fuld 

Tillid sige: din Villie skee, Herre". (1885, 16/3)-

Formodentligt først i maj 1885 rejste Hermann og hans kone syd 
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paa. Fru Rohmann skriver til Hedvig: "Fra Hermann har jeg ikke 

hørt længe; men det sidste Brev var ikke rigtig, som jeg havde haabet, 

det er jo en piinlig og lang Historie. De har nok stadig havt Regn og 

Kulde som i hele Syden i Aar, saa det Skjønne har de nok ikke kunnet 

nyde rigtig. Det er høist uheldig, naar Veiret paa en saadan Reise er 

daarlig". (1885, 22/5)- I et brev fra juni staar der: "Med Hermann 

kan .det vel ikke være anderledes, det maae have sin Tid; men det er 

jo trist, dersom Marie skal afløse ham. Gud lade den Prøvelse være 

forbi for denne Gang. - - - Nu fik jeg Brev, at Hermann vilde 

komme Søndag Morgen, men reise igjen Mandag Aften; jeg synes, det 

bliver altfor anstrengende for ham, og det heroer jo ogsaa paa, om 

Marie bliver ved at gaae frem; hun var endnu ikke oppe, da Her

mann skrev; hans sidste Breve ere saa forknytte, han pleier ellers ikke 

at tabe Modet". Og sidst i samme brev: "!morges kom Hermann, men 

han seer medtaget ud og klager ogsaa over den Kraftesløshed, han 

har i Been og Ryg; -- der vil gaae Aar, før han forvinder den af

skyelige Sygdom. Hermann vil kun blive en Dag her,-- og jeg kan 

ikke faae ham overtalt til at blive længere". (1885, 19/6) 

I sommeren 1885 tog fru Rohmann en tur til Aarhus for at se, 

hvordan det stod til hos Hermanns. Hun meddeler Hedvig, at Marie 

havde sting i siden, og at "Hermanns Øine var saa underlig spændte". 

(1885, 25/8). - Efter gamle fru Rohmanns død skrev fru Busck til 

Hedvig: "Hermann synes jeg, det var lidt trist at see; han var ned

trykt ov·er sit Helbred, og det er sandelig svært for saa ung en 

Mand". (1885, 9/12)-

Fra de følgende aar findes ingen opbevarede familiebreve, der om

taler kaptajn H. J. Rohmann.- Han blev 1888 forflyttet fra Aarhus 

til København og boede Strandgade 48. Fra 1893 var han lærer paa 

officerskolen og boede paa Frederiksberg slot. Efter at han 1908 var 

traa:dt ud af tjeneste, var han nogle aar bibliothekar for officersfor

eningen og boede Hollændervej 26, Kbhvn. V. - I december 1929 

døde kaptajn Rohmann, 83 aar gl. I Berlingske Tidende fandtes 

6. januar 1930 en nekrolog over ham- med billede; i den staar bl. a.: 
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"1 Hæren bevares Mindet om ham som en elskværdig, meget praktisk 

og dygtig og meget pligtopfyldende Artilleriofficer". - Hans hustru 

levede til 1937 og boede i sine sidste aar paa Gl. Kongevej 174. - 18
) 

Kaptajn H. J. Rohmanns havde - foruden adoptivsønnen, Knud 

Johannes, f. 1887, 9/8, der blev tandlæge i Slagelse - tre døtre, 

nemlig Louise, f.1888, 17/8, der 1914, 31/10, blev gift med gros

serer førgen Stamp.e, Theodora Christiane, f. 1890, 8/8, der blev 

sproglærerinde og døde 1965, 14/9, og Hedvig Marie, f. 1894, 2/7, 

der blev afdelingssygeplejerske. - En datter af tandlæge K. J. Roh

mann er frk. bogholder Inger Johanne Rohmann, der er bosat i Kø

benhavn. - 19
) 

Om tandlæge Rohmanns interesse for farnilen Rohmanns historie vidner et 
haandskrevet hefte, han selv har kaldt: "Slægtsbogen og Et lille beskedent Bidrag 
til løsning af Sagnet om Lindetræet "Skandinavien" i Rønninge, samt oplysninger 
om de til sagnet knyttede personer etc., samlede af K. J. Rohmann i febr. 1943 og 
senere". - Det er en broget samling oplysninger om pastor J. L. Rohmann og hans 
anden hustru Louise, f. Gøtzsche, samt om de børn, der fra 1838 til 1860 voksede 
op i præstegaarden. Forfatteren samler sig især om at opklare: 1. hvornaar og af 
hvem lindetræet "Skandinavien" i Rønninge er plantet. - 2. hvor langt J. L. Roh
manns slægt kan føres tilbage, og hvilke variationer der findes af navnet. - 3. 
hvilke spøgelseshistorier der er knyttet til herregaarden Skovsbo, hvor Catherine 
Rohmann som omtalt nogle aar var bosat. 

Efter at have drøftet sagnet om lindetræet med mange kommer tandlægen til det 
resultat, at det er plantet i forsommeren 1848 - i nærværelse af en svensk frivillig, 
sekondløjtnant Bernhard Johan Bergmann, - en ukendt norsk frivillig, - og af en 
af pastor Rohmanns ældste døtre, Catharine eller Margarethe. - Om slægten og 
navnet Rohmann har tandlægen søgt oplysninger mange steder. Som foran nævnt 
var pastor Rohmanns far født i Sønderborg 1762 som søn af Johan Heinrich Roh
mann, der var født i Gøttingen 1735 og som 20-aarig kom til Danmark som soldat 
og var indkvarteret paa Als. Slægten kan ikke med sikkerhed føres længere til
bage, men variationer af navnet til Roman eller Rodemand frister til mange gæt
terier. - Tandlægen oplyser, at Rohmann-slægten fra Rønninge uddør med hans 
datter Inger Johanne Rohmann, men at navnet findes paa Taasinge, da lærer 
Jakob Robman Jacobsen under 9. februar 1905 fik kgl. bevilling til at kalde sig 
Rohmann. - Han meddeler tillige, at der paa Bornholm findes en familie, der 
bærer navnet. - Og Slægtsbogen slutter med et afsnit om "Spøgelseshistorier fra 
Skovsbo" - i anledning af en artikel af August F. Schmidt i kunstnernes julealbum 
1946. Her anføres en del udsagn om spøgeri paa Skovsbo af præstebørnene fra 
Rønninge. - 20) 
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Rosa Christiane Rohmann blev født 1848, 22. juni, som den ældste 

af "de tre smaa". Om hendes barndom findes kun faa bemærkninger 

i moderens dagbog. Da sorg og sygdom i aaret 1856 hjemsøgte præste

gaarden, var Rosa ogsaa en tid meget syg. Doctor Salicath fra Ny

borg maatte i august tilkaldes; han mente, Rosa havde "Bryst

betændelse", og der maatte sættes "3 Igler paa hendes Ryg, og hun 

maatte i 2 Dage ligge med varmt Omslag paa Ryg og Bryst, hun lider 

meget". - I 1860, før Rosa var fyldt 12 aar, døde hendes far, saa 

hun flyttede 1861 med sin mor og sine søstre til København. -Om 

hendes konfirmation, hendes opholdssted eller hendes uddannelse 

i de følgende aar høres intet; hun blev ikke gift, men anføres i 1880-

erne som "institutbestyrerinde" og boede sammen med sin mor paa 

Gl. Kongevej 25. Fru Rohmann omtaler jævnligt Rosa sine breve 

til Hedvig. - 21
) 

Mor og datter havde fælles husholdning og holdt en pige til at 

hjælpe sig; 1885 omtales hun som "Abbelone".- Fru Rohmann tak

ker hjerteligt for breve og tilsendte madpakker. Mor og datter rejste 

ud sammen, saaledes i september til Christians sølvbryllup i Helsingør 

og i august 1885 til Hermann i Aarhus. Men anden juledag 1884 var 

fru Rohmann alene hjemme. Rosa var rejst til Helsingør, og pigen 

var ude, "saa her er saa stille som i Graven; men jeg har faaet saa

mange rare Breve at besvare, saa Tiden falder mig ikke lang, hvilket 

den aldrig gjør". Om Rosas helbred hedder det, at hun har det 

godt, "naar hun havde lidt mere Veir, men det kniber sommetider." 

- Efter fire dages eksamen i a pr il 18 8 5 var Rosa - "aldeles ødelagt 

i sit Hoved; nu faaer hun 3 Dages Ferie, saa gaaer det vel over igjen". 

-En aften i oktober 1885 - "tracterede Rosa mig med "Elverhøi", 

hvor er det dog deiligt; man bliver saa vel tilmode ved at høre den 

deilige Musik". 

Paa et af moderens breve skriver Rosa saaledes: "Kjære Hedvig! 

Tak for dit rare Brev til min Fødselsdag og for den meget velkomne 

Madkurv. - - Det var saa yndigt at have Dig her, naar jeg blot 

havde haft lidt mere Tid til at farte, saa skulde Du have set endnu 
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Skolebestyrerinde Rosa Rohmann. 

mere. Mine Skoleskovture gik godt, - - men de vare meget trættende. 

Det er saa rart, Du har været her og set vort daglige Liv, nu kan Du 

bedre følge lidt med, naar vi beretter dig nogle Smaatildragelser; det 

maa ikke vare 8 Aar, før Du kommer igjen".- Den store begivenhed 

for mor og datter var i diss-e aar Rosas rejse til Paris i foraaret 1884. 

Fru Rohmann skriver: "Rosa er nu i fuld Gang med at berede sig til 

Reisen. Bestemmelsen er d. 16 eller 18. April, saa der er ikke meget 

over en Maaned til; maatte hun nu Høste Frugter deraf; men ogsaa 

den Gren af Erhvervsk,ilder bliver mindre og mindre" (1884, 13/3).

En maaneds tid efter skriver Rosa selv til søsteren: "Du ved ikke, 

hvor taknemlig jeg er Dig og Strodtmann for Hjælp til min Rejse. 

Naar man har Pengene lige tilmaalte, er det rigtignok en stor Ting 

at faa 20 Kr. til, og jeg takker Eder tusinde Gange derfor og for 

eders kjærlige Sind. --Nu er der snart kun 8 Dage, til jeg skal rejse. 

Jeg kan jo ikke sige andet, end at jeg glæder mig, men det er dog 

med blandede Følelser, jeg rejser hjemmefra. Moder har det jo Gud

skelov bedre nu, men hun har været temmelig daarlig, saa jeg tænker 
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med Ængstelse paa snart at skulle rejse bort". Hun er meget træt, 

skriver hun, da hun har været "til Examen i Skolen fra 9 til Y/2"; 
hendes adresse i Paris er: "Madame Domergue de Maisonneuve, 22 

Rue Lauriston, 4 bis Rue du Dorne, Paris". (1884, 4/4)-

Fru Rohmann refererer i et brev fra maj udførligt, hvad Rosa har 

skrevet fra Paris: "Rosa har du maaske selv havt Brev fra, hun har 

det jo udmærket, seer og hører meget og jo en Mængde deilige Kunst

værker; hun er saa udmærket tilfreds i Pensionatet; de ere meget dan

nede Mennesker, som har meget at sige, naar man skal daglig være 

sammen. Levemaaden er jo elegant; de spiser to varme Maaltider om 

Dagen, Kl. 12 og 71/2, bestaaende af Suppe, som Rosa skjænkede 

gjerne bort, det er ikke min Suppe; derefter Steg, Grønsager, Ost og 

Brød, Dessert og Viin; det er til første Maaltid. Det sidste er ligessa, 

men der faaer de endogsaa Fisk og bagefter Kaffe. Hvordan troer 

du vore to Retter vil smage efter den luculliske Levemaade; jeg er 

glad ved, at min Suppe er bedre. - Rosa er aldeles henrykt over 

Louvre og de deilige Malerier og den vidunderskjønne Venus fra 

Milo, som skal være saaledes, at man stedse vender tilbage til den. 

Maatt:e nu Rosa kaste sit bittre Sind mod Kisser (d. e. søsteren Octa

via) og Gottlieb ud i Seinefloden, da vilde hun derved faae det stør

ste og ubetaleligste Udbytte af sin Reise; hun vil aldrig blive tilfreds, 

saalænge hun gjernroer det Had i sit Hjerte; det er jo, at man lader 

sig overliste af Djævelen, og lader man ham komme ind i Hjertet, da 

'er det let, at man kommer til at udelukke Christus, som var Kjærlig

hed; maaske vil alle disse store og nye Indtryk mildne hendes Sind; 

inderlig har jeg bedet Gud derom." (1884, 13/5)-

Rosa var ikke kommet hjem fra Paris til sin mors fødselsdag, den 

7. juni; hvor længe Pariserturen varede, forlyder der intet om; i et 

brev fra 29. august hedder det, at Rosa har det godt; hun har faaet 

,en elev til om efterm~ddagen og lever endnu i Paris af og til. -

I det sidste brev, fru Rohmann skrev til Hedvig før sin død, om

taler hun sin høje alder,- hun er fyldt 74- og sin tiltagende svaghed 

og tilføjer: "Jeg har jo ingen Fordringer mere. Hver Dag er Tilgift 
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til de 7 Gange 10 Aar.-- Gud skee Tak, at jeg kun med Bekymring 

skal see paa Rosa og Sophie; de vil jo miste deres Hjem. I andre ere 

jo Gud være lovet forsørgede, - og Gud er de Faderløses Fader, saa 

der bliver nok sørget for dem". (1885, 17 /9) -Efter moderens død 

i oktober 1885 skriver fru Busck: "Rosa føler jo Savnet stærkt, og 

for hende er jo Opløsningen af Hjemmet føleligst. Gid hun blot maa 

være rask, sa:a troer jeg, hendes Lrorerinde-Vi·rksomhed vil optage 

hende aldeles". (1885, 9/12)- Og i et brev fra januar 1886 hedder 

det! "Rosa har været i Helsingør i Julen. Hun har faaet en Dame til 

i Pension". (1886, 5/1) -

Om Rosa Rohmanns liv og færden i de følgende aar er oplysnin

gerne meget sparsomme. 1887 boede hun Willemoesgade 58; senere 

var hendes adresse: Rosenvængets Alle 6. - Fra sidst i 1890-erne til 

1910 var hun leder af Østerbros Døtreskole, der var grundlagt 1870 

og 1900 havde faaet sin egen bygning. - Denne skole blev i august 

191 O forenet med cand. theol. K. Thejlls pigeskole og fik lokaler i Ole 

Suhrsgade 10. - Skolebestyrerinde Rosa Christiane Rohmann tog sin 

afsked 1912; .de følgende aar, indtil hendes død 1923, 29/ 10, boede 

hun paa Ø. Farimagsgade sammen med søsteren Hedvig Strodt

mann. - 22
) 

Julie Louise Rohmann er født 11. februar 1851. - Hun var efter 

moderens dagbog i foraaret 1854 meget stærkt angrebet af kighoste; 

doktor Bloch blev tilkaldt den 25. marts, men naaede først til præste

gaarden kl. 11 om aftenen og sagde, at han "aldrig hav.de hørt Mage 

til Kighoste; den var værre hos os end andre Steder". - I foraaret 

1857, siger dagbogen, var Julie den, der saa storken først, og hen paa 

sommeren var hun med sine søskende paa Lundsgaar<d og morede sig 

dejligt". - "Grevinden var saa venlig mod dem og gav Julie en nye 

Kjole". - 23
) 

Kun 10 aar gammel flyttede hun med sin mor og søskende til 

København. Om hendes skolegang og konfirmation høres intet. -

5 Fynske Aarbøger 
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Den 10. maj 1872, da Julie var fyldt 21 aar, blev hun gift med kom

ponisten Orla Albert Vilhelm Rosenhoff, f. 1844, der 1871 var blevet 

enkemand. De boede 1880 i Fiolstræde 28 og senere i Gathersgade 

156.- Den 14. februar 1877 fødtes deres søn Poul.- Orla Rosenhoffs 

far, forfatteren og journalisten C. C. Rosenhoff, en tid redaktør af 

ugebladet "Den Frisindede", var død 1869; af samtiden var han 

kendt for sin kritik af den raadende aandsaristokratiske tone; hans 

mor hed Pouline, og hun boede til sin død 1879 sammen med sin søn 

og svigersøn i Fiolstræde. - 24
) 

Fru Rohmann kom jævnligt sammen med Rosenhoffs og omfattede 

sønnen Poul med megen omsorg, tydeligt nok ængstelig for, at han 

under sin opvækst mere skulde præges af faderens families radikale 

anskuelser end af aanden fra Rønninge præstegaar.d. - I et brev da

teret 1878, 5/9, skriver fru Rohmann, at Rosenhoffs er kommet til 

byen, - "men længes efter Haven og den frie Luft; jeg troer ellers, 

det gaaer godt med hans Timer, naar de blot vare af med de 2 Gamle; 

thi det er en store Gene for Julie". Rosenhoffs havde altsaa udenfor 

byen et tilholdssted om sommeren. 

Juleaften 1883 var fru Rohmann og Rosa hos Rosenhoffs; et brev 

fortæller, at der var et yndigt juletræ. - "Og man kan nok komme 

i Stemning der, da de aldrig modarbeider .den, og det er et Emne, som 

ikke berøres; og vi vil bede Gud engang at oplade deres Øine for den 

store Sandhed; af Hjertet ere de det kjærligste og retskafneste, man 

kan ønske, og Poul er en from lille Dreng". - Ogsaa fra juleaften 

1884 hos Rosenhoffs er der nogle linjer; - "der var et stort, smukt 

Juletræ, hvorover Poul især var henrykt; nu han gaaer i Skolen fatter 

han ogsaa Betydningen deraf; det gaaer ham saa godt i Skolen, han 

kommer hver Dag hjem med ug i et eller andet Fag og læser allerede 

flink Tysk".-

I maj 1884 meddeler et brev, at Julie var henrykt over, at de nu 

har deres eget landsted, - "saa de ikke hvert Aar skal boe paa et 

nyt Sted; jeg længes efter at see det, naar de kommer i Ro". - Og 

hun fortsætter: "Poul bliver en rigtig flink Dreng; han er saa god 
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og kjærlig, og det glæder mig, at han er indmeldt i en rigtig christelig 

Skole efter Sommerferien; thi der er desværre kun faae Skoler, man 

kan benævne christelige her i Byen. Det synes, som Antichristentiden 

snart stod for Døren. Mange Præster e re af samme Mening". - Efter 

et besøg i Rosenhoffs landsted skriver fru Rohmann i juni 18 84, at 

der var yndigt derude; - "de har foruden en Have rundt om Huset 

et temmelig stort Stykke Urtehave med Jordbær og Grønsager, som 

Julie og hendes ubetalelige Cathrine selv passer. Poul er en rask 

Dreng, han skal i Skole efter Ferien".- I august samme aar hedder 

det: "Sophie tager en 3 Uger ud i Rosenhoffs Leilighed, men hvad 

hjælper det, hun skal jo pidske alligevel".-

Nogle linjer i et brev fra februar 1885 lyder saaledes: "Vi skal i 

Dag til Pouls Fødselsdag; - - det gaaer ham godt i Sko1en, og han er 

mest ivrig i at lære sine Religions Lexier, saa han kan maaske blive 

den, der skallede de andre til Sandheden; der er kommet et endnu 

kjærligere Baand imellem Forældrene; thi her mødes de i deres Barn. 

Rosenhoff er jo af Naturen godmodig og har et fromt Hjerte, saa 

det for dem begge kun er Vildledelse; og de lever som deres gamle 

Pige, der er lrvingianer, et rigtigt christeligt Levnet. Vorherre har 

mange Veie at hente sine Børn hjem til sig, saa jeg har det Haab, 

at ogsaa ,de skal naae Maalet engang". -

Et pa'r breve fra foraaret 1885 røber, at fru Rohmann er noget 

bekymret for datterens og svigersønnens helbred. "Julie slider i sin 

Tegneskole og sit Huus; hun seer daarlig ud, men klager ikke og 

er altid tilfreds". (1885, 12/4) - Og 25. april: "Julie seer daarlig 

ud, hun har mange Ting for; og det kan være rigtig nok at have en 

Bagdør, om det andet glipper; thi Orla er langt fra stærk, han ar

beider over Kræfterne". - Og i efteraaret samme aar: "Julie var 

her i Gaar, de maatte flytte tidligere ind for Regnen; det gaaer Poul 

saa godt i Skolen. - - Han fortalte mig, at han hver Aften bad sit 

Fadervor og sagde sin Troesbekjendelse, for saa sov han godt; han 

gaaer ogsaa til Børnegudstjeneste i Betesda hver Søndag, saa Foræl

drene lægger ingen Hindringer ivejen; der tales heller aldrig haa-
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nende om Reiigionen; de ere jo begge meget retskaffene og fromme 

Mennesker". (1885, 17 /9) -

Som foran nævnt blev ogsaa Rosenhoffs indbudt til fru Rohmanns 

nytaarsaftenfest. Efter fru Rohmanns død skrev fru Busck til Hed

vig: "Julie seer jeg jq aldrig, men jeg veed, at hun skranter en Deel 

og var :ikke med til Moders Begravelse." (1885, 9/12)- Og ·en maa

neds tid senere: "Julie er nu rask, og Rosenhoffer bleven fed". (1886, 

5/1) - Orla Rosenhoff omtales i Dansk biografisk leksikon; men 

efter 1886 findes i famihens papirer ingen oplysninger om familien 

Rosenhoff. Han døde 1905, 4. juni, mens Julie levede til4. maj 1912. -

Sønnen Poul blev student 1894 og magister 1906; samme aar 

blev han gift med Alice Hendel Edelstein. Nogle aar virkede han 

som lærer bl. a. paa Stenhus ved Holbæk og paa Borups højskole. 

I ægteskabet blev 1888, 5/6 født en datter Naja, som jeg ingen op

lysninger har fundet om. - En lang aarrække var Poul Rosenhoff 

bosat i Gentofte, Skovvej 33; han døde 1939, mens hans hustru 

overlevede ham. - 25
) 

Octavia Marie Fernanda Rohmann hed den yngste af børnene i 

Rønninge præstegaard; hun blev født den 25. februar 1853. Det 

var streng frost, hedder det i dagbogen; døttrene Grethe og Rosa 

kom kørende i slæde hjem fra Skovsbo. -Blandt de koner, der i de 

følgende dage kom til barselstue nævnes Marie just, forpagterens 

kone, med "en deilig Kage", og madam Nisted fra Rønningesøgaard 

med "en Kalv og deilige Boghvede Gryn". -Barnet skulde hedde 

Octavia, hun va,r jo nr. 8 i præstens andet ægteskab; hun blev kaldt 

Marie, men i familien oftest Kisser. - Den 17. maj holdt f.ru Roh

mann sin første kirkegang efter fødslen, og den 23. maj blev den 

lille pige døbt; store søster Thrine fra Skovsbo bar hende, og til 

festen hjemme i præstegaarden samledes familien med den nærmeste 

omgangskreds. -

I dagbogen nævnes den lille Marie kun enkelte gange. Da præste

familien i sommeren 1857 var en tur i Davinde og havde smagt paa 
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Fru Julie Rosenhoff, f. Rohmann 
(til venstre) og fru Marie (;): Kisser) 

Gottlieb, f. Rohmann. 

mjøden, "blev Kisser fuld", siger dagbogen; hun var da 4-5 aar. -

Kun 8 aar gammel flyttede hun med sin mor til København. Om 

hendes skolegang og uddannelse i de følgende aar høres intet. - Men 

den 17. november 1882 stod hendes bryllup i St. Matthæuskirken 

paa Vesterbro; hun blev gift med læge William Frederik Gottlieb, 
f. 1849, 18/12, søn af apotheker V. E. Gottlieb, der efter at have 

været bosat i Roskilde fra 1845 til 1878 var flyttet til København 

og boede Rosenvængets alle 29. - W. F. Gottlieb blev cand. med. 

1879 og var 1880-1881 ansat paa Kommunehospitalet. Fra først i 

1882 søgte han at skabe sig en praksis i Frederikssund, men da det 

mislykkedes, flyttede han i foraaret 1884 til Hillerød, hvor han 

oparbejdede sig en god praksis og senere blev sygehuslæge. I Hille

rød boede han resten af sine dage. Han døde 1932, 14. februar, 

82 aar gl., mens Ki:sser var død nogle aar før, nemlig 1928, 26/9. - 26
) 

Efter fru Rohmanns breve til Hedvig var fru Gottlieb alvorlig 
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syg i de første aar af sit ægteskab. I november 1883 hedder det: 

"Jeg har været 10 Dage nede i Frederikssund for at hjælpe Kisser 

lidt; .da jeg kom, var hun oppe, men jeg saae strax, det var for 

tidlig; efter en Affaire, der var gaaet saaledes for sig, burde hun 

ligget længere end under en normal Fødsel; det varede ogsaa kun 

to Dage, og hun maatte i seng igjen; der kom saa stærke Blodtab, 

at vi frygtede meget for hende, og da jeg forlod hende i Fredags, 

næsten 4 Uger efter, var det en:dnu ikke godt; i Dag har jeg hørt 

derfra, og da var det bedre, men det har gaa:et op og ned, om .det 

nu vil vare ved, kan jo ikke beregnes. Kisser var forfær,delig afpillet, 

kun Skind og Been; men det kan jo komme igjen, dersom hun kan 

komme over det". (1883, 27 /11) - I november 1883 var fru Gott

liebs helbred altsaa vaklende. Men den følgende nytaarsaften var 

dog baade Gottlieb og Kisser med til fru Rohmanns fest. Dagbogen 

siger: "Blodet steg hende nok til Hovedet, dog holdt hun det ud, 

til Folk var gaaet". -Et brev fra sidst i januar 1884 fortæller, at 

baade Gottlieb og Kisser var daarlige. "Jeg frygter, at Kisser kom

mer til at gjennemgaae en ODdendig Kuur, enten paa Oringe eller 

Bisorup, hvor saa mange tager til for stærk Nerveusitet. De har 

saamæn ikke havt nogen ublandet Glæde i deres Ægtestand; et stort 

Gode er det, at Kissser ikke nok kan rose Gottlieb for hans Omhu for 

hende". (1884, 29/1)- I anledning af apotheker Gottliebs fødselsdag 

var de unge i København i marts 1884, og Kisser havde med det 

samme aflagt sin mor et besøg. Nogle linjer af et brev lyder: "Kisser 

har det lidt bedre, men mangler Kræfter, og Blodet stiger hende til 

Hovedet ved den mindste Leilighed; og saa kan hun ikke engang 

strikke, sye kan hun ikke taale, saa det er jo ikke store Fremskridt". 

(1884, 13/3) -

Læge Gottliebs flytning fra Frederikssund til Hillerød foregik 

maj 1884. Fru Rohmann skriver: "Min Pige kom hjem igaar Aftes 

fra Frederiksborg; hun havde været der i 4 Dage for at hjælpe 

Gottliebs at flytte. Gottlieb vilde nu forsøge det der; der var intet 

at stole paa i Frederikssund; nu maae vi see, hvad det kan blive i 
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Frederiksborg. Stedet er jo smukt, men der skal mere til end Kjær

lighed og Kildevand". (1884, 15/5) - Da Kisser besøgte sin mor 

paa hendes fødselsdag først i juni - "var hun temmelig rask og glad 

ved Forandringen af Opholdssted, naar det nu blot maae .gaae der". 

(1884, 9/6) - Sidst i august samme aar hedder det; at Kisser havde 

det - "ret godt; hun var glad ved at have faaet 4 Elever i Musik; 

det giver dog 22 Kr. om Maaneden; hun havde ogsaa faaet en sort 

Killing, som hun var saa glad ved; de er nemlig plagede af Muus; 

men den bliver nok saa forkjælet, at den ikke gider tage Muus. 

Ki:sser har havt Besøg af Sophie, hun var pjattet som altid". 1884, 

29/8)-

I oktober ventede fru Rohmann Kisser paa besøg, men hun kom 

ikke, - "da hun var noget træt og vilde derfor være forsigtig; ellers 

har hun det godt". (1884, 19/10) - Sidst paa aaret 1884 synes fru 

Gottlieb at have ventet et barn; moderen skriver om, at en bekendt 

haVide faaet tvillinger og fortsætter: "Jeg vil dog inderlig ønske, at 

det ikke skal gaae Kisser saaledes, da bliver det Sidste værre end 

det Første. Kissers Addresse er Slotsgade, Frederiksborg. Jeg venter 

nu Efterretning hver Dag derfra; men det kan jo nok trække læn

gere ud derfor. Jeg tænker, hun bier til den 18., da er det Gottliebs 

Fødselsdag, og det kunde være en Gave til ham. Kisser sk,river altid 

tilfreds og er saa glad ved at have faaet saamange Venner i Frede

riksborg, der alle ere dannede Mennesker, som jo gjør Livet lettere". 

- Et julebrev fra Kisser meldte, at - "de havde det godt begge to, 

men hun laae endnu af Forsigtighed". (1884, 26/12) -

I januar 1885 besøgte fru Rohmann Kisser i Frederiksborg. Det 

stod ikke saa godt til efter fødslen. Kisser havde ingen kræfter 

endnu,- "og hun havde ikke megen Næring til Barnet,- som derfor 

var lille og magert; - - det er ellers et kjønt, lille, velskabt Barn. 

Det gaaer fremad med Gottliebs Praxis, saa jeg haaber, de kan 

komme ud af det; nøisomme ere de Begge". (1885, 19/1) -

I de følgende maaneder lysnede det saa smaat for lægefamilien i 

Frederiksborg. Et brev fortæller: "Kisser er temmelig rask nu; hun 
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har begyndt sine musiktimer, som er en god Indtægt for hende. Den 

lille Pige er et sart Væsen, som blev noget forqvaklet fra først af. 

Læger ere daarlige Barnepiger; nu har de faaet en Kone i Byen, der 

kommer 3 Gange om Dagen og giver det Bryst tilligemed Kisser 

selv; det synes at hjælpe paa det lille Skind". - Og i et følgende 

brev: "Fra Kisser har jeg ikke hørt længe; hun har meget at tage 

vare, hun giver Undervisning i Musik, kan faae flere Timer, end 

hun kan overkomme og faaer 1 Kr. 50 Øre for hver Time, saa hun 

har 40 Kr. hver Maaned. Det hjælper jo godt. Med Praxisen gaaer 

det fremad, saa jeg haaber, det skal gaa·e. Det lille Barn er svagt og 

forqvaklet". (1885, 16/3) -

I april hedder det, at Kisser er temmelig rask og har fuldt op at 

gøre. - "Men Arbeide er en Velsignelse, som vi maae paaskjønne, 

saalænge Vorherre giver os Kræfter dertil". (1885, 15/4)- Og senere 

i samme maaned formanes Hedvig til, naar hun snart kommer en 

tur til København, da at beregne tid til ogsaa at besøge Kisser og 

dem i Helsingør. - "Kisser vil være henrykt ved at see dig, og Om

givelserne ere jo henrivende". (1885, 25/4) - Og i maj fortæller et 

brev om barnedaaben. - "l Søndags var jeg hos Kisser for at holde 

hendes lille søde Pige over Daaben; hun kom til at hedde Agnes 

Louise Camilla og er bleven en sød lille, rund Pige; det havde jeg 

ikke troet. Det var i al Tarvelighed; Gottliebs Forældre, Christian 

og Lise og Præsten og Kone, det var det hele; men det var en yndig 

Dag, og den lille var saa god og sad og saae sig om i den deilige 

Kirke og lo, hvergang Præsten saa paa herrde. - Christian var i et 

Solskinshumør, og Veiret var smukt". (1885, 22/5) - I august sam

me aar lyder nogle linjer fra fru Rohmann: "Kisser er raskere nu 

og tilfreds og fornøiet over sin lille Pige, som trives godt og alle

rede blev huden ud for at sees paa; det vedbliver at gaae godt frem 

med Praxis". (1885, 25/8) -

Efter 1885 findes ingen oplysninger om familien i Hillerød i pri

vate breve. - Men foruden den foran omtalte datter, Agnes Louise 

Camilla, f. 1884, 14/12, fødte fru Gottlieb i efteraaret 1887 en søn, 
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Axel Jørgen Vincens Gottlieb. -Datteren blev lærerinde i Hillerød, 

mens sønnen fra 1918 i mange aar virkede som læge i Frederiks
værk.27) 

III 

Et selvportræt af enkeprovstinde Louise Rohmann, f. Gøtzsche. -

Naar der saaledes har kunnet tegnes smaa rids af hver enkelt af 

børnene fra Rønninge præstegaard, skyldes det især fru Louise Roh

manns optegnelser i dagbogen og hendes breve i 1880-erne til datte

ren Hedvig Strodtmann. - Samtidigt har hun tegnet et værdifuldt 

billede af sig selv, baade som den travle husmor i Rønninge og som 

den myndige og omsorgsfulde mor og bedstemor, der i sine stuer i 

København dagligt tænkte paa børn og børnebørn og flittigt forhørte 

sig om, hvordan det gik dem. 

Som præstekone i Rønninge vilde fru Rohmann gerne være med 

i sin mands gerning, ved at besøge syge og gamle i sognene. Selv

opofrende tog hun sig af børnenes pleje og opdragelse; drengene kom 

i latinskole, naar de var fyldt 12 aar, mens alle pigerne blev under

vist hjemme af far og mor og efter konfirmationen fik pla:ds i andre 

hjem for at se sig om og lære husholdning- og undervise minare 

børn. Ogsaa børnene af pastor Rohmanns første ægteskab blev under 

deres opvækst meget nær knyttet til fru Louise; hun styrede dem 

med en fast haand, men de vidste alle, at hun styrede mod det, hun 

ansaa for at være ,det bedste for dem. 

Uden tvivl var det hende meget .om at gøre at faa børnene godt 

gift; døtrene skulde gerne gøre "gode partier"; af og til syntes de 

nok, moderen var for omsorgsfuld. Det laa hende meget paa hjerte, 

at deres hjem kunde blive præget af tonen i Rønninge præstegaard. 

- Den daglige husførelse, omsorgen for smaa og store børn, sa:a vel 

som gæstfriheden mod familie, venner og den omgangskreds af egnens 

præstefamilier, proprietærer og herregaar,dsfolk, de efterhaanden fik, 

lagde i Rønninge beslag paa alle fru Rohmanns kræfter. -Kun sjæl-
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dent forekommer der i dagbogen bemærkninger i disse aar om emner 

udenfor hjemmets horisont; en enkelt skal dog nævnes: fra 17. juli 

1854: "Vi saa i Avisen, at Fru Grundtvig var død, saa nu kan han 

begynde at gifte sig paa nye"; den afspejler tydeligt nok den kølige 

holdning, præstefamilien indtog overfor Grundtvig og hans "parti", 

som det hed den gang.1
) 

Helt anderledes blev jo "Enkeprovstinden"s tilværelse i Køben

havn paa hendes gamle dage, da hun boede sammen med datteren 

Rosa. Utvivlsomt tog hun sig ogsaa her en del af den daglige hus

holdning, men hun holdt en tjenestepige, der tog sig af "det g>rove", 

saa hun nu havde tid til at fordybe sig i minderne fra de gangne 

aar og til at skrive til børnene og besvare deres breve. - Om et 

besøg, der vakte mange minder fra Rønningetiden, fortæller fru Roh

mann: "Du kan vist nok tænke dig, hvor levende jeg blev sat tilbage 

i den gamle Tid, da det forleden Dag ringede, og der kom en peen 

Mand og Kone, som jeg ikke .kjendte; men han sagde strax, "naar 

jeg siger mit Navn, kjender De mig nok". Det var Conrad ]ørgen~en, 

han er nu en riig Grosserer i London; hans Kone, en rigtig vakker 

Dame; de havde 10 Børn, men Konen seer ud som en ung Pige. Jeg 

blev ligefrem rørt over, at Conrad søgte mig op her i Byen; det er 

46 Aar siden, han kom til Rønninge, var den Gang 7 Aar og blev 

confirmeret hos os; han var hos os engang i Rønninge, da han var 

19 Aar; siden har jeg ikke seet ham. Det er dog trofast og især i 

vore Tider, hvor enhver i Almindelighed tænker mere paa sig selv 

end paa andre; og naar en saadan Aarrække ligger imellem, var det 

tilgiveligt, om Minderne vare svundne hen. Du kan vel ikke hudske 

Conrad uden af Omtale. Det varmer Hjertet, naar man seer sig 

mindet af dem, man har havt med at gjøre, og derfor er det mig en 

stor Opmuntring". - 2
) Det var først i april1884 fru Rohmann læste 

en notits i avisen om professor Madvig, og den gav hende •anledning 

til følgende linjer: "Har du seet i Avisen, at gamle Madvig er bleven 

opkaldt i •det nye Dampskib i Helsingør; der var stor Høitidelighed 

i den Anledning; ja, Madvig er jo rigtignok snart en Verdensberømt 
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Enkeprovstinde Louise Rohmann, 
f. Gøtzsche (fot. 1882). 

Mand, og lige beskeden er han; han kommer strax og seer til os, naar 

vi ere syge". (1884, 4/4) -Som foran omtalt var professor Madvig 

pastor Rohmanns ven og kammerat fra studentertiden. - 3) 

Skærtorsdag 1885 var fru Rohmann i Frederiksberg kirke og 

hørte pastor G. H. E. Darre prædike. Baade minder fra gamle dage 

og tanker om tidens kirkeliv vaktes den dag i hendes sind; om efter

middagen skrev hun til Hedvig: "Kan du huske Mathea Bondo (dat

ter af hospitalsforstander Bondo i Odense); hun blev gift med en 

Lieutenan t Dar.re, som nu er gaaet af som Oberst; deres søn er Kappe

lan ved Frederiksberg Kirke og er en dygtig Prædikant; jeg kommer 

lige fra .at have hørt ham i Dag; hans Tale er saa inderlig, og man 

mærker, hvor inderlig hans Tro ·er; .det er en stor Glæde at træffe 

paa en saadan Præst, naar man har læst om Pastor Jensen i Sten

magle, der nu velfortjent har faaet sin Afsked uden Pension for 
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sine Udtalelser om Kongen". (1885, 2/4) - I Rønningetiden hørte 

forstander Bondos med til pastor Rohmanns omgangskreds. Og den 

nævnte pastor Henning Jensen blev 30. marts 1885 afsat fra sit em

bede, fordi han havde kritiseret ministeriet Estrup. - 4
) 

Indtil 1861 havde fru Rohmann levet sit liv i "provinsen", som 

det hed; men hun havde godt vidst, at det var i København, det 

skete, der boede jo kongen, der samledes r,igsdagen, og der var det 

kongelige theater. Alt stort og fint foregik der, - foruden en del 

afskyeligt. Nu boede hun selv i København og havde det altsammen 

paa nært hold. - Ind under jul 1883 fortæller hun Hedvig: "Nu 

staaer Julen for Døren; vi faaer ikke andre Glæder, end om vi kunne 

hjælpe et Par fattige Familier til en glad Aften; ellers bliver Rosa 

og jeg ganske ene Juleaften; vi vil da mindes i Tankerne de rare 

Juleaftener, vi havde oplevet og takke Gud derfor. -Her er dog en 

umaadelig stor Velgjørenhed her i Byen; forleden Dag blev der sendt 

20 Kr. til alle Lægerne her i Byen, som de hver især skulde uddele 

til en eller 2 trængende Familier; samme Dag lod Grosserer Heimann 

(formodentlig Ph. W. Heymann, se D.B.L. X, 219) alle offentlige 

Velgjørenheds Anstalter bespise med 2 Retter varm Mad og Kaffe 

med Boller til, og Mændene desuden en halv Bajer. Pengene blive 

sendt anonymt, men man antager fra samme Mand. Det er en ordent

lig Udskrivning, -- og Manden maae have et stort Hjærte og Pung. 

Deiligt maa det være at kunne gjøre saadanne Ting; det vilde jeg 

foretrække for at lade 14 Kasser med Porcelain og Damaskes Meubler 

sende til mit Huus, som Laura Dans". (1883, 27 /11) - I anledning 

af julevelgørenheden fik saaledes en gammel bekendt fra Fyn en 

lille snert. - Laura Christine Petrine Dans f. Schaumann var gift 

med ejeren af Hesselagergaard, stutterikommissær Simon Andersen 

Dans. - 5
) 

Det store evangeliske Kirkemøde, der blev afholdt i København 

i efteraaret 1884, omtaler fru Rohmann et par gange. AUerede i maj 

skriver hun, at det skal "modarbeide den store Splid mellem de for

skjellige Troesbekjendelser; maatte det bringe Christi Kjærlighed lidt 

Fynske Årbøger 1968



Johannes Pedersen: Om enkeprovstinde Louise Rohmann i København 77 

mere frem, vilde det være en Velsignelse". (1884, 15/5) - Senere er 

hun aabenbart kommet i tanke om, at saadan et stort møde ogsaa 

kunde have sine vrang·sider: "Kjøbenhavn bliver saamæn hjemsøgt 

af Fremmede i Aar; nu kommer der Evangelisk kongres, 1800 Præ

ster og andre; det skal nok kunne mærkes her og give de Handlende 

Indtægter, men fordyre alting for os andre". (1884, 29/8)- 6
) 

Samme efteraar var det Christiansborg slot brændte; i den anled

ning siger et brev: "Har jeg skrevet dig til siden den frygtelige Slots

brand; den staaer for mit Øie som noget af det mest storartede, man 

kan tænke sig, og et ·sørgeligt Syn er det at see de tilbageblevne 

Levninger; men Gudskelov, det kostbareste blev dog reddet. Malle

rieroe (!) ere jo endel beskadigede, men de kan dog repareres. Noget 

godt udvikles der dog maaske af den store Ulykke, som efter alle 

store, sørgelige Begivenheder; der er dog kommen Liv i mange slum

rende Kræfter, som vare b levne sløve ved den skammelige Politik". 

(1884, 19/10) - 7
) 

Fru Rohmann er rystet over det rædselsfulde, der sker i udlandet: 

"Kan du holde ud at læse om Massemorderen i Wien? jeg har endnu 

aldrig hørt Mage til Diævel; og paa en saa satanisk Maade, at lege 

Kjærest med de stakkels Piger for den usle Sum af nogle hundrede. 

Ja, det er sandt, som der staaer skreven, at Diævelen boer i Mam

monsdyrkeren; det er forfærdelig, hvad den Orm kan drive Menne

skene til; heller Ødselhed end Gjerrighed". (1884, 29/1) - 8
) 

Det gik fru Rohmann, som det vel gaar de fleste ældre, at hun 

syntes, at "i gamle dage" var alt dog langt bedre end nuomstunder.

"Al Poesi er forsvunden, og vi lever og aauder kun i den tørre, søv

nige Virkelighed og har kun det Materielle for Øie, hvor hver især 

stræber kun at gjøre i Penge, hvad der kan gjøres. Det knytter ikke 

Hjerterne sammen, nei, det skiller dem acl". (1884, 13/3) -

Meget mørkt tegner Danmarks fr.emtid sig for hende. - "Det er 

her og vel ogsaa andre Steder, som vi gik paa en Afgrundsrand, 

hvori vi kunde styrte hvert Øieblik; saa uhyggelig er den politiske 

Tilstand. Det er som Blikstillet, før Uveiret bryder løs; og det har 
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vi den gode Rigsdag at takke for - og Aggitatarerne (!) der hidser 

den uvidende Deel af Folket. Ja, nu troer du, at jeg er bleven Polliti

ker(!); nei, jeg hader Politik, men elsker mit Fæderneland, og med 

det staaer det sørgeligt til efter Kyndigeres Mening. Dog nok herom; 

vi kan jo intet forandre, selv om Qvinden faaer Valgret, thi da blev 

det først rigtig galt". (1885, 19/1)-

Da biskop H. L. Martensen 1883 udsendte 2. del "Af mit Levnet", 

havde han skrevet, at han mente, der med sprogreskriptet 1851, der 

indførte dansk ,som kirkesprog i Sønderjylland- ogsaa i menigheder, 

hvor ,der hidtil var prædiket paa højtysk - "var begaaet en meget 

stor Feil". I Berlingske Tidende af 17. december 1883 protesterede 

59 præster mod denne udtalelse. - Fru Rohmann skriver: "Har du 

læst noget om Biskop Martensens Sproghistorie; det er kjedelig, at 

han skal slutte sit virksomme Liv paa den Maade; men ogsaa meget 

uklogt at give et saadant Svar til Præsterne; han synes ikke endnu 

at være bleven en ydmyg Christen, og han staaer dog snart for sin 

rette Dommer". (1883, 27 /12) - I februar 1884 døde biskop Mar

tensen. - 9
) 

Forfatteren Karl A. Gjellerup kom i disse aar i folkemunde dels 

paa grund af ,sine bøger, dels paa grund af sit privatliv. Det var 

"godt stof" ogsaa for fru Rohmann. - "Du veed jo nok, den unge 

Gjellerup, som skriver; han er Pleiesøn af Pastor Fibiger; han har 

forelsket sig i Fritz Bendixes Kone, saa de ere skilte ad; er det ikke 

en rar Fyr? Det er en Historie lignende den med Fru Gy1denborg; 

og Gjellerup er ikke Candidat; men hans Skrifter vidner jo for ham; 

de ere saamæn saa svinsede(?) som mulig. Det er dog en sørgelig 

Tid at leve i; alt behandles vilkaarlig og med Ringeagt; der er intet 

heUigt mere, de helligste Baan:d løsnes og bindes efter Godtbefin

dende". (1884, 12/9) - 10
) 

I sit sidste leveaar, 1885, følte fru Rohmann sig meget svag.- "Det 

lakker jo snart mod Enden", skriver hun i fomaret; og i septembe'r 

nynner hun sit farvel saaledes: "Nu har jeg levet 74 Aar, men aldrig 

oplevet at lægge i Kakkelovnen i August Maaned, og jeg er glad 
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ved, at det er gaaet mange som mig her i Byen; var det mig selv 

allene, da kunne jeg tilskrive mit Ildebefindende det, som tager til 

og gjør mig mere modtagelig; men det er ogsaa raske Mennesker. 

Min Hjertebanken og Kortaandethed tager til, og Kræfterne svinde. 

Fødder og Been hovne, saa det gaaer jo stærkt mod Enden". (1885, 

17 /9)- Med taalmodighed vil hun bære, hvad der kommer; hun ved 

nok, at hun ingen fordringer kan stille mere. - Det va·r hendes sidste 

brev til Hedvig.- Under 19. september skrev fru Busck: "Moder er 

ikke rask i dette Efteraar.-- Det er en stor Træthed og Kortaandet

hed, der plager hende meget, og nu er hun jo snart en gammel Kone". 

-Provstinde Rohmann døde 31. oktober 1885 og blev begravet paa 

Frederiksberg assistens-kir kegaard.11
) 

Efter begravelsen skriver fru Busck: "Det var jo tunge Dage, men 

der var alligevel en velsignet Fred over dem, og jeg mindes altid 

Moders sidste Ord til m~g: "Jeg har det jo saa godt at kunne gaae 

bort i Fred med Alle". -Da vi var samlet om hende, før hun blev 

baaren bort, var der en saa fuldkommen Hvile over hende, som hun 

laae der mellem alle de deilige Blomster, kjærlige Hænder havde 

snrøet over hende". (1885, 9/12) -

Saa havde børnene fra Rønninge præstegaard ikke mere noget 

samlingssted hos deres gamle mor. Men naar de siden mindedes hen

de, var det ikke blot som den virksomme, travle mor i præstegaarden, 

men tillige som den omsorgsfulde bedstemor, der saa kærligt fulgte 

dem alle fra sine stuer i København, hvor hun levede de sidste 

24 aar.-

NOTER OG HENVISNINGER 

Forkortelser: Rohm. = Rohmanns arkiv i Landsark. paa Fyn.- D. B. L. = Dansk 
biografisk leks., 2. udg. - Dbg. = Fru Rohmanns dagbog. - Wib. = Wibergs alm. 
præstehist. 

I: 1) Paa Dbg.s bind staar med guldbogstaver: Dagbog for C. L. Rohmann. Den 
7. juni 1851. - Og med fru Rohmanns haandskrift paa dens første blad: "Denne 
Bog er mig givet til min Fødselsdag af min kjere Søn Andreas, af hans eget Ar
heide".- Som dagbog er den ført fra 7. juni 1851 til 30. oktober 1858; derefter er 
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der indført mange forskellige notitser i den.- 2) Jfr. Dbg.- 3) Jfr. C. V. Langkilde: 
Stamtavle over familien Gøtzsche.- Kbhvn. 1886, s. 17 f. - Se om introduetion og 
kirkegangskone i Salmonsens konvers. leks. - 2. udg. XIII, 936. - Til fru R.s be
mærkninger om svogrene Storch og Bang kan nævnes, hvad bisperne skrev om dem 
ved visitatserne 1836, 1843 og 1853. I 1836 kaldes Bang "en dygtig og velbegavet 
Mand"; 1843 hedder det, at han nogle aar har lidt af en sygdorn i halsen, der 
"gjorde ham ganske sær"; han har fa aet kapellan og har i efteraaret 1842 foretaget 
en rekreationsrejse til Madeira sammen med sin hustru, "men han havde endnu 
ei fa aet sit Mæle igjen". - 1853 er B. stadig svagelig og prædiker kun sjældent; 
hans tanker kredser altid om sygdommen. Bispen haaber, at B. vil forsøge lidt 
mere til Sommer, ellers maa her gjøres Noget". - Pastor Bang døde i sit embede 
1865. - Jfr. Fynske aarb. 1962, s. 95. - Om pastor Storch i Køng hedder det, 
i aaret 1836: "Storch er i det ydre en net Mand; hans Stemme og Foredrag er 
tækkeligt, men uden Liv og Kraft". Fra september 1842 staar der: "Storchs Præ
diken, der handlede om den aandelige Høst, var ganske som sidst. Uden Nyhed 
eller indtrængende Kraft".- Og 1853 er noteret: "Pastor Storch, der nu er 74 Aar, 
prædiker kjedeligt, langsomt og yderst simpelt, men med Præg af Dannelse; der
imod catechiserer han meget slet og synes at tage Embedet lidt en bagatel!, i en 
vis stoisk Sindsligevægt. (Over det sidste ord har biskop Engelstoft skrevet, med 
græske bogstaver "ataraksia", der betyder: frihed for lidenskab.) Jeg kunde ønske 
ham Capellan, men han er fuldkommen kraftig". - Pastor Storch døde i sit em
bede i Køng 1870, 90 aar gl.- Og fra fru Rohmanns dagbog et par linjer; 1858, 
23. marts staar der: "Storches Fødselsdag. Det er en sand Glæde at see den gamle 
Mand og det lykkelige Huus; men ligesaa sørgeligt er det i Akkerup; der hviler 
en ulykkelig Skjæbne over det Huus; vi traf Sønderbyerne dch (:): pastor Storchs 
bror, Frederik Ludvig, var præst i Sønderby ved Assens); de ere herlige Menne
sker." - 4) J fr. Langkildes Stamtavle, s. 17 f. - Se om læge Jens Holger Bache i 
Carøe: Den danske lægestand, IV, 4.- 6) Se om Skovsboi Trap: Danmark, 5. udg. 
V, 290. - I Ingeborg Sirnesen: N. F. S. Grundtvig - - under treaarskrigen. En 
brevveksling, 1933, s. 394 er optrykt et brev, dat. 1850, 29/6, hvori Svend Grundt
vig skriver til sin mor bl. a., at han med nogle soldaterkammerater har været "paa 
Skovsbo til Gratulation hos Gaardens Ejer, ved Navn Berg, en gammelagtig, kje
delig Herre, der nylig er bleven gift med en Frøken Rohmann, som du vist har 
hørt mig omtale, og som jeg saa gjærne vilde haft til Svigerinde".- Svend Grundt
vig har altsaa ønsket sin bror Johan gift med Catharine Rohmann; jfr. D.B.L. 
VIII, 382 og 358.) - Om Gunni Busck, jfr. D.B.L. IV, 371 og om G. A. Rung 
D.B.L. XX, 316. - 6) Om "Den katolsk-apostoliske kirke (lrvingianismen) se M. 
Neiendam: Frikirker og sekter, 1927, s. 154-182, der nævner cand. theol. Julius 
Olaf Thomsen- f. 1837, 22/6, d. 1906, 2/2- som "Evangelist". Jfr. Elvius: Dan
marks præstehistorie, s. 682. - I bogen: "Komme dit Rige", 1943, uds. af den 
katolsk-apost. kirke, findes billede af jægermester Busck som "Præst", s. 64, tavle 3 
- og af J. O. Thomsen som evangelist s. 48, tavle 2. - 7) J fr. Fynske aarb. VII, 
171 f. -Se om oberstløjtnant Andreas Sofus Busck i V. Richter: Dansk militæretat, 
1896, I, 85 og om civiling. August Busck, Dansk civiling.etat, 1955, nr. 376. -
I tandlæge Rohrnanns "Slægtsbog" staar, at Kate Busck "nu er t paa New Zea
land". - 8) Se om familien Bache, D.B.L. I, 589. - Efter Kbhvns vejviser boede 
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enkefru L. E. Bache 1885 paa Frederiksberg alle 11 - sammen med sin søn stud. jur. 
J. V. A. Bache. - 9) Om Christian, se pastor Wøldikes brev i Rohm. - 10) Efter 
Garde: Efterretn. om den danske og norske Søemagt, 1835, IV, 246 fandtes der 
i København "en offentlig Skibs-Constructionsskole". - 11) Om Isaak Sidenius 
Pontoppidan, se M. Galschiøtt: Helsingør etc. 1921, s. 156 f. og A. Pontoppidan: 
Den yngre slægt Pontoppidan, 1931, s. 84 og 225-232. - Om Poul A. Barfoed og 
Magnus Barfoed, se Fr. Birkedal-Barfod: Stamtavle over slægten Barfod og Bar
foed, 1925, s. 43 og 47.- 12) En afskrift af provst Bertelsens begravelsestale findes 
i civiling. H. Blichfeldts eje; se om O. K. Bertelsen i Grohsh. og H.-F.s Danmarks 
præstehistorie I, 351.- J fr. tillæg til Personalh.-tidsskrift 1900, s. 4- Sofus Elvius: 
Bryllupper og dødsfald: "Louis Soph. Fabricius Bech, Prmløjtnant, gift i Helsingør 
Olai kirke, 18 Dec. 1900 med Anna Soph. Rohmann, D. af Skibsbygmester". -
13) Se om Johan Milo, D.B.L. XV, 610 f. - 14) Om boghandler i Flensborg, Nicolai 
Abraham Sundby, se A. Dolleris: Danmarks Boghandlere, 1837-1892, s. 333.-

II: 1) Om maler og fotograf Chr. A. Zehngraff 1816-1180, se Weilbachs Kunst
nerleks. III, Suppl. 583. - 2) Carl Jens Emil Mulvad nævnes i Hof- og Statskalen
deren 1894, s. 581 som materialforvalter ved telegraphvæsenet, men i aargangen 
1896, s. 598 som telegraphbestyrer. - 3) V. Forchhammer nævnes i Hof- og Stats
kai. 1894, s. 584 som telegraphbestyrer. - 4) Om sognepræst C. A. Holm Sidenius 
i Brenderup, se Wib. I, 217.- 5) J fr. Kirkeleks. for Norden, II, 752 f. - 6) Sophies 
brev til Hermann, dat. 1901, 13/6 findes i tandlæge K. J. Rohmanns Slægtsbog. 
Om K. H. Blichfeldts søn, Harald, f. 1912, 9/2,- se Da. civiling.etat 1955, s. 564.
Brevene 1909-1911 fra Sophie og fru Strodtmann er i familien Blichfeldts eje. -
7) Baronessen paa Hindemae i Skellerup sogn hed Juel-Brockdorff, se Trap, 
4. udg. IV, 815, og om dr. C. F. Viborg i Rynkeby, se Wib. II, 666. - 8) Om C. T. 
Strodtmann, se Grohs. og H.-F.: D. danske præstehist. l, 23; jfr. Vitaprot. i L. A. 
F. 1861, 5/4, og Krh. sml. 3, VII, 525 og P. Nedergaard: Pr. og sognehist. VIII, 
438 og 440.- 9) Om adressen i Kbhvn. se Vejviseren 1900. -Om Chr. G. Strodt
mann se D. danske lægestand 1949-57, sp. 1662; om K. H. Blichfeldts og Louise 
Margrethes søn, Harald, se Danske ciciling. 1955, 564. - I tandlæge K. J. Roh
manns Slægtsbog findes et brev, dat. 1947, 22/9, fra læge Christian Strodtmann, 
Vangedvej 132, til tandlægen.-- 10) Familien Blædel.- Se F. H. Blædel: Stamtavle 
over slægten Blædel, 1954, s. 27 og 38.- Om Erholm i Rørup sogn, se Trap 4. udg. 
s. 536; om Toftegaard i Ørsted sogn, s. 569, og om L. N. V. Tolderlund-Bansen 
i Fjelstrup, se P. Nedergaard: Kirke!. Aarb. 1923, 119. - 11) Om Rudolph Bay 
Blædel paa Vilhelmsborg 1863-1884, se H. F. Blædels stamtavle, s. 21 og la Cour: 
Danske Gaarde, III, 836.- 12) Charlotte er maaske Charlotte Henriette Jakobine 
Blædel, se stamtavlen, s. 29 - og dyrlæge Blædel, maaske Henrik Benedietus Blæ
del, stamt. s. 21. - 13) Om Toftegaard, se la Cour: Danske Gaarde, III, 871 - og 
om døtrene Anna Elisabeth og Henriette Dons, se tamtavle s. 38. -- 14) Om Her
mann Johannes Rohmann - se V. Richter: Landmilitæret 1801-1894, II, 175; om 
Japetus Steenstrup, D. B. L. XX, 464 f. - 15) Om d. kgl. militærhøjskole, se Sal
monsen konv.leks., 2. ~dg. XII, 127 - artiklen højskole. - 16) Om læge J. Chr. 
Biinger, f. 1831, se D. danske lægestand, 1915, s. 89. - 17) Om læge Tage Algreen 
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Tage-Hansen, f. 1849, se D. danske lægestand, 1915, s. 631.- 18) Om adresserne, se 
Kbhvns. vejviser. - Hærens arkiv har venligst sendt mig kaptajn H. J. Rohmanns 
stamblad, der bl. a. oplyser, at han i nogle aar var byraadsmedlem i Aarhus, og 
at han i aarene 1879-1889 foretog flere tjenesterejser til Tyskland og Sverige. -
19) Om tandlæge K. J. Rohmann, se Danske tandlæger, 1953, s. 500; om kaptajn 
H. J. Rohmanns børn har læge A. J. V. Gottlieb venligst givet mig oplysninger. -
20) Tandlæge K. J. Rohmanns Slægtsbog er overladt Landsarkivet for Fyn. - ·-
21) Om Rosa Christiane Rohmann. Om læge P. F. C. E. Salicath, Carøe: D. danske 
lægestand IV, 94; om Rosas uddannelse til lærerinde findes ingen oplysninger. -
22) J fr. adresserne i Kbhvns. vejviser.-- 23) Om Julie Louise Rohmann.- Om læge 
Chr. F. Bloch, 1809-1857, bosat i Rynkeby, se Carøe: D. danske lægestand, III, 17. 
- 24) Om Orla A. V. Rosenhoff, 1844-1905, se D. B. L. XX, 38, og om hans far 
C. C. R., 1804-1869, D. B. L. XX, 36 f. - J fr. Weilbachs kunstn.-leks. Suppl. III, 
79. - 25) Om Poul Rosenhoff, se Magisterstaten 1926, s. 210 og Kbhvns. vejviser 
1910, 1939 og 1941. -- 26) Om Octavia Marie Fernanda Rohmann - Om W. F. 
Gottlieb, se D. danske lægestand, 1936, 303. -- 27) Om Axel J. V. Gottlieb, se D. 
danske lægestand, 1965, s. 284; han blev gift med Karen Louise Busse.-

III: 1) Om N. F. S. Grundtvig, se D.B.L. VIII, 356; hans anden hustru, Ane Marie 
Elise Toft, f. Carlsen døde 9. juli 1854. - 2) Om Conrad Jørgensen fra Nyborg, se 
Fynske aarb. 1962, 93 og 96.- 3) Om J. N. Madvig, se D.B.L. XV, 201; jfr. Fynske 
aarb. 1963, 205 f. - 4) Om pastor Darre, se M. Grohshenning og H.-F.: Danmarks 
præstehistorie I, 487 og om pastor Henning Jensen smstds. II, 173 f.- 5) Om Laura 
Dons, se Trap, 5. udg. V, 852. - 6) Efter "Tidstavle for Danmark", s. 46 aabnedes 
Den evangeliske Alliances 8de Fællesmøde i København den 30. august 1884. -
7) Christiansborg slot brændte d. 3. oktober 1884. - 8) Fyens Stiftstidende fortæller 
15. januar 1884 om "Overfald og Mord i Wien".- 9) Om biskop H. L. Martensen, 
se D.B.L. XV, 367; jfr. H. Martensen: Af mit Levnet, II, 159 og Elvius: Danmarks 
præstehist. s. 14.- 10) Om Karl A. Gjellerup, D.B.L. VIII, 116; om pastor Johannes 
Fibiger, D.B.L. VII, 15, og om Thomasine Gyllenbourg, D.B.L. VIII, 510.- 11) Om 
J. L. Rohmann, D.B.L. XIX, 619.-

Hermed er historien om familien Rohmann afsluttet. - Arbejdet med Rohmanns 
arkiv i L.A.F. er saaledes blevet til en række artikler, nemlig 8 i Fynske aarb. 
(1958, 489 f. - 1959, 1 f. - 1960, 171 f. - 1961, 282 f. - 1962, 34 f. - 1963, 
180 f.- 1967, 337- 1968, 24) samt 2 i Krh. sml. (7, IV, 66 f. og 7, VI, 411 f.). 
For hjælp med at finde utrykte og trykte kilder skylder jeg Landsarkivet og Cen
tralbibliotheket i Odense min bedste tak; meget paaskønner jeg den interesse, fami
lien Rohmann har vist arbejdet ved at give mig oplysninger og lade mig laane 
gamle familiebreve, og den venlighed redaktionen af Fynske aarb. har vist mig 
ved at optage artiklerne. -

Fynske Årbøger 1968




