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Det gamle Ord, at Bøgerne har deres egen
— Skæbne, bevarer sin evige Sandhed.

I en uregistreret Pakke med Haandskrifter

fandtes saaledes for nylig i det Kongelige

Bibliothek en Række Documenter, der tydelig

nok havde forvildet sig ind i denne Pakke,

med hvis øvrige Indhold de ikke havde det

mindste at skaffe.

Vejen ad hvilken disse Papirer er vandret,

om de skriver sig fra Ejermandens Dødsbo,

fra en Auktion, fra et Pulterkammer, er nu

ikke let at efterspore*).

*) Efter min Opfattelse er de efter Ejermandens Død

havnede hos Geheimeraad Bülow paa Sanderum¬

gaard, der atter har skænket dem til Historikeren

E. C. Werlauff. Han lod dem overgaa til Arkivet

i „Danske Selskab“ hvis Formand han var. Men

senere foranledigede han, at dette Arkiv opløstes,

og dets Bestanddele fordeltes mellem Geheime¬

Arkivet og Kgl. Bibliothek. Sikkert er kun, at

Papirerne hørte til „Danske Selskab“s Arkiv.
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Men i al deres Nøgternhed og juridiske

Uangribelighed er denne Pakke af tætbeskrevne

støvede Papirer Vidne om en menneskelig Tra¬

gedie, Bud om ødelagte og forspildte Tilvæ¬

relser. En ægteskabelig Tragedie — nuvel

derom hører man ogsaa i vore Dage; og dog

røres vi maaske lige saa stærkt over disse

Menneskers, hvis Legemer længst er smuldrede

og hvis Navne glemte. Er det ikke, som om vi

gennem de svundne Tider til Trods for For¬

skellen i den daglige Livsførelse og Uligheden

i Udtryksmaade kan føle, at Menneskenes Sind

var dengang som nu, at de begik samme Taa¬

beligheder, henreves som deres Efterkommere,

glædede sig og sørgede, talte Sandt og Usandt

som de2

Og hvad der for et halvandet Aarhundrede

siden er levnet os af personlige Tilstaaelser,

af intime Breve her i vort Land, er enten saa

fattigt eller saa lidt fremdraget, at ethvert

saadant personligt Kildespring fortjener, at der

under alle Forhold opmærksomt lyttes til det.

Saa grel og uhyggelig end den efterfølgende

Historie former sig, saa vigtige Bidrag giver

den dog til Brevets og Brevskrivningens Typus.



Om en retsindig og brav, men smaalig og

begrænset Ægtemand, om en Hustru, bevæge¬

lig, svag, let at beherske, intrigant og troløs

af Natur, og om en brutal, hyklerisk, hensyns¬

løs og fordringsfuld Tredjemand fortæller

koldt og knapt — men just derfor troværdigt

— disse Papirer.
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Papirerne rummes indenfor et Omslag, paa
hvilket deres Ejer og Samler med Lapidar¬

bogstaver har skrevet følgende

Documenter, som angaaer den troeløse Jo¬

hanna Elisabeth Kühl, som viser, naar jeg

med hende blev forlovet og indlod mig i Ægte¬

skab med hende; paa hvad Tid og paa hvad

Maade jeg separerede mig fra hende, og hvad

hun fra vores Adskillelse=Tiid, som var den

30t. Oct. 1773 og indtil 1793=Aars Udgang

af mig har oppebaaren i Pension, som beløber

sig til den Summa 3997 Rdlr. 55 Sk.

G. Schist.

Straks indenfor findes en Fortegnelse over

alle de Papirer, som Pakken indeholder. De

er hverken faa eller smaa. Hver Lap, hvert

Brev, hver Kvittering, hver Contract, hvert
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Regnskab er nøjagtigt bevaret og registreret:

af adskilligt findes endda Genpart. Man faar

hurtigt det Indtryk, at det har været en Or¬

denens Mand, en Lovens Mand, en Mand,

som har villet give hver, hvad der tilkom ham,

men heller ikke mere, som har samlet dette.

Med en smaalig Nøjagtighed er hver Skilling

anført, som han har ofret i Contanter eller i

Varer paa sin separerede Hustru. Koldblodigt

har han samlet alle Dokumenterne til sit Livs

Tragedie, og han viser sig som et Menneske,

der engang saaret ikke evner at glemme.

Gustav — med fulde Navn Carl Gustav

— Schiøt hed han*). En fyensk Præstesøn fra

Uggersløv var han, og Størstedelen af hans

Liv udspilledes paa Fyens Jord. Han blev

født 1732. I Barneaarene mistede han sine

Forældre, der efterlod ham med 6 Søskende i

tarvelige Kaar. Student blev han ikke; men

han lagde sig efter den praktiske Jurisprudents,

blev Fuldmægtig hos forskellige Jurister og

*) Faderen skrev sig Rasmus Schytte, og Broderen

Andreas — den kendte Statsretslærer ved Sorø

Akademi — bevarede ogsaa denne Form for Nav¬

net. Carl Gustav skrev sig derimod altid Schiøt.
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synes i denne Virksomhed at have samlet sig

en Del Penge. Første Gang vi træffer hans

Navn, er under en ret mærkelig Contract. En

„Ægteskabs=Contract eller Forlovelses= eller

Bebrevelses=Brev“ kalder han dette Aktstykke

i sin Fortegnelse.

Den 18de Februar 1756, i hans 25de Aar,

underskriver nemlig han og Jomfru Johanna

Elisabeth Kühl en — hvad man nærmest

kunde kalde — ægteskabelig Slutseddel. Tre

Aar forinden havde de givet hinanden Hænder.

I Paragraf 1 meddeler Schiøt, at da han

har foresat sig at fuldføre de Studeringer,

som han har appliceret sig til, og da han til¬

lige vil „pouchere min Lykke paa andre Ste¬

der — desaarsag Nødvendigheden uomgienge¬

lig udfordrer, at jeg i nogen Tid for samme

at fuldbyrde maa giøre en Reise her af Lan¬

det*); saa paa det ingen Tvivl kand eller

maae haves om mit oprigtige og vel=inten¬

tionerede Hierte, forbinder og forpligter jeg

mig i ald oprigtig Ærlighed; at naar Gud

den Almægtige vil unde mig den Naade og

Lykke at tilskikke mig en Smule Brød, hvoraf

*) her af Landet o: bort fra Fyen.



vi uden Nød kan have vores Udkomme, at tage

Ifr. Johanna Elisabeth Kühl til min ægte

Hustru efter vores med endrægtige Hierter

indgangne og vel overlagte Forlovelse, hvem

jeg til min Død og ingen anden agter at skifte

Ære og Brød med, og det med de udtrykke¬

lige Vilkaar; ikke at paasee, om noget bedre

eller fordelagtigere Giftermaal kunde forefalde“

I en følgende Paragraf indrømmes, at skønt

ingen af Parterne jo tvivler om Varigheden

af denne „Ægteskabs=Forbindtlighed“ viser

Erfaringen dog, at Menneskets Sind er ube¬

standigt. Og paa det at Ifr. Kühl nu ikke

under Forlovelses=Tiden skal lade sig friste til

at gøre sin Lykke ved et bedre Parti (hun har

aabenbart været en smuk og indtagende Pige),

skænker Gustav Schiøt hende 2000 Rigsdaler*).

I lige Maade indsætter han hende til sin

Universal=Arving.

Paa den anden Side forpligter Ifr. Kühl

sig med Forældres og Søskendes Vilje og

Samtykke til at holde og efterkomme samme

Løfte, og „skal heller ikke noget i hvad Stand,

*) Efter Pengenes Købeevne nuomstunder mellem

12000 og 14000 Kroner.
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Conditioner og Vilkaar mig end maatte fore¬

komme i vores Forlovelsestiid fravende mig

eller betage min Kiereste Gustav Schiøt mit

Hierte og Løfte, som jeg har tilsagt ham“

Og for at han ikke skal nære nogen Tvivl om

hendes Oprigtighed, forpligter hun sig, saa¬

fremt hun skulde indlade sig i andet Ægteskab,

til at betale ham de 2000 Rigsdaler tilbage.

Endelig hedder det i en Slutningsparagraf,

at hvis nogen af Parterne skulde gøre sig skyl¬

dig i „aabenbar Utugtighed eller løsagtig Om¬

gang“, skal det staa den Uskyldige frit for at

bryde Contrakten, medens den Skyldige betaler

de 2000 Rigsdaler.

Johanna Elisabeth Kühl var en Dat¬

ter af Katheket og Klokker ved Frue=Kirke i

Odense, Frederik Kühl i dennes Ægteskab

med Margrethe Grønnegaard. Dette

Ægteskab blev indgaaet 1727, og Ifr. Kühl

havde to ældre Søskende, en Broder Claus

Kühl, i hvis Præstegaard i Søby i Nær¬

heden af Odense Slutsedlen er underskrevet,

og en Søster, gift Pauli. Selv var hun født

født 1737 og paa det givne Tidspunkt altsaa

knap fyldt de 20 Aar. Klokker Kühl maa
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have givet sin Datter en bedre Opdragelse end

den, der blev de fleste af Datidens Kvinder

til Del, eller hun maa have vist sig meget

lærenem. Thi de mange Breve, som Johanna

Elisabeth Kühl har efterladt sig, viser ikke

alene en udmærket smuk og fast Haand, men

en Orthografi, hvis Ulastelighed næsten er ene¬

staaende hos det attende Aarhundredes Kvin¬

der. Efter nogle efterladte Kvitteringer for

Klæder at dømme synes det, som om hun i

nogle Aar har conditioneret i Faaborg, me¬

dens hendes Fæstemand var i det fremmede.

Men seks Aar efter var Carl Gustav Schiøt

kommen saa pas til Brød, at han nok turde

vove at indfri Slutsedlen. Under 20. August

1762 foreligger Kongebrev paa Hjemmebryllup,

efter Datidens Skik, hvor kun Almuesfolk var

henviste til Kirken; og den 1ste September

blev deres Bryllupsdag, som man kan se det

af et hoslagt Bryllups=Poem.

Hierne=Foræring, som er en Brude=Gave frem¬

sendt paa Lenfoldigheds Presenter=Callerken, da

Brudgommen, velædle og høpfornemme Monsr.

Carl Skiøt og Bruden, velædle og dydziirede

Jomfru Johanne Elisabeth Aphl deris kier¬
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lige Ægteforeening blev ved en christelig Copulation

stadfæstet i odense d. 1. Sept. 1762, af Brude¬

Darrets ydmyge Tiener, som ønsker, at Gud vil

dem fra Modgang bevare.

Schiøt var i 1761 af Stiftamtmand Juel

bleven constitueret som offentlig Procurator

ved Over= og Underretten i Fyens Stifts

Købstæder samt Odense og Rugaard Amter.

Og han havde god Fremgang. Rigtignok sik

han ikke Byfogedembedet i Svendborg, som

han søgte 1764. Men 1766 var han saa vel¬

stillet, at han kunde købe Gaard paa Odense

Vestergade.

Han og hans Brud satte altsaa Bo i Odense

i 1762. Aaret efter fødtes dem en Datter Ca¬

roline, hvis Bekendtskab vi senere skal gøre;

nogle Aar efter en anden Datter, der fik

Navnet Anna Rebekka= og med nogle Aars

Mellemrum endnu en Datter, Adelheyde, der

var lille Barn, da hendes Moder forlod sit

Hjem i Høsten 1773, efter elleve Aars Ægteskab.

Hvordan et Hjem opbygges, hvordan et

Ægteskab former sig inden de fire Vægge,

kommer sjældent til Historiens Kundskab. Om

der her i Ægtemandens Væsen har ligget no¬
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get, der kunde gøre Hustruen utaalmodig og

friste hende over Evne, er ikke let at afgøre.

Alt synes dog at tyde paa, at hun udadtil i

hvert Fald ikke med Rette kunde beklage sig.

Da Schiøt og hans Hustru havde faaet Se¬

parationsbevilling, sendte den ærekære Mand

i Anledning af Rygter og Bysladder, der var

kommet ham for Øre, en Forespørgsel til sin

Svoger, Pastor Claus Kühl i Søby, til sin

gamle Svigerfader, og til Pastor Nannestad

ved St. Knuds Kirke i Odense, der havde

modtoget hans Kones Bekendelse og Skrifte¬

maal, om hun for dem havde beklaget sig over

ham, eller om de selv havde været Vidne til

nogen Utilbørlighed fra hans Side. Selv

mener Schøt, at han har viist hende „al den

Kierlighed, Ømhed, Reedelighed, Omhyggelig=

og Oprigtighed, som af nogen ærekier og vel¬

tænkende Mand kunde tænkes, tales og giøres“

Og de æskede Vidnesbyrd gaar i samme

Retning. Svogeren afgiver følgende Erklæring:

„Den, som veed, kiender og har Erfaring

af Mon Fréres fromme, noble Hierte og ret¬

findige Tænkemaade, som Mon Frére besidder

og i mange Maader og Tilfælde har viist
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imod vores ulykkelige Søster lige fra Eders

Forlovelses første og indtil denne Tid, nu

over 20 Aar, maae med Forundring anhøre,

hvor der kand findes saa slette og nedrige

Gemytter, der tør og kand og vil udraabe

vores kiære Svoger som den, der enten skulde

have tilladt eller været eenig med vores Sø¬

ster udi nogen usømmelig og uanstændig Fri¬

hed for selv at profitere deraf, eller udi nogen

Maade begaaet vores Søster udi deres Ægte¬

skab med mindste uordentlig eller haard Maade.

Men vi kand og bør alletider med en frelst,

uskadt og god Samvittighed for Guds aller¬

helligste Ansigt bevidne, tilstaae og bekræfte,

naar og hvor det forlanges, dette vores paa¬

lidelige og sandfærdige Vidnesbyrd; at vores

kiære Svoger, Procurator og velædle Hr. Gu¬

stav Schiøt bestandig med megen og end meer

end overordentlig Kiærlighed og Godhed har

elsket, æret og omgaaets vores Søster under

deres 9 Aars Forlovelse og 11 Aars Ægte¬

skab lige indtil denne Tid, med al den Øm¬

hed, Oprigtighed og Redelighed, som af nogen

ærekier og sanddru Mand kunde forlanges;

faae og han neppe har haft sin Liige, saa at
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intet imod vores Søster, hans Hustru Johanne

Elisabeth, af ham er øvet, foregaaet og fore¬

taget mindste utilladeligt, anstødeligt eller for¬

nærmeligt i Ord, Handling eller Gierning,

det vi baade selv har seet og erfaret, saa ofte

vi har været hos dem eller de hos os, saa og

mange Gange af vores Søster selv med me¬

gen Berømmelse om hendes Mand er sagt,

talt og tilstaaet.

Jeg tør frit, uden Frygt eller Fare, gaa i

Døden paa, at det er den største Calumnie,

at vores kiære Svoger aldrig har tilladt eller

taget Deel, mindre tilladt eller været eenig

med vores Søster i nogen usømmelig eller

utilladelig Frihed for selv at profitere deraf;

og jeg, Claus Kühl, kan lægge dette til: at

jeg med et glad og fornøiet Hjerte ofte, naar

min kiære Svoger har viist mig en og anden

af hans i sine ledige Timer udarbejdede gudelige

Betragtninger, har læst det og ønsket at kunne

overtale ham til at lade det komme for Lyset,

der vilde giøre ham selv megen Ære og kunde

blive hans Bagtalere et kraftigt Beviis paa

hans ædle Tænkemaade, ustraffelige Liv og

Levnet og Opførsel, som han, saa længe han
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af os har været kiendt, og af mange brave

Folk kan bevidnes, har ført. Det giør os der¬

fore saa meget mere ondt i vores Hierte, at

en saa kiær og æret Svoger for al sin be¬

rømmelige og ædelmodige Forsorg, Omhu og

Kiærlighed, han i saa mange uendelige Til¬

fælde daglig har beviist imod vores ulykkelige

Søster, skal saa ilde af slette, nedrige Ge¬

mytter udraabes, og tillægges saa skammelige,

ærekrænkende, uforskyldte aabenbare løgnagtige

Beskyldninger. Men vi erkiender vores kiære

Svogers ædle Gierninger, Omgang og For¬

hold med vores Søster med det forbindtligste

og oprigtigste Hierte.

C. Kühl. Dorthea Elisabeth Kühl, født Lund.

Og da Nannestad afæskes en Forklaring,

skriver han, at Hustruen paa hans Forespørg¬

sel ogsaa har givet sin Mand det allerbedste

Vidnesbyrd om hans „Godhed, Lemfældighed

og Kiærlighed i al Omgang imod hende fra

først til sidst“ Og videre, at hun har bevid¬

net, at „De aldrig haver beviist hende Grov¬

hed eller Bizarrerie, mindre Haardhed, end

sige nogensinde lagt an med Fingre paa hende“
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Det Schiøt=Kühlske Ægteskab tegner sig ef¬

ter disse Ytringer jo som noget af en Idyl,

som en lille Paradis, indtil Slangen, iført

geistlig Habit, optraadte paa Skuepladsen og

fristede Eva. Et Par kritiske Bemærkninger

lader sig dog ikke helt undertrykke. Først og

fremmest maa der ved Vurderingen af Vidnes¬

byrd som de ovennævnte regnes med Tidens

Stil, der gik i Retning af det overdrevne og

opskruede Udtryk; man bevægede sig endnu i

en traditionel og stereotyp Stilart, der for

Efterkommerne let kan gøre Indtryk af en

større Høflighed, en stærkere Inderlighed, en

betydeligere Oprigtighed, end der har været

ment og tiltænkt. Altfor stor Fortræffelighed

tør man, ud fra disse Vidnesbyrd alene, der¬

sor ikke paa Forhaand tillægge Procurator

Gustav Schiøts Menneske.

Et enkelt Fingerpeg giver dog Svogeren

Claus Kühls Vurdering. Et Billede af en al¬

vorlig, religiøst interesseret Mand, der finder

sin Underholdning i at nedskrive „gudelige Be¬

tragtninger“. Det synes, som om dette Hjem

i Odense, som saa mange i Provinsen endnu i

1760'erne, har været pietistisk farvet, medens
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Kjøbenhavn paa denne Tid saa temmelig havde

overstaaet Efterdønningerne af de fromme Dage

fra Christian VI's Tider.

Efter de Breve, som nedenfor vil give et

Billede af Johanna Elisabeth Kühls Gemyt,

vil det være tydeligt, hvordan hun, der i

Sindsbeskaffenhed antagelig har været langt

mere verdslig anlagt end hendes Mand, og¬

saa har tilegnet sig den pietistiske Stil og Ud¬

tryksmaade med stadige Henvisninger til Jesu

Blod og Død og med Indfletning af Bibel¬

steder. Men det bør ikke skuffe.

Og en Ytring som denne, vi nogle Aar

efter Separationen finder i Schiøts Regn¬

skabsbog, og hvormed han afslutter sin fhv.

Frues Conto: „Heraf sees, at hun kan øde¬

lægge alt hvad hun kan overkomme“ — den

taler jo nok saa meget om en lidt moros,

knarvorn og paaholdende Ægteherre med Je¬

ronimus=Træk som om Blidhed og Ømhed.

Men var Johanna Elisabeth Schiot, f. Kühl

en Elmire af Fysik, saa besad hun dog ikke

Elmires Overlegenhed til at holde sig en

Tartuffe fra Halsen.
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Tartuffes borgerlige Navn var Jacob
Christian Pingel. Som sit verdens¬

kendte Mønster tilhørte ogsaa han den gejst¬

lige Stand. Efter de fra ham opbevarede

Breve har han ikke givet sit Forbillede noget

efter i Hykleri og Forstillelse, har mulig endda

overgaaet ham i Lidenskabens Styrke, da der

i Pingels Forhold til Madame Schiøt vistnok

laa mere end et øjeblikkeligt sanseligt Begær.

Hans Digte, Breve og Billetter til hende vi¬

ser, at der virkelig har været Tale om en hef¬

tig og vedholdende Passion, hvor grove og

ofte afskyelige Udslag denne end giver sig.

Samme Pingel havde sin Plads i Sam¬

fundets Overklasse. Han var født i Nyborg

1720, var en Lieutenants=Søn, og da han ind¬

ledede sit Forhold til Johanna Elisabeth Schiøt

omkring de 50 Aar. Student blev han fra

Helsingørs lærde Skole, og her begyndte han

2
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ogsaa fin gejstlige Løbebane som Kapellan ved

den tyske Menighed. 33 Aar gammel blev han

Sognepræst til Frue Kirke i Aarhus, og enten

maa Pingel have haft gode Forbindelser eller

været estimeret for sine Kundskaber: thi 1758

blev han udnævnt til Professor theologiæ ved

Sorø=Akademi — dengang en Slags Univer¬

sitet for Danmarks unge Adel — hvortil var

knyttet Embedet som Sognepræst i Sorø. Og

dette ombyttede han endelig med det anseelige

som Sognepræst til St. Knuds Menighed i

Odense og Stiftsprovst i Fyen de sidste Dage

af Aaret 1764 — et af Landets største geist¬

lige Embeder.

Han var gift med Marie Elisabeth Win¬

ding og var ved hende Fader til ikke mindre

end 18 Børn, hvoraf det ældste blev født 1745,

det yngste 1763. 7 af disse levede ved An¬

komsten til Odense, og Skæbnen magede det

saa underligt, at den næstældste Søn, Jacob

Severin, i 1782 arvede Kaldet til Søby og

Heeden efter Kühl og blev gift med dennes

Datter, Elisabeth Kühl — saaledes en Broder¬

datter af hans Faders Elskede.

Hvordan og hvornaar Venskabet mellem
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Stiftsprovsten og Procurator Schiøts Kone

er blevet indledet, vides ikke. Men da det

første skriftlige Vidnesbyrd, som er bevaret fra

ham til hende, er fra April 1770 — et Fød¬

selsdagsdigt — tyder adskilligt paa, at en større

Fortrolighed først er indtraadt kort forinden,

maaske samtidigt med at Pingels flyttede ind

i et Hus paa Vestergade, lige ved det, som

Schiøt boede i. De retslige Vidnesbyrd næv¬

ner ogsaa dette Tidspunkt.

Dette carmen gratulatorium gaar saa at sige

lige til Sagen:

Seel Søde Glutt
Din anden Mand,

Om Gud maaske i eenlig Stand

os begge vilde sætte:

hvis eh, skal vist min Ægte=Tro

hos ingen anden Kone bo

end Dig, som eier dette.

Men skulde jeg for Dig bortdø,

da skal Du disse Blomster strø

og om Portraitet sætte:

2*
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En trofast Ven i Liv og Død

(som ej sit givne Løfte brød)

var den, som ligner dette

Gud legge Aar til dine Aar,

han glæde Dig, i hvor det gaaer,

din Fødsels=Dag den give

hvad Du Dig helst tilbede vil,

Jeg legger ikkun dette til:

Din vil jeg evig blive.

J. C. P.

P.S. Ved Himmelen jeg Dig besvær

og alt, hvad Du kan have kiær,

lad mig hos Dig forborgen være,

naar Stunden den vil komme frem,

at jeg min Glut kand føre hiem,

saa maae Du mig paa Brystet bære.

Dette og et Par andre Lykønskningsdigte

er den rene Husflidspoesi. Nogle Steder af

Pingels poetiske Rimerier bør dog maaske an¬

føres, fordi de giver en Prøve paa den kælent¬

sentimentale Tone, der har raadet de Elskende

imellem.
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Saaledes dette „Tak for Mad“ der er en

Slags Kvittering for en hyggelig tilbragt Af¬

ten, hvor Procuratoren antagelig har været

paa Rejse.

Hav, føde Hanna, Tak for Aftenen igaar,

for hvad Du satte frem af Mad og lod mig

nyde,

Hav Tak, ja Tusind Tak for hver en Drikke¬

taar,

jeg fik kun for mit Sind og Legeme at fryde.

Hver Mundfuld blive Dig til fuld Velsignelse,

hver Draabe give Dig en fuld Fornøielse.

Med mig, min Venneste, det meget bedre er,

Jeg rolig sovet har og kand min Gierning

fremme,

Min Tak jeg derfor og til Gud og Hanna bær,

endskiønt kun med en svag og ufuldkommen

Stemme.

Hvad Under Geisten er endnu ey rømmet op,

Og adspredt Tanke vil endnu ey holde Trop.

Alt hvad jeg sige kand (Du forud veed det Alt)

er, jeg Din egen er i alle mine Dage,
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Om det end Livet selv, og endnu mere galdt,

mig dog ey nogen Ting skal fra min Troskab

drage.

Tag mig til Gave an, hold fast i Liv og Død,

og Gud han straffe den, som først sit Løfte brod.

P.

Det følgende Digt staar i afgjort Modstrid

med den senere af Mad. Schiøt for hendes

Ægteherre afgivne Skikkelighedsattest. Procu¬

rator Schiøt stemples endda med Belial=Navnet

af sin Rival i denne Morgenhilsen:

Min allerfødeste og hiertekiære Dukke,

hav en Godmorgen sendt med tusind Favnetag,

for Dig udøser jeg de dybt beklemte Sukke,

naar jeg til Hvile gaaer, og naar det bliver Dag.

Du i min Tanke er, og ey deraf skal komme,

ja meerl i Hiertet selv dit Navn optegnet staaer,

Al anden Glæde, Lyst, den kand mig ikke fromme,

naar, føde Hannal jeg Dig ey til Eye faaer,

Men Du skal være min, hvorlænge det end varer,

Jeg veed det vist og fast, jeg Hannas er igien,

Jeg veed, at Himmelen vort Liv saa længe sparer,

til Du omfavne kand din lille føde Ven.
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Glæd Dig i Tanken, Glutl forbyd hermed din

Smerte,

naar Belial er vred og knurrer idelig,

Langt anderledes jeg min lille føde Hierte

i Tiden som min Pligt mod Dig skal vise mig.

Tag her, hvad jeg formaaer — et Kys jeg

Glutten sender,

saa født som Hiertet det til Dig berede kand,

Og om jeg Hannas Sind mod lille Jacob

kiender,

Hun sender et igen til mig, sin anden Mand.

P.

Det kuriøseste Udtryk faar denne Poesi, naar

Pingel mindes sin geistlige Stilling, lader Re¬

ligion og Erotik gaa op i en højere Enhed,

og indsætter sig selv i Vorherres Sted. Saa¬

ledes i denne Paaskemorgen=Hilsen:

Udvalde Engel og min allerbedste Skat,

Du hilses hiertelig, skiont Tanken er kun mat,

Du i min Drømmekraft har ikke lidt for vel,

Thi spørges: Er Du frisk, min lille føde Siæl:

Med Paaske=Morgen Du alt ondt maa jage bort,

Det ikkun Graven er, som bliver mørk og sort,
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Men Gravens Mørke selv skal blive til et Lys,

naar Hiertets Troe og Haab og Kierlighed ey

frys.

Alt andet borte er, og Solens klare Glands

bemestrer Sindet og opvækker hver en Sands,

Lad det opvække Dig og giøre Hiertet let,

saa Paaske holdes kand, saaledes er det ret.

Begrav din Kummer i den beste Brudgoms

Grav,

og glæd Dig ved hans Ord og givne Trøstestav,

Bed Himmelen, at jeg den Engel være maae,

ved hvilken Trøst og Roe Du Engle=Glut kan

faae.

See, føde Dukke, saa min Geist udbreder sig,

og give Himmelen, Du kun ret kiendte mig,

Ach hvilke Følelserl og hvilken Rørelse

min føde Hanna Du da ikke skulde see.

Men hvad Du ey kand see, min Pen skal sige

Dig,

Hør Engell end din Grav den aabnet er i mig.

Du ligger i mit Bryst, der skal Du holde Stand

som Ven fra denne Tid, og siden som din Mand.
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Lad dog din Venne=Lyst i Dag oplive sig,

da Dagen er saa blid, saa mild og seyerrig,

Hold fast ved Gud og mig, naar alting glippe vil,

saa Du paa al din Nød skal have vunden Spil.

Nu har jeg ikke Tid at føye mere til,

Men før jeg slutter, jeg kun dette sige vil,

at Hanna være skal min Kone, Brud og Skat,

jeg hendes beste Ven til Evighedens Nat.

P.

Budbringeren af disse Digte og senere Bil¬

letter var Mad. Schiøts Pige Karen, eller

Stiftsprovstens Kusk Hans.

Om det store Venskab, der har raadet mellem

Johanna Elisabeth Schiøt og Jacob Christian

Pingel, siger to Fortegnelser over udvekslede

Gaver, som Procurator Schiøt før Separa¬

tionen tvang sin Hustru til at affatte, mere

end mange Ord.

Først er der en „Optegning for hvad Pro¬

fessor Pingel Tid efter anden af mig har faaet

og oppebaaret“

Det sees af denne Gaveliste, at Md. Schiøt

intet har sparet for at fornøje sit Hjærtes Vent
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Rdlr. I Sk.

1. Hos Sivardt Møller har jeg

efter vedlagte Qvitering *) kiøbt

14 Allen sort Lystring, som Ka¬

ren har kiøbt, og han selv bar det

hiem, og skulle være til Præste¬

kiol, og hvorfor jeg har betalt 21**)

Endnu kiøbt sidste St. Knuds2.

Market, som Karen tillige veed

han fik, og jeg kiøbte til ham

10 Allen sort Lystring, som

kostede à Allen 1 Rdl. 12 Sk. er 3 1 8

En syet Kammerdugs=Præste¬3.

Krave, som Karen bar op og

kostede ialt
* * *

3 1 „

Desuden har han faaet Kam¬

merdug til trende Præste=Kra¬

ver, som jeg ikkuns regner for 5 2

4. 6 Par Boletter syede 1 som af

6 Blade=Kraver Karen5.

er baaren til ham og kostede 1 4 8

*) Denne Kvittering findes endnu. Den bærer Da¬

toen 3. Marts 1772.

**) Det bemærkes engang for alle, at man bedst om¬

sætter Værdien til vore Dages Mynt ved at re¬

ducere Rdlr. til Krone (1 Rdlr. — 2 Kroner) og
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Rdlr. ⅓ Sk.

6. 6 bruun= og hvid=prickede Lom¬

me=Torklæder à 24 Sk. 1 3 „

6 blaae=prikkede dito à 24 Sk.7. 1 3 „

1 grønt Etui kiøbt af den tydske8.

Jomfrue Maria som boer ved

Møller Skræder...
*

6 *

9.Et Tandstikker=Huus ligesaa

kiøbt af denne Maria, hvortil

hos Berg Guldsmed blev kiøbt

en Solv=Tændstikker=Naal for¬

gyldt
* * *

 3 

12 Allen Kartun til Slofrock10.

à 21 *  *

5 Allen hvidt Multum à 2 411. 1 4 

1 Par Sølvklemmer forgyldt12.

til Kraver * * 

En sort chinæisk smuk Skiel¬13.

pads Daase med Sølv=char¬

nering som min Mand hafde

foræret mig og kostede.. 5  1

14. Efter vedfølgende Beviis har

Professor Pingel 1771 den 25.

Julii af mig laant udi Du¬

derefter multiplicere med c. 34. 21 Rdlr. vil i

Nutids=Købeevne nærmest svare til c. 150 Kroner.
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Rdlr. 4 Sk.

cater og Croner, min Mand

Tiid efter anden havde givet

mig, 33 Rdlr. 34 12 Sk., men

deraf har han betalt 10 Rdlr.

saa derpaa rester ...... 23 3 12

Summa .. 88 5 12

Dette er alt, hvad jeg nu kan huske og

erindre mig, skiønt der virkelig er meget meere,

at Pingel har faaet, og Karen har jeg sagt

det til, naar jeg Tid efter anden leverte ham

det: men desuden har Fruen og Børnene faaet

et og andet, som er mig umueligt at erindre

mig, alt uden at tale om hvad jeg daglig

sendte ham af hvad som var i mit Huus, hvad

jeg ey vil berøre.

Men dette er saadan Sandhed, som jeg be¬

kræfter under min Haand og Seigl.

Odense, den 23de Augustii 1773.

J. E. Schist.

Senere maatte hun Dagen for sin Separa¬

tion, af Hensyn til Skiftet, vice versa forfatte

en „Optegning paa hvad jeg Tid efter anden

af Professor Pingel har modtaget og som nu
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herved overleveres min Fuldmægtig, Hr. Birke¬

dommer Rønnow

1. Et lidet Ege=Skrin med Laas og Nøgel

for samt 2d Jern=Hanker, hvorudi er en

Skuffe neden under i Skrinet, og Skuffen

afdeelt med 2d Rum, som fra Pingel har

været tilbragt mig; hvorudi Pingel ville

jeg skulle forvare hans mig tilskrevne af¬

skyelige Breve.

Dette Skrin har Karen haft staaende

deels i Brygger=Huuset og andre Steder,

hvorudi Pingels Breve laae bevarede, og

var det hende, som tilskyndede mig, da

min Mand hafde skrevet Pingel sin Pro¬

memoria til at jeg en Dag min Mand

var til Tings, skulle brende dem, som og

skete.“

En i rød Fløyel indbunden, sølv=beslagen2.

Psalme=Bog.

3. En liden rød Fløyels, med Sølvsnorer

*) De Breve fra Pingel, som meddeles i det følgende,

er da ogsaa alle — skiønt udaterede — efter Ind¬

holdet at dømme skrevne ultimo Juli til først i

September 1773, medens Ægtemandens Prome¬

moria er af 4. August s. A.
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6.
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8.
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besat Taske=Pung og Sølv=Laas for, og

i samme:

En Guld=Ring med en stor hvidagtig

Steen oveni med 14 smaae røde Steene

omkring. VB. Disse 14 røde smaae Steene

hafde siddet udi en Guld=Ring, min kiære

Mand hafde foræret mig, og da den var

gaaet i Stykker, tog Pingel den til sig,

og i Steden for min Mands mig givne

Ring leverte Pingel mig denne. Ved hver

Side paa Runddelen af denne Ring sid¬

der 2de smaae Steene med lidet Rød=Folio

underlagt og en liden Wiergietz mir

nicht.

En dito Ring med en liden rund Rød¬

steen oven i og syv klare Steene omkring,

neden under disse Steene sidder 2 smaa

klare Steene og en liden Sølv=Blomster.

En sort Olenklods Ring, omfattet i Guld.

En liden Guld Ring med endeel gandske

smaae klare Steene rundt omkring.

Pingels Portrait i en Guld=Bærer(2)¬

Brøst=Naal indfattet; denne Guld=Naal

er giordt af Guldsmed Møller og Por¬

traitet af Skildrer Thrane efter Pingels
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Sigelse til mig, og udtages Skilderiet af

Naalen er mig sagt, der skal være noget

indlagt som et Navn eller Vers. Ellers

er denne Naal og Portrait levert mig med

et Vers, som min kiære Mand er leveret,

i Aaret 1770 den 4de Apriil.*)

Et Par Øren=Ringe, et Kors, et Spende9.

af Sølv med Stene indfattet.

Et sølvforgyldt udpuklet Bægger med10.

Laag, staaende paa tre runde forgyldte

Knopper og en dito ovenpaa Laaget; der¬

udi er en Deel Kroner og Specier tillige¬

med tolv smaae Sølv=Skillinger samt ⅟

Skilling af Kaaber.

En fiirkantet Sølv=Snus=Tobaks=Daase.11.

En liden brun Agats=Snus=Tobaks=Daase,12.

indfattet i Tombach og Charneringen af

samme.

En liden Papiirs=Been=Vifte, belagt med13.

Guld paa Steenene og en Stift needen i

med en klar Steen i hver Ende.

En hvid Atlaskes Saluppe.14.

En Vætter=Skins Taftes=Kiol og hvad15.

dertil hører.

*) Se ovenfor S. 19.
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16. En Jorde Moder=Bog.

17. En sort og paa Bladene forgyldt Psalme¬

Bog.

Videre eller andet er mig ikke af Pingel le¬

veret, eller jeg af ham imodtaget, og at samme

af ham er mig tilbragt, det veed tildeels Karen,

især Sølv=Bæggeret; thi det lidet Sølv=Bæg¬

ger, som stod paa mit Nat=Bord, og som min

Mand hafde givet mig, har hun paa Pingels

Begiering taget af samme, mig uafvidende, og

levert Pingel, hvorefter Bæggeret blev giort,

som hun sidenefter har sagt mig, og af Pingel

paa min Geburtzdag levert mig med Sigende:

det skulle være til Trodtz for det Snaus (som

han kaldte det) min Mand hafde givet mig.

Karen vidste og heel vel om Psalme=Bogen,

længe førend jeg fik den, som Pingel i For¬

vejen havde betroet hende med hvad videre jeg

af forestaaende af Pingel har faaet *).

Det jeg i alt bekræfter under min Haand

og Seigl.

Odense, den 30de October 1773.

J. E. Schist.

*) Denne Pigen Karens Stilling som Fortrolig og

Medviderske viser, at den Tone, som det attende
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Man ser saaledes, at Forholdet mellem den

Guds Mand, Stiftsprovst, Professor Pingel

og Procurator Schiøts Frue har været meget

intimt. Ikke uden Grund nævner hendes Bro¬

der, Claus Kühl, ham i et Brev „snarere en

Ægteskabs Djævel“ end „en Ægteskabs Stif¬

tere“ og Kühl siger, at han allerede for halv¬

andet Aar siden (Foraaret 1772) har advaret

sin Søster. I en dengang ikke stor Provinsby

som Odense kunde det ikke være andet end at

en saa fortrolig Omgang mellem to af det

højere Borgerskabs mere fremtredende Per¬

soner blev bemærket og omsladret.

To Ting røbede omsider deres Fortrolighed.

Saavidt man af elleve efterladte Breve fra

Pingel kan rekonstruere Forholdet, er de bleven

udspionerede paa en Sommer=Udflugt ned til

Ringe Sogn, antagelig foretagen medens Schiøt

var paa en af sine ikke sjældne Ting=Rejser.

Her laa Lammehavegaard, der ejedes af Oberst¬

lieutenant Joh. Fr. Körbitz, og det synes som

det er ham eller hans Frue, der har overrasket

dem i en Hyrdescene og ladet denne Viden naa

Aarh.'s Kammerpiger og Perniller anslaar i Ko¬

medien, ingenlunde er stiliseret.

3
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frem til Manden.Antagelig er dette sket i

Juli Maaned 1773.

Men allerede paa dette Tidspunkt er det

trukket sammen over de Elskendes Hoveder.

Thi Johanna Elisabeth frygtede da allerede

for, at hun var med Livsfrugt. Blev denne

til Virkelighed, vilde dette sige det samme, som

at deres Forhold laa klart for i hvert Fald

hendes Mand, og en Katastrofe indtræde.

Pingels Breve i de nærmeste Uger er derfor

fulde af Bekymring og Nervøsitet, parret med

en vis hysterisk Ømhed. Men lidet tiltalende

virker han unægtelig i sin Egenskab af Kvak¬

salver. Han giver hende gode Raad — jævn¬

før Presenten af Jordemoder=Bogen — og

sender hende Medicamenter formentlig egnede

til at dræbe Fosteret, Medicamenter, der senere

fremlagdes som Documenter i Sagen for

Provsteretten. Ja Pingel skal endog have raa¬

det sin Elskede til det gamle Husraad: Seven¬

bom*) hvilket gav Anledning til et omstænde¬

*) Sevenbom sjuniperus sabinus) tillagde Folketroen

den Egenskab, at dens Bark og Blade var foster¬

drivende. Gjellerup har benyttet dette Motiv i

sit Sørgespil „Herman Vandel“. Det interes¬
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ligt Forhør med Afhøring af Urtegaardsmænd

m. m. om hvorvidt der fandtes Sevenbom i

Procurator Schiøts Hauge, hvilket der dog

ikke gjorde.

Disse Pingels Breve er kun fra Forholdets

sidste Dage. Alligevel er de tilstrækkelige til

at give en Prøve paa hine Dages erotiste

Brevstil; ogsaa er de af filologisk Værdi, fordi

næsten intet af den Art Correspondance fra

gamle Tider er os bevaret.

Antagelig fra Slutningen af Juli er føl¬

gende „Seddel“.

Min allersødeste Ungel

Aldrig glædes jeg saa, som Du idag be¬

drøvede mig, da jeg fik at see, at Du var

gaaet af Kirken. Min Gudl hvad er det mig

en Pine ikke at kunde komme til Dig, og den

pure Desperation har drevet mig ud. Min

Velsignedel hvad har jeg om dit Helbredd

Har Du ingen af disse Draaber, som Du

santeste ved Sagen er imidlertid, at en Professor

theologiæ og oplyst Mand som Prof. Pingel troede

paa Sevenbommens mirakuløse Egenskaber.

3*
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veed der ere de beste i den Tilfælde“, Her

sender jeg Dig andre, brug dem til Velsignelse.

Men naar faaer jeg Dig at see og tale igiend

Ja Gud skal giøre det, men troe, at Du er i

mit Hierte og der evig skal blive, og at jeg

evig er Dig troe i det store og lille. Engle¬

føde Unge, hold dog ud i Taalmodighed og

Haab. Vær forsikret om den Høyestes Hielp

og Bistand. Sschiøt) har dog vel seet til Dig,

nu Du er syg; hvis ikke, saa er han værre

end Satan.

Min Hierte=Pige, lad Dig kiøbe lidt Ros¬

marin=Olie til at smøre din Mave med, og

varm Servietter.

O gid jeg kunde komme Dig til Hielp. Men

jeg sender Dig mig selv med tusinde Kysse,

og døer min Allersødestes evig troe og bestan¬

dige Mand
P.

P S. For Guds Skyld brend Seddelen.
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I de samme Dage maa Rygtet, der ganske
A, vist tidligere havde foruroliget Schiøt, saa

at han havde trukket sig tilbage fra den ven¬

skabelige Omgang med Pingel og hans Fa¬

milie, have antaget bestemtere Former for ham,

muligvis gennem den ovennævnte Godsejer

Körbitz. I hvert Fald tilskrev Schiøt under

4. August 1773 Pingel følgende =Pro Memoria“.

„Det maae være Dem til Advarsel og Ef¬

terretning: Bliv af mit Huus og lad Deres

Brevdragere aldrig sætte sin Fod inden min

Port. Besidder De mindste Ærekiærhed, saa

tænk Dem om. Det øvrige er under Arbeide

og lad Tiden ikke være Dem kiedsommelig ved

at vente paa dets Komme.“
G. Schist.

Pingel var dristig nok til at optage den til¬

kastede Handske. Endnu samme Aften sendte
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han Procuratoren et Svar, der gav raat for

usodet:

„Deres nedrige Pro Memoria af 4de hujus

skal aldrig kyse mig fra at komme i Deres

Huus, saalænge jeg beklæder det mig anfor¬

troede Embede. Jeg har mere Ærekiærhed end

at jeg skulde holde Brevdragere i nedrige Be¬

givenheder, og jeg vil see, om De har den

Dristighed at forhindre mine Bud. Hvad De

har i Arbeide er vel Ting, der er Deres øv¬

rige Caracteer liig, og angaaer det Deres

Kiereste, saa beklager jeg hendes ulykkelige

Skiæbne at være føyet til en Tyran, og troe

mig sikkert, at De skal komme tidsnok.“

Jacob Christian Pingel.

Her kaster Pingel første Gang Masken og

viser sit Hjærtes Følelser overfor sin Elskedes

lovlige Besidder. Et glødende Had og Skin¬

syge lyser ud af de faa Linier.

Men tiltrods for dets grove og uforskam¬

mede Tone er dette korte Brev dog det, der

moralsk stiller Pingel højest. Det staar i grel

Modsætning til hans sædvanlige Komediespil,

Hykleri og Løgnagtighed, og viser ham som
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en uforfærdet Kæmper for Lidenskabens Ret.

Den Mand, der i hans Stilling vovede dette

— hvad han da ogsaa senere fortrød — maa

have haft meget stærke Lidenskaber.

Naar Pingel saa stærkt pukkede paa sin Ret

til at komme i Schiøts Hus i det ham „an¬

fortroede Embede“ — nemlig som Sjælesørger

— var han nogenlunde paa den sikre Side.

Schiøt, som selv var en Præstesøn, havde me¬

get tilovers for Indehaverne af den sorte

Kjole. Skønt intet kan siges med Bestemthed

herom, er det troligt nok, at han har gjort de

indledende Skridt overfor Stiftsprovstens, da

disse i 1769 flyttede hen i hans Nærhed. Vi

har jo hørt, hvorledes Schiøt i sin Fritid for¬

fattede „gudelige Betragtninger“ Det har til

en Begyndelse smigret ham at omgaaes Pingel,

i hvem han ligesom Orgon overfor Tartuffe

kun har set „den gode Mand . Og da hans

Kone ofte var svagelig og sengeliggende, har

han med sit pietistiske Sindelag anset det for

heldigt, at hun havde en Sjælesørger til Hu¬

svalelse. I sit Forsvarskrift for Provsteretten

anfører Pingels Advokat da ogsaa, hvorledes

Schiøt selv en Aften har hentet ham ned til
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Madammen. Overfor den varmblodige fyenske

Kvinde er Opgaven kun faldet altfor godt i

Traad med Pingels fyrige Temperament. Han

blev hendes Ven og Fortrolige. Pingel, der

selv var lidt af en Chemiker og fuskede i Apo¬

thekerkunsten, tilberedte ofte efter sine Pharma¬

copæer Draaber til hende. Daglig havde han

Adgang til Sovekammeret, der i Borgerhuse i

det 18. Aarh. ofte benyttedes som Dagligvæ¬

relse, medens „Salen“ stod hen til Pynt og

til Selskab; og paa denne Maade blev Fri¬

stelsen dem begge for stor.

Kort forinden Procuratoren tilsendte Stifts¬

provsten sit „Pro Memoriaa, havde han sin

Kone for sig, og hun gik til Bekendelse; ind¬

rømmede, at Pingel i Løbet af de sidste to

Aar daglig havde besøgt hende to eller tre

Gange, at han havde sendt hende Billetter

„i Tusindtal“ (dem hun dog nu, da hun

mærkede, det trak sammen over hende, op¬

brændte efter sin Fortroliges, Pigen Karens

Raad), medens hun kun havde svaret med ca.

80 Stykker — og at deres Fortrolighed havde

været udover det sædvanlige. At hun frygtede
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for at være frugtsommelig, betroede hun dog

ikke denne Gang sin Mand.

I Schiøts Hus havde i mange Aar en

ældre kvindelig Slægtning af Madammen ved

Navn Margaretha Dechmeyer gaaet ud

og ind. Hun blev nu i de svære Dage Jo¬

hanna Elisabeths Fortrolige. Hun blev som

Vidne i Sagen den følgende Vinter ogsaa

stævnet for Provsteretten, der skulde dømme i

Pingels Sag; og fra Vidneførslen er man

istand til at constatere, hvad der saa at sige

fra Dag til Dag i den skæbnesvangre August

Maaned anno 1773 er foregaaet i det Schiøtske

Hjem.*) Margaretha Dechmeyer vidner, at

„Torsdagen efter at Schiøt havde tilskrevet

Pingel **, at han skulde holde sig fra hans

Huus, var hun hos Madame Schiøt i Senge¬

Kammeret Kl. henimod 10 om Formiddagen,

da Schiøt var til Tings, og da kom Pingel

ind til dem, hvorpaa Vidnet vilde gaae ud¬

men Madame Schiøt bad hende ikke at gaae

*) Beskrivelse af Vidneførslen og Sagens Procedure

findes i Ny kgl. Saml. Nr. 1461 p. kol.

**) Da den 4de August 1773 faldt paa en Onsdag,

menes altsaa 5te August.
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hiem, hvorpaa hun gik ned i Børnenes Kam¬

mer ongefær en Times Tid, hvorpaa huu gik

op i Kiøkkenet til Karen og sagde: at hun

ikke kunde tøve længere, hvilket Madame Schiøt

ventelig har hørt i Senge=Kammeret, strax ved

Kiøkkenet; thi hun lukkede strax Døren op og

sagde, at hun ikke maatte gaa bort. Hun blev

der da indtil Pingels Bortgang, som skeete

ongefær halvgaaen Tolv, da Madamen der¬

efter kaldte paa hende og hun gik ind til hende,

da Madamen klagede over, at hun var blevet

forskrækket over Pingels Ankomst, siden hendes

Mand havde ved et Brev forbudet Pingels

Komme der i Huuset, og Pingel dog endnu

ikke allene var kommen, men hafde og desuden

et Par Gange været der siden han fik samme

Brev.“

Videre berettes, at Pigen Karen samme Dag

fik Afsked for sin altfor store Tjenestivrighed

mod Husets Frue og at Marg. Dechmeyer da

installerede sig for Nat og Dag i Huset „og

laa hos Madammen efter Schiøts Begiæring“.

Kort derefter bad Madammen hende, at hun

vilde gaae op til Professoren og sige ham, at

han ikke meere maatte komme i hendes, Ma¬



43

dame Schiøts Huus, hvorpaa han svarede, at

ingen skulde formene ham at gaae ned til en

syg og svag Kone. En Dags Tid eller noget

derefter flyede Madamen hende et Brev og

bad hende gaae op dermed til Professor Pin¬

gel, som hun af Begyndelsen undslog sig for

at frembære, indtil Madammen sagde, at hun

kunde gierne gaae dermed, siden det var med

hendes Mands Vidende, og derfor kunde hun

gierne sige det til hendes Mand*). Hun gik

da derop og fik to allerede færdigskrevne Breve

til Madamen, som Professoren tog op af sin

Lomme. — Om Middagen kom Professor

Pingels Tiener og mødte Vidnet paa Gaden,

med et Brev til Madamen, og hvoriblandt

efter Mad. Schiøts Sigende var det af hende

X*henbaarne Brev og Svar tilbage derpaa )

Videre udsagde Vidnet, at siden, engang da

Pingel tog imod Tiende, da kaldede han Vid¬

net ind i Gaarden og spurgte hende, hvorledes

*) Dette maa være det nedenfor citerede Brev af

26de August.

**) Hvilket ganske stemmer med, at ogsaa det af Mad.

Schiøt til Pingel afsendte Brev kom under Schiøts

Hænder. Svaret fra Pingel findes nedenfor.



44

det var med Mad. Schiøt2, Hvorpaa Dech¬

meyer svarede, at det var kuns slet med hende,

og hun var saa utaalmodig. Hvorpaa Pingel

sagde, at naar det kunde ikke andet være, saa

var det jo bedst, at de skiltes ad, og han vilde

kiøre ned til Stiftamtmanden og formaae ham

til at tale med Procurator Schiøt, fordi han

var en Tyran imod sin Kone. Da Vidnet kom

hiem og fortalte Madamen dette, sagde Ma¬

damen til hende i Jomfru Christensens

Nærværelse*), at Professor Pingel, da han

den omtalte Torsdag var hos hende, havde

sagt, at han vilde leye Værelser hos Cornelius

Muurmester til hende, saa længe indtil Slag¬

teren, der boede i hans eget Huus bag Sko¬

len, kunde blive udsagt.

En anden Gang derefter mødte Vidnet Pro¬

fessor Pingel ved Kirke=Risten; saavidt hun

kan erindre sig, Torsdagen førend han rejste

her fra Byen*, og da leverede han hende

hende to Breve til Madammen, som han sagde,

at han ikke paa anden Maade kunde se hende

*) Husjomfruen hos Schiøts.

**) Pingel rejste til Kbhvn. 7de Septbr. (Tirsdag).

Torsdagen forinden var den 2den Septbr.
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tilbragte, siden hverken hans egen Kusk eller

Tiener turde gaae ned for Procurator Schiøts

Paapassenheds Skyld og bringe noget Brev,

som og Vidnet sagde, at Schiøt vidste hvert

Menneske der gik ud og ind hos ham, hvilket

og Vidnet samme Gang havde sagt til Pro¬

fessoren.

Lovlig sent har Pingel dog opdaget denne

Schiots „Paapassenhed“ thi ellers havde han

næppe — efter 5te August, da han havde sin

sidste Samtale med Johanna Elisabeth — til¬

skrevet hende 8 compromitterende Breve, der

alle faldt i Mandens Hænder, eller rettere

blev ham overgivne paa hans Forlangende af

den overrumplede Kone.

Brevene ere alle uden Dato og uden Under¬

skrift paa de to sidste nær. Schiot har i sine

Efterladenskaber dog constateret Rækkefølgen.

Min allersødeste Hannal

Nu saa er alting roeligt og gott Har da

den føde Kone maattet bukke og vige Over¬

magten2 Er Vilkaarene endda antagelige, saa

vil jeg glæde mig med Dig, min Søde, om¬
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endskiønt jeg skal være det Offer, der skal hen¬

gives til Vidunder (sic), Qval og Klage. Men

Gud, som kiender mit Hierte, som seer min

Kierlighed, han, veed jeg, veed og Vey at ud¬

føre sin Gierning, alene jeg ey seer mit eene

Liv og Glæde mere, og skiønt Synet ey kand

betages, jeg dog ikke tale, ikke komme inden

dine Dørel Ney, dette holder jeg aldrig ud,

dette er værre end Døden. Jeg veed, hvad jeg

har lidt, jeg veed, hvad jeg føler, heller ud¬

kaarer jeg Døden. Men troe ikke, min udvalde

føde Ven, at heri er nogen Bebreidelse. Neyl

jeg kiender dit ømme Hierte, jeg troer dine

Løfter.

Men, Allerfødeste, Skiendsel baade for Dig

og mig ved saadan Accord, hvad kan den føre

andet med sig) Haabede jeg ikke, at Stormen

skulde ligge sig, troede jeg ikke, at Gud vist

giør en Ende med det første — Ol min Al¬

lerdyrebareste, jeg døde heller ja den skæn¬

digste Død.

Men sig mig, min Engel, hvor længe vil

Du holde dette ud“ Ikke af Lyste=Syge hos

nogen af os, ney den ømmeste og reneste

Kiærlighed.
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Dog, hvor forundret er jeg over, at Marie

Elisabeth*) angives som Aarsagen. Ol min

hierte=føde Unge, giør Dig Umage for at

komme ud af Drømmen. Aldrig kand jeg troe

det er det, saa er det skeet ved Körbitz eller

ved Fruen paa Lammehauge**). Gud veed

det. Men min Udvalde, troe mig: Hevnen er

fød, og den skal ikke hvile i Barmen. Det

skal hevnes paa den eene, som paa den anden,

saa vist Gud er Gud. Min Pen magter ikke

mere, og min Aand er beknyttet i mig. Ra¬

sende Tanker giør Vold paa Legemet, og seel

Jeg, ja Gud veed det ... dog bort I fortvilede

Tanker1 Min føde hierte=allerkiæreste Hanna

skal dog blive mig en Gang til Deel. Skal

vi skilles lidet, ol desto fødere vor Sammen¬

komst og Forbindelsel Men jeg — tør jeg,

min Engel, længer kalde Dig min2 Er dit

Hierte endnu som mitd Ol Dyden skal krone

vor Handling, Bestandighed skal følge mig til

Graven, og for nogen skal nyde noget af

*) Pingels Frue, Marie Elisabeth, f. Winding, om

hvis Stilling til Sagen Akterne ellers intet har

at meddele.

**) Altsaa Fru Körbitz (se ovenfor).
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Jacque i det Store eller Smaae, skal Gud

ikke være til. Nu jeg kaster mig med tusinde

Kys i dine Arme. Giør hvad Du vil og kan,

men jeg er eene min Allerfødestes troe og be¬

standige Mand
P.

Min fødeste Glutt

Nu hvor staaer det til i Dag2 Er Satan

endnu ikke bleven eenig med sig selve Er han

kommen hiem eller hvordand O Gud, hvad

er Du langmodig og taalmodig. Men min

Hierte=Ungel Hvad Raad gav din Fader Dig9

Hvor længes jeg dog at tale Digl Men der¬

til bliver i Dag vel ingen Fred, da din Mands

Syster er hos Dig. Giv Dig tilfreds min

allerkiæreste Glut og bie til Du seer hvad han

vil giøre. Dn kiender ham best og veed, paa

hvad Fod han skal tages. Men er det mue¬

ligt, saa giv ham ingen Anledning til nye

Allarm, men lad Dig heller ikke undertrykke.

Nu, Gud velsigne Dig og styrke Digl jeg

skriver dette paa maa og faa, men troe, jeg
I

døer din ømme, ærlige, kiærlige og bestandige

Mand med 1000 Kys.

P.
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Min hierteallerkiæreste Glutl

Hvor bekymret er dog min Sjæl for at faae

din Tilstand at høre. Jeg har hverken Roe

Nat eller Dag, og mit Liv er nær ved Gra¬

ven. Intet, intet min allerkiæreste Søde Moer

kand trøste eller glæde mig. Og, o ulyksalige

Time, der drog mig fra Dig, mit Liv og eene

Glæde. Hvad har jeg nu i ald min Møyed

og hvad er sjeg) for Dig i dit Fængsel blant

saa nedrige Gemytter; Lad mig dog for Guds

Skyld vide hvordan Du befinder dig, og om

det har hiulpen. Aldrig er det mueligt, at det

kand være uden Virkning. Neyl men Du li¬

der derunder, mit Hierte, føde Lam, og Gud

veed best min Kummer og Uroe. Velsignede

føde Hanna, ol hvor er Du i mit Hierte

baade Nat og Dagl Ol hvor hviler Du i

mine Bønner og er Formaalet for mine Tan¬

ker. Troe dog ikke noget af alt det Nedrige,

der kand siges om mig. Men Du er mig dy¬

rebarere end hele Verden, og jeg skal blive

hos Dig reen og ubesmittet evindelig.

Men, hvordan, min føde Uuge, begaaer Du

Dig“ Er det endnu det samme med S. hans

Omgangs Vidste jeg, hvormed jeg kunde for¬

4



50

sone ham, vilde jeg giøre det allene for at

skaffe Dig Ro og Fred. Men jeg kiender hans

bittre Sind, der ikke stilles saa let. Gud giøre

Dig en god Ende paa al denne Tvist. Men,

min allerkiæreste Moer, hvi bliver Du saa

inde9 Hvi gaaer Du ikke ud imellem2 Lad

dog ikke Medisancen blive bestyrket i den ned¬

rige Tale, der roullerer, som eene er din Tyrks

Fortælling. Troe, jeg kryber ikke i Krog, min

Allerbeste, thi der hør Beviis til, og giorde

jeg det, saa blev jo ilde værre. Min Søde

lille Kone, mit Puttelaar, mit Lam og Alt.

Gud skal stride for Dig og hielpe Dig. Min

udvalde Unge, skulde Du merke, at Sindet er

noget sat, saa lad mig det vide, at jeg der¬

efter kand tage mine messures. Engleføde

Moerl giem, ja giem dog det andet for Guds

Skyld. Fortryd ikke, at jeg bad Dig at sende

mig det. Ol det skede for min Siels Angest

at lindre, og beroer paa Dig selv. Giør, min

fødeste Unge alt hvad Du vilt, din Villie er

min, og er der intet meere, saa vil jeg betle

med Dig, hvor det gaaer. Gud hielpe Dig

kun til dit Helbred, derom skal jeg ikke aflade

at bede og paakalde Gud. Hvor er Du dog.
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min allerkiæreste Moer, at jeg aldrig seer Dig

i den forreste Stue*). Min Siæl er van¬

smægtet kun for at see Dig, og den Glæde

har jeg ikke nydt, i hvor tidt jeg er gaaet

forbi.

Nu, min Kiærlighed, din er jeg og skal jeg

blive evindelig. Gud giøre mig saa og saal

Med 1000 Kys af et ærligt Hierte døer jeg

din evig troe og beste Mand
P.

Min hierte føde allerkiæreste Engelt

Neppe kand jeg holde mit Liv længere, saa

forsørget, forpiint og forqvalt er jeg. Intet

kand og tør jeg høre til Dig, mit Liv og

Lyst, og det jeg hører er Sorg over Sorg.

Ol Gud give dog, at jeg kun maae høre, at

Du har faaet Ro og Fred, paa hvad Maade

det end skeer. Alt, ja alt opofrer jeg, og mit

Liv med, det veed Gud best, naar Du kun

kand frelses.

Min Søde Engle=Moer, hvad har Du dog

giort med mig“ Har han da faaet Portraitet

*) Meningen er: i Stuen ud mod Gaden.

4*
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*)med2) Ol min Engel, hvi ville Du lade

Dig saadant indbilded Er Portraitet frelst,

saa skidt med det andet 1 Men giem det, eller

skik mig det til Sikkerhed for os begge. Hvor

vel havde min Søde Unge dog giort, dersom

Du havde fulgt mit Raad at pakke det ind og

sendt mig det til Forvaring. Men, min aller¬

fødeste Unge, lad Dig intet binde paa Ærmet.

Det giør alt intet, det er en Vens Godhed

mod den anden, og Du faaer det nok igien.

Allene dit Portrait bær jeg i mit Hierte, og

jeg skal bære det, foreenet med Troskab og

Oprigtighed, medens der er Aande i mig, Gud

skal nok samle os. — Men min Engel, hvor

staaer det med det andet) Dette er Knuden.

O, gid dog Gud ville høre Dig og mig denne

Gang. Hierte føde Unge, find Dig dog i

Taalmodighed og din Siels Stilhed. Det er

tungt, fødeste Kone, ja det er tungt, Gud veed

det. Men min Siæl glæder sig ved at faae

Dig at see imorgen, og med hvilke hede Kysse

*) Antagelig er det Margr. Dechmeyer, som har for¬

talt Stiftsprovsten, hvordan Mad. Schiøt maatte

aflevere hans Gaver, deriblandt Brystnaalen med

Portraitet.
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skal ikke min Siel velsigne Dig, ledsaget med

den inderligste Ømhed. Englesøde Moerl jeg

skielver og bæver ved denne Seddel. Hvor vil

Du faae den læst“ Hvordan brendt9 Han

visiterer Dig nok, naar Du kommer hiem. O

for Guds Skyld, saa giør ikke vor Ulykke

større. Lad Storme lyne og tordne. Gud kien¬

der vort Hiertes Oprigtighed og skal betale os

i det aabenbare. Find Dig, min allersødeste

Unge, i den nærværende Lage. Udsæt hverken

Dig eller mig for mere Plage. Liid og taal,

min Hierte=Glut, det Onde. Gud skal trøste

og styrke Dig i alt. Jeg kysser Hænder og

Fødder i 1000 Maader. Jeg lægger mig til

dine Fødder og beder for Guds Skyld; vær

rolig og tilfreds. Aldrig skal jeg i det store

eller lille aflade at døe min allersødeste Hannes

troe og bedste Mand
P.
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Stiftsprovsten anede nu Uvejret i det
Schiøtske Hjem, men kendte ikke Enkelt¬

hederne, og haabede, at alt skulde ordne sig

af Mangel paa Beviser. Men disse Beviser

søgte paa sin Side ogsaa den nu saa mistænk¬

somme Procurator, og da han havde læst det

sidste Brev, bød han sin Kone tage Pen og

Blæk og sende et Svar paa Skrømt — an¬

detsteds siges endda, at han selv dikterte hende

dette: og er det sandt, tør slig Adfærd jo nok

stemples som udpræget Lommeprocurator=mæs¬

sig, selv om Schiøt har længtes efter det af¬

gørende Bevis, der skulde fange Ræven i

Saksen.

I hvert Fald modtog Elskeren disse Linier

den 26de August:

Min Søde Venl

Jeg fik rigtig det sidste. Tør og maae jeg

vente, at Du fremdeles er mig troe og oprig¬
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tig2 Jeg omfavner dit føde Portrait og kys¬

ser det. Lad mig se et langt og trøsteligt Brev.

Han er rejst til Tings, raadfør mig i det be¬

drøvelige bevidste, hvad jeg skal giøre. For

Guds Skyld. bliv, min føde Ven, herfra.

Derom beder din Veninde

J. E. S.

Send mig dette tilbage for mit Sinds Ro¬

lighed, men giv mig Svar strax med Hans,

imedens han er til Tings. Adieu.

Pingel gik i Fælden. Svaret paa denne

Billet lød saaledes

Ja Pine døe er jeg Dig ærlig og troe og

skal blive det indtil min Død. Velsignet være

Du for den mig saa inderlig vederqvægende

Seddel. Men hvor er jeg ikke bleven piint

for den jeg nu sendte Dig, for at faae at

vide, hvordan det var med Dig, min aller¬

fødeste Smutte=Unge, og før jeg blev af med

den. Ol Gud være lovet, at jeg hør, at Du

dog har nogenlunde Fred, og Han løse baade

dine og mine Baand. Men, min allerkiæreste

Engle=Moer, er det endnu ikke godt, ol saa
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maae Du, min Søde, ikke bruge dine Draa¬

ber og det andet vel. Men min Engle=Unge,

giv kun Tid, og troe, at naar Tiden nu kom¬

mer, saa skal Du see, at det bliver godt. Jeg

har sat nogle Specier*), og deraf skal jeg

sende Dig, naar det bliver færdigt. Drik el¬

lers Cameel=Blomster tilligemed Casse=Frøe:

Du kand slaae Viin derpaa og presse Saften

af; det driver. Kom nogle Draaber Rav=Olie

i Viin eller Vand; Du har det staaende, det

hielper; men ikke høyere af Gangen end 10

Stykker.

Nu, Gud, som seer vor Lidende — han lade

det dog blive derved for Christi Skyld.

Ol Gid jeg dog maatte høre det glade Bud,

at Du er vel, saa skal Gud høilig prises.

Min hierteallerkiæreste Moer, Tak for Du

kysser din lille Mand. Ol jeg føler dem le¬

vende i min Siæl; min Engle=Moerl giem

ham, ja giem ham for Bussemanden. O hvor

*) Specier eller Species — i Pharmakologien Udtryk

for Urteblanding. Meningen er, at P. har sat

Spiritus over nogle Urtedekokter, hvis Virkning

skulde være af lignende Art som den før nævnte

Sevenboms.
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ønskte jeg mig i hans Stedl Han har godt,

men hvad har jeg2 Hvor er jeg dog mis¬

undelig. Men min fødeste Griis, hvor ubarm¬

hiertigl Mig ikke beholde en Seddel fra min

føde Hanna, ligesom jeg ikke kunde giemme

denl Neyl her græder Jacque. Men min søde

Ungel for din Skyld Alt1 Ol jeg veed, at

Du bliver min, ja at Gud skal føre os sam¬

men til vore Siæles Glæde. Min ene føde

Trøst, mit Liv og Husvalelsel See jeg kaster

mig i dine Arme, jeg omfavner Dig i al min

Siæls Ømhed. Ol lad mig dog vederqvæge

mig, medens jeg gidder. Ol det giør saa godt,

saa godt. Men Engle=Moerl skiønt Du ikke

sender mig eet, sender jeg Dig dog 10000 Kys,

giør ved dem, hvad Du vill forkast dem, om

Du lyster, og brug dem, om Du behager.

Hils ellers den søde Pige fra en troe og

og ærlig Dreng, der er død som en Sild,

uden Følelse, uden Liv, indtil hans Gienstand

kand opvække ham, men Gud veed, naar.

Nu, min lille Putte, jeg maa slutte. Klok¬

ken vil slaae. Gud styrke, opholde og bevare

Dig. Til evig Tid døer jeg min udvalde
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Søde Unge din troe, bestandige og evig kiær¬

lige Mand
P.

Et af de Margr. Dechmeyer overgivne Breve

fra 27de eller 288 Aug. er det følgende:

Min føde lille allerkiæreste Moer1

Maae jeg end kalde Dig saa2 Tilgiv mig,

min fødeste Unge, at jeg spør: tænk ikke, at

jeg dømmer efter mig. Ney, min sødeste Dukke,

jeg kræver Gud til Vidne over min Siæl.

Men, min allerkiæreste Ungel jeg savner det

fortroelige, det hierterørende i dine søde Breve*),

der saa meget som de glæder mig paa den eene

Side, saa krænkende ere de paa den anden

Side.

Min lille Engelt Tak for din Forsikring

ved Hans men hvor forundret er jeg ikke ved

at høre, at Körbitz er Aarsag til ald vor

Ulykke. Nu, det havde jeg aldrig troet, ikke i

Evighed, og troe mig, at Gud vil og skal

*) Johanna Elisabeth S. maa saaledes yderligere

have sendt Pingel et eller to Breve, om med el¬

ler uden hendes Mands Vidende kan ikke siges;

dette eller disse Breve findes ikke bevarede.
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hevne det. Men hiertesøde Glutl hvad er det

mig ikke en Pine at være blandt Drager og

Løver og at være berøvet Dig, mit Hiertes

eene Liv, Lyst og Glæde. Gud veed min Siæls

Veemodighed, naar jeg tænker paa Dig, og

hvad har jeg mere at haabed

Min fødeste Hannal hvor er det fat“ og

hvorledes staaer det til med min Udvalde:

Er din Arrest taaelig“ thi saa maae jeg kalde

det, og ol hvor ønskte jeg mig den halve In¬

difkerentismus fra forrige Tider. Jeg tilstaaer,

min Engle=Moer, at din Byrde er tung, men

giør Dig den ikke tungere og troe, at Gud skal

giøre det godt altsammen. Levede jeg ikke i det

Haab, var Jacque ikke mere til, og min Siæl

var hængt. Gid jeg dog maae faae min Aller¬

kiæreste i Dag at see som en Guds Engel til

min Siæls inderlige Lyst og Glæde. Ol und

mig dog din Skygge, da jeg ikke kand nyde

Dig selv, skiønt Du staaer og evig skal staae

prentet i mit Hierte. Min allerdyrebareste

Ungel hvor er det fat med det bevidsted O,

min Søde allerkiæreste Tøs, min Vederqvægelse

og Trøst, hvor giør det mig ont for Digl

Troe ikke, at Lyste=Syge spiller Mester. Neyl
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min føde lille Putte, den reeneste Kiærlighed

taler, og med den skal jeg evig blive Dig hen¬

given. Men jeg begriber lettelig din Kamp og

Strid. Jeg føler det Dig trykkende Aag, og

o Gudl naar skal det lettes“ Har S. end ikke

fortæret sig) O, det varer vel ikke længe, saa

lidet som hos mig selv. Gud sønderrive Baan¬

dene. Men min Engle=Ungel Troe Haabet og

Tiden, Herren kiender vore Hierter, og derpaa

vil vi forlade os.

Min Stæl er udøst som Vand, og mit Øye

flyder med Graad. Men dine længselsfulde

Taarer er min Trøste=Dug, hvormed jeg af¬

tørrer den. Hierte=føde Ungel see jeg ligger i

dit Skiød, see jeg kysser Dig Million Gange

op og ned.

O værdige mig dit Kys og milde Øyenkast

min Siæl til Husvalelse. Nu, hvad skal jeg

lægge mig til uden i Stilhed at vente paa

Guds Hielpº Er Du mind O, ja min Søde,

og jeg er din fra Top til Taa, eene og alene.

Ja, Gud straffe mig. Kys dog Tøsen fra den

ærlige Dreng og bed hende være rolig. Gud

skal vist hiælpe. Men, min allersødeste, forceer

Dig ikke for stærk, at Følgerne ikke blive Dig
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for smertelige. For alting beder jeg min aller¬

kiereste Unge omgaaes varsom. Andre Medi¬

camenter skal Du faae Torsdag, om de be¬

høves; før bliver de ikke færdige. Nu, min

allerdeyligste Unge, vær velsignet af Gud.

Brænd dog mine Sedler, jeg beder Dig for

Herrens Skyld. Mig ganske overgives Dig

med tusinde Kys.

Din er og bliver jeg en evig troe, bestan¬

dig og elskende Mand P.

P. S. Din Herre, hører jeg, har fæstet sig

en Pige*). Ret saa, det lader smukt. Vil han

have hende foruden Kirsten2

Søde Kone, er Ane og ærlig9 Niels er en

& 2Skielm . Hvad skulde de ude at plukke—

Nødder, Glutl Gid der ikke komme meer

Sladder.

*) Istedetfor Karen, der var jaget paa Porten af Schiøt.

**) Henholdsvis Stuepige og Kusk hos Schiøts. At

de begge har været interesserede Medvidere, og

Pingel saaledes Ret i sin Gisning, fremgaar af

Vidneførslen. Begge fremholdt, at de ofte havde

set Provsten og Fruen i Schiøts Have i kærlig

Omgængelse.
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Men denne „Seddel“ blev brændt saa lidt
som de de forrige, men bittert og kold¬

blodigt af Schiøt lagt ad acta.

29de August var 122. Søndag efter Trini¬

tatis. Stiftsprovsten skulde denne Dag staa

paa Prædikestolen i St. Knuds Kirke. Han

ventede i hvert Fald her sin Elskede som tro¬

fast Tilhørerinde som saa mangen Søndag

forud. Han havde derfor praktiseret en Billet

ned i Familien Schiøts Stolestade, ligesom

mange Gange før; blev imidlertid urolig ved

ikke at se hende i Kirken, frygtede Brevets

Skæbne og sendte derfor sin Tjener hen efter

Gudstjenesten for at opsnappe det. Om sin

Angst fortæller han i følgende Billet fra Man¬

dag den 30te August:

Allersødeste Ungel

Hvad i Jesu Navn var der, at jeg ikke saae

Dig igaar2 Ol gaaer Ondskaben end saa
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langt, at Du ikke maae komme i Guds Huus9

Englesøde Moerl i hvad Angest var jeg ikke,

da jeg havde lagt denne min Seddel og saae

Bergmann*) i Kirken. Nær havde jeg ble¬

ven stum paa Prædikestolen. Allerfødestel jeg

havde derfor ingen Roe paa mig, før jeg fik

det hentet og at vide, om den var i Behold

eller ikke; thi tænk, hvilken Ulykke havde det

ikke bleven. Uden Tvivl har Du sendt Dek¬

mayer for at hente den: men Engel, hermed

røber Du os. Min allerkiæreste Moerl Har

da dine Plager ingen Ende) — Jeg var i

Aftensang for at møde Dig. Men min Siæl

var borte, og Gud skee Lov, Sedlen med, at

**)1den ikke skulde falde i Jomfruens Hænder

Hielp Gudl

Hvad Sladder hørte jeg iaftes2 For Ex¬

empel: Jeg og S. skulde have været oppe at

slaaes. Jeg givet ham nu og da 100 Rdlr.

for at han skulde tie. Han truffet mig i

Sengen hos Dig ete. Gud kan samle alt det,

men lad dem lyve. — Lide vi Ondt for hver¬

*) Procurator Schiøts Fuldmægtig Sr. Corfix Berg¬

mann.

**) Ifr. Christensen, Husjomfruen hos Schiøts.
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andre — ohl Gud skal giøre det godt. Gid

Du kun var i Stand, saa kand vi lee af det

Ganske. Men min allersødeste Hannal vær

ved godt Mod og forsag ikke i din Siæl.

Men han vil jo af med Dig. O, see Du kan

faae en god Accord og søg din Roe. Men

forlad ikke Jacque. Min hierte Ungel Mig

kysser Jer 10000 Gange i Tanker. Lad mig

dog vide Hændelser. Jeg døer din eene, troe

og bestandig elskende Mand
P.

Ol brænd Seddelen, og giem Jacque saare

vel.

Havde Søndagen, den 12t. efter Trinitatis,

været urofyldt for Stiftsprovsten, var den det

ikke i mindre Grad i det Schiøtske Hjem.

Da Margr. Dechmeyer kom hjem fra Høj¬

messe med den omtalte Billet, fandt hun Mad.

Schiøt helt ude af sig selv. Hun græd og

klagede over, at hun var forført af Pingel,

og nu var der ingen Tvivl længere mulig, at

hun „lavede til Barsel ved ham“: hun havde

ladet ham det vide nogle Dage forud, hvor¬

efter det var, at han havde sendt hende ind¬
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pakket i Papir et Stykke Sevenbom. Dech¬

meyer fortæller nu videre i Forhøret, hvordan

hun selv da tog det Parti at gaa op til Schiøt,

hvis Skrivestue laa paa første Sal ud til

Gaarden, og aabenbare ham den Malheur i

hele sin Udstrækning.

„Han blev derover meget forskrækket, og

sagde han: „Hvad skal jeg ulykkelige Mand

nu gribe til““ hvorpaa han bad Margr. Dech¬

meyer at gaa ned til hans Kone og spørge,

om hun ikke vilde have en Præst til at trøste

hende i hendes Nød. Lidt ester kom Dechmeyer

igen med Svar til Schiøt, at Madammen

gærne vilde se Prof. Nannestad*) hos sig.

Dette gik Schiøt ind paa, der blev straks

sendt Bud efter Nannestad. For ham skriftede

da Johanna Elisabeth Schiøt den hele Sag,

blev derefter „stille og rolig og siden ogsaa

takkede Gud for at hun havde aabenbaret det“

og forraadt sin Elsker.

„En Dags Tid eller to derefter — fortsatte

Vidnet — bekiendte hun alting for hendes

*) Nicolai Engelhart Lauritsen Nannestad (1730—83),

Kapellan ved St. Knuds Kirke, tillige Lector i

i Hebraisk ved Gymnasiet i Odense.

5.
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Mand og leverede ham de forhen omvundne

Breve og Foræringer tillige med den omtalte

Eske*); og da han nu fik dette og fik alle

Ting at vide, sagde han, at han ikke kunde tie

med det, men vilde gaa op til Biskoppen**

at sige det. Madamen blev meere let i Sindet,

og hendes Mand formanede hende hver Dag

til at bede Gud om Forladelse, efter at hun

da først havde bedet ham om Forladelse.

Vidnet udsagde og, at hun hafde hørt Ma¬

damen sige til Schiøt og Vidnet, at hun ikke

hafde brugt noget af den Sevenbaum, som

forhen er omvundet, og derfore kunde hun

gierne sige det til hvem hun skulde.

Nannestad i sine Responsa til Forhøret

supplerer paa sin Side disse Oplysninger.

Hans og Pingels Familier havde omgaaedes

venskabeligt; men da Rygterne om Pingels alt¬

for store Frihed overfor Procurator Schiøts

Kone var kommen ham for Øre, havde han

*) Her løber Vidnet lidt sur i Kronologien. Thi al¬

lerede den 23de August havde Mad. Schiøt jo

maattet forfatte en Designation over de udveks¬

lede Gaver.

**) Jakob Ramus, Biskop for Fyens Stift 1762—85.
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trukket sig tilbage fra Omgangen og talt med

Biskoppen om Sagen. Denne havde ogsaa gi¬

vet Stiftsprovsten en Advarsel og anbefalet

ham af Hensyn til Folkesnakken at skye det

Schiøtske Hus. Men Pingel havde erklæret,

at han intet havde at bebrejde sig, og han,

Nannestad, havde da intet videre kunnet fore¬

tage sig i Sagen.

Nu var han Søndag den 29de August mel¬

lem Klokken 7 og 8 om Aftenen bleven hentet

af Margr. Dechmeyer ned til Schiots. „Jeg

ifandt Mad. Schiøt — siger Nannestad

heftig Bevægelse af Veemodighed, Fortrydelse

og Uroe, med megen Graad og Beklagelse over

at have, som hun sagde, ved Professor Pin¬

gels Forbedelser og Forførelser overtraadt sin

Ægteskabs Troe og Pligt imod sin Mand, og

ladet sit Hierte aldeeles afdrage fra Kierlig¬

hed til sin Mand og aldeeles henvendes til

til Professor Pingel; med mange fleere haarde

Besværinger og Klagemaal over det samvittig¬

hedsløse Forhold med forføreriske og over¬

talende Smigrerier og allehaande Slags andre

Forestillinger, som Prof. Pingel skulde i saa

Henseende have brugt imod hende.“*)

5*
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Man ser Situationen. I samme Øjeblik

denne blev uholdbar for Johanna Elisabeth,

og hun forstod, at det var ugørligt at redde

sig over paa tørt Land, lagde hun Kursen om

og stod igen til Søs paa en anden Bov.

Endskiønt hendes ny Sjælesørger, Nanne¬

stad, er villig til at tro hende paa hendes Ord,

tvivler han dog paa, om Prof. Pingels „For¬

vildelser og Passion kan troes at have gaaet

saa vidt som Mad. Schiøts Udsigende i alle

Maade førte med sig, eller om det skal tænkes,

at Mad. Schiøt kan have villet i et eller an¬

det giøre sin Medskyldiges Feil og Forseelse

noget større end den virkelig var for i nogen

Maade at formindske sin egen.“
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Rygtet om hans Elskedes fuldstændige Fane¬

flugt var imidlertid naaet til Pingels

Øren, og han skrev da denne „Seddel“ der
er et sidste Forsøg paa ikke at give Køb:

Oprørt i Siæl og Sind over vor Tilstand

er jeg frygtsom for at skrive. Der siges, at S.

har faaet alle mine Breve, at Nannestad har

været hos Dig, og Du for ham fortalt alle

NB. alle dine Omstændigheder. Engle¬

føde Moerl Endskiønt jeg kun troer det halve,

saa var jeg dog igaar hos Biskoppen. S. havde

været der; men Resten fortalte jeg ham, uden

det jeg ikke tilfulde veed. For Guds Skyld,

min Allerkiæreste Moer, vær dog ved et godt

Mod og uforsagt i alle dine Ulykker. Troe

dog, at Gud lever og styrer det alt.

Jeg haaber dog at glædes med 2 Ord om

dit Velbefindende, at Du for alting er mig en
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troe og fød Kone. Er Ulykken, kommer den

tidsnok, uden at tilstaae den før Tiden. Jeg

har Draaber til Dig, men hvor skal jeg blive

af med dem9 Naar Du faaer dem, nyder Du

en halv Spiseskee Morgen og Aften i Vand.

Er det sandt, min Søde Unge, at S. har

faaet Regning paa 1000 Daler, som Du her

og der har taget Tøy for2 O, jeg veed, det

er puure Løgn. Men, min allersødeste Ungel

hold Dig i Taalmodighed og Haab. Jeg

tænker at skrive S. et indikkerent Brev til, om

det kan formilde ham, dog uden at tilstaae

ham enten det eene eller det andet. Lad det

kun ikke være Dig fremmed. O, styrke Dig,

min dyrebare Kone, i Gud, og troe en god

Forandring. Maatte jeg dog høre et godt Ord.

Brænd dog for Jesu Døds Skyld dette med

alt det andet, at det ikke skal komme i uom¬

skaarne Hænder. Jeg kysser Dig 1000 Gange,

min Velsignede, op og ned.

Vær forvisset om min Ærlighed, og troe

min Gud har en Dag. Glæd dog mit Hierte.

Gud skal glæde Dig igien, og jeg døer min

eene allersødeste Engle=Kones evig troe, ærlige

og bestandige Mand P.
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Det =indikkerente= Brev til Schiøt blev vir¬

kelig afsendt. Det havde følgende Ordlyd:

Velædle, høystærede Hr. Schiøtt

Et løbende Rygte vil sige: at der er noget

i Gierde, som ikke har mindre end Deres og

min Ære, Deres og min Families Beskiæm¬

melse til Formaal. Hvad herudi er sandt,

maae jeg lade ved sit Værd, saavelsom hvor¬

paa det kan være grundet. Men i hvordan

det end er, saa mener jeg dog, at baade For¬

nuft og Christendom bør sætte Skranker for

et Onde, hvis Følger ere saa betydelige, som

Deres Velædelhed uden min Erindring lette¬

ligen indseer. Skulde Deres forrige mig be¬

viiste Venskab være bleven forvandlet til Had,

saa lad det i det mindste blive personel og

skaan baade Deres og Mine for Følgerne. De¬

res Velædelhed veed, at jeg har føyet Dem i

Deres Pro Memoria. Lad ikke Bitterhed fæste

Rod i Deres Hierte, hvorved Mange kunde

forarges og fornærmes. Tillad mig at bede:

ikke at troe alt det der høres. Thi Gud hielpe

os da paa begge Sider.

Med et ømt og rørt Hierte er jeg ete.

Jacob Christian Pingel.
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Dette er unægtelig den skinbarlige Tartuffe.

I sin Lidenskab og Mangel paa Beherskelse

kan han synes uhyggelig, men dog menneske¬

lig og oprigtig; men i Løgnagtighed, Smigreri

og Hævnlyst virker han som en slimet Snog.

Det sidste Brev, han sendte sin fordums

Elskede, er til en Forandring dateret: Odense

den 2den Sept. 1773.

Indeni det var foruden en Copie af oven¬

staaende Brev lagt en Afskrift af en ham Da¬

gen iforvejen tilsendt anonym Seddel

„Dersom De ey i Dag førend Postens Af¬

gang seer hemmet hos Biskoppen og Schiøt

det De nok selv veed, er De siden ey mere at

**)redde. Frels derfor Dem og Deres Familie.

Svortil Pingel knytter følgende Ord:4
Her seer, min føde Unge, hvad det er jeg

baade har faaet og skrevet. Siig, er det no¬

get anstødeligt“ Ol Gud hvor gierne talte jeg

dog kun et Qvarteer med Dig, men det er

*) I sin Afskrift af Brevene har Schiøt herudfor sat

følgende Note: „Denne Seddel har jeg kunnet

spore er kommen fra en min Ven, som vilde ad¬

vare Pingel Dagen førend Biskoppen blev under¬

rettet herom.“
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mig ikke saa godt; har Du tilstaaet ham det

andet, min lille Kylling2 Eller vil han dutte

Dig det paad Jeg troer umuelig det første,

thi det er imod din Caracteer. Men hvilken

Ulykke har Du da, min Syde, ikke paaført

baade Dig og mig, da der dog end er langt

frem. Min allerkiæreste Glutl Brug disse Draa¬

ber flittig helst i denne Tid, det driver stærkt

og giør alt hvad Du kand til at frelse os begge.

Dig, min Hierte=Unge, lader han nok være

urørt, med mindre han søger Tilladelse til Se¬

paration, og mig skal han intet giøre, naar

kun Brevene er brændt. For den Død Gud

har lidt: lyv ikke for mig. Du seer af min

første Seddel Resten. Men min dyrebare

Ungel vær uforsagt og ved et godt Mod.

Herren skal frie og hielpe Dig og mig. For¬

lad Dig min Allerfødeste paa mig og vær for¬

sikret paa min Ærlighed og Troe. Min Siæl

bløder, og jeg veed ikke hvad jeg skal gribe

til. Siig dog, om Du har sagt det, at jeg

ikke skal overrumples. Med tusinde Velsignel¬

ser er jeg din troe og oprigtig bestandige Mand

P.

P. S. Brænd dog, min føde Glut, alt dette.



74

Disse Pingels sidste Breve blev leverede

Margr. Dechmeyer, en Skikkelse, der minder om

de gamle Koner hos Holberg, som gaar Godt¬

folk til Haande paa forskellig Vis; som af¬

vekslende bærer Kappen paa begge Skuldre,

og for hvem lidt Kobleri eller Sladder ikke

er ubehagelig. Hun fortæller som Vidne, at

hun traf Provsten ved Kirkegaardslaagen, hvor

han leverede hende de tvende Breve og bad

hende overgive dem til Madammen. Samtidig

spurgte han, hvordan det gik hans Elskede,

hvortil Dechmeyer svarede, at Madammen be¬

klagede sig over, at hun nu var forladt af

ham og af alle; men han skulde ingenlunde

komme for at trøste hende. Tillige sagde han,

at han havde nogle Draaber færdige til Ma¬

damen, som hans Tjener Christian ud paa

Aftenen vilde levere Dechmeyer ved hans Bag¬

laage. Denne mødte ogsaa, fik Flasken og

bragte den som Bytte til Procuratoren, der

allerede — underrettet om hvad der skulde ske

havde hidstævnet Nannestad og sin Fuld¬

mægtig, i hvis Nærværelse han forseglede

Flasken.
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Pingel følte nu Jorden brænde under sig,

men fandt det klogest at tage Offensiven.

Næste Dag, Fredag den 3die September, af¬

lagde han Nannestad et Besøg.

Nannestad vidner følgende om dette Besøg:

„Professor Pingel kom til mig den om¬

meldte Fredag Formiddag for at erfare, som

han sagde, hvad der var paa Færde eller hvad

der forehavdes i Henseende til ham i Procu¬

rator Schiøts Huus. Saasom det var bleven

mig paalagt af Procurator Schiøt at holde

tilbage med tydelig og udtrykkelig Forklaring

om hvad jeg vidste og havde seet, saa kunde

jeg ikke andet end henviise ham til hans egen

Samvittighed formedelst hvilken det var ham

selv bedst bevidst hvad der var skeet og gaaet

for sig, med Erindring, at han ikke maatte

troe eller lide paa, at noget var skiult i

Mørket, som jo kunde og vilde komme frem i

Lyset.

Som han blev ved at constatere, at ham in¬

tet var bevidst, der kunde være usømmeligt el¬

ler utilladeligt, maatte jeg med noget meere

end sædvanlig Heftighed foreholde ham, at

han talte imod sin egen Samvittighed og sit
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bedre Vidende, og at han ikke behøvede nær¬

mere Oplysning af mig, men ikkun havde at

holde sig til det, hvad han selv vidste.

Jeg erindrede ham i Besynderlighed om

hvad han havde foretaget sig Dagen forud.

Han spurgte derover, om det var det Medi¬

cament, Mad. Schiot af ham var tilsendt,

hvilket jeg meentes Jeg svarede Ja. Han ud¬

lod sig derpaa, at han vidste, at hand i 3

Aar havde været beskyldt for Mad. Schiot,

men at han ikke kunde anklage sig selv for det

han var uskyldig i; at han hørte, at der i

Byen blev sagt, at Mad. Schiøt skulde lave

til Barsel, men det vidste han aldeeles intet

af; og at Medicamentet ikkun skulde tiene til

at forskaffe hende hendes menses, hvilke som

han sagde ofte plejede at blive ude 6 à 8

Uger. Jeg svarede, at jeg endnu mindre vidste

hvad enten Mad. Schiot lavede til Barsel

eller ikke, uden efter hvad der blev sagt; men

at om det end ikke var kommen dertil, maatte

vel dog det være passeret, hvorved saadant

kunde have bleven foraarsaget: hvortil han

svarede: Ja, den anden Gierning tilstaaer jeg

ikke at være vel giort; men sagde derhos, at
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Gud skulde være hans Vidne, hvorledes han

var kommen ind deri. I Henseende til Medi¬

camentet i Flasken sagde han i Besynderlig¬

hed, at det intet andet havde i sig end som

før meldt er, at det var et Medicament, som

skulde være bekiendt under det Navn af Ger¬

ners Testament“, hvilket han ogsaa i den sidste

Samtale, som jeg havde med ham, igientog,

samt at Compositionen dertil var taget af en

Bog, som fandtes paa hans Studeer=Kammer,

kaldet hans Apotheque, og at de Species,

hvoraf det var præpareret, endnu fandtes i en

Flaske, der stod i en vis Kakkelovn i hans

Huus.

Og Pingel gjorde endnu et Forsøg paa at

forsone Schiøt; thi lykkedes dette, kunde Sa¬

gen jo betragtes som bortfalden. Han valgte

hvad sikkert ikke var et lykkeligt Valg

at tiltale ham i Gudernes Tungemaal, hvor¬

til Schiøt da ogsaa haanligt bemærker i sin

Afskrift af Brevene: „Ligesom det var en poe¬

tisk Begyndelse, saa bør det og ende med

samme. Men nu kommer Saulus i en anden

Skikkelse, thi da havde Biskoppen læst for ham,

og da fik hans Stolthed et Knæk ved det han
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fik Kundskab, jeg havde Vaaben til at gaae

ham imøde. Der er ellers i den første Begi¬

venhed fleere poetiske Tanker i Behold, men

dette følger ikkuns til en Prøve paa hans

Færdighed og vel øvet ugudelige Kierligheds¬

Handel, som man vil meene han paa andre

Stæder ligeledes har gjort kait af.“

Digtet er baade realiter og formaliter me¬

get slet og gør afgjort ikke noget inspireret

Indtryk.

Saa skal jeg da et Offer væred

Hengive Ære, Gods og Liv.

Saa skal jeg eene Byrden bære

og blive Verdens Tiids=Fordriv 2

Saa har Forsoning da ey Stæde,

om end og Blod jeg vilde græde:

Er al min Bøn da plat forgiæves2

Er Hiertet bleven haardt som Steen d

Kan Bitterheden ikke hæves 9

(Langt fra jeg giør mig englereen.)

Men tænk dog paa hvad Gud han byder;

Tilgiv din Næste sine Lyder.
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Jeg veed mit Lives Rende=Bane

den er kun for en føye Tiid,

Jeg føl“ Naturens gamle Vane,

som med sin Hytte fører Strid.

Ol var jeg eene, jeg med Glæde

i al min Jammer vilde træde.

Men see, jeg har den lange Hale

Umyndige, som ere smaae,

mit Øyes Graad de her maa tale

mod Braaden jeg ey kan bestaae.

Men lad dog Braaden Kraften miste,

i hvad jeg saa endog skal friste.

Tilgiv, forlad og lad mig ikke

henkastes i Fortvivlelse.

Troe Himmelen det saa skal skikke,

at De igien hans Gunst skal see.

Endnu engang jeg raaber, sukker,

og troer, De Hiertet ey tillukker.

Saavist som Gud boer i det Høye

og kraftig styrer alle Ting,

Saavist han Deres Hierte bøye

og føre mig herud omkring.
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Mens jeg Dem vil forpligtet blive,

mens jeg kan tænke, tale, skrive.

Odense den 4de Sept. 1773.

Jacob Christian Pingel.

Under dette usle Tigger=Digt skrev Schiot

denne Note: „Her hedder det ikke „Tyran“

eller andre løgnagtige og skammelige Beskyld¬

ninger og Opdigtelser, han paa et og andet

Sted her i Byen har udspredet om mig til

mit Navns og Æres Forklænelse, hvilket han

udbreedte som Aarsagen til Skiul for hans

ugudelige og skammelige Gierninger, hvorfor

han kom i mit Huus, der saaledes har ud¬

spreedt sig, at jeg vil tvivle om, der jo og

gaves Rygte derom i Kiøbenhavn. Men nu

faaer jeg Leilighed som en ærlig Mand at

fralægge mig det. Denne krybende og vinde¬

fulde Digt skulde efter Ham og nogle faae,

han heldte sig til, være nok for mig, og skulde

forsvare hans liderlige Gierninger.

Jeg tænkte, det stred imod min Samvittig¬

hed, og ansaae ham for et saadant Udkrudt,

der burde udryddes af Herrens Viingaard.
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Jeg troede, det var Publicum, der krævede

Satisfaction, og desuden var Omstændighederne

saaledes, at naar jeg ikke selv vilde sætte mig

i Hazard, bød min Pligt mig at kundgiøre

det for Biskoppen. Jeg saae nu først Frugten

af hans falske, smigrende og listige Venskab,

hvoraf jeg har ladet mig bedaare, og troede

om ham, at Folk giorde denne veltalende og

forestilte falske Prophete den største Uret, ja

tit i min Uskyldighed tog ham med al Hæf¬

tighed i Forsvar. Saaledes kan et Menne¬

ske, der ikke tænker noget ondt i sit Hierte,

lade sig indtage af den falske Glands. Men

ihvor smigrende og veemodig nu denne sidste

Digt end synes, saa skal siden efter blive be¬

viist, hvilke skammelige Trudsler han imod

mig, ved og inden hans Undvegelse paa Veien

til Nyborg, udgydede over mig.

Tirsdagen efter at jeg fik dette tilsendt,

reiste han, og dermed endte sig denne Act.

6



 

7.

Skandalen var nu ikke til at undgaa. Alle
         i Odense vidste og talte om den, og

under disse Forhold fandt Stiftsprovsten det

klogt for nogen Tid at gøre sig usynlig.

Hans Hensigt var at komme en offentlig Ind¬

griben i Forkøbet ved selv at kaste sig for den

kongelige Naades Fødder. De første Dage i

September 1773 sendte han fra Odense føl¬

gende Skrivelse til Kongen:

Allernaadigste Kongel

Med Hiertets dybeste Veemodighed maa jeg

tilstaae, at det løbende Rygte om utilladelig

Omgang imellem Madame Schytte og mig er

altfor sandt. Vel kunde meget anføres til min

Undskyldning. Men jeg vil i dets Sted aller¬

underdanigst anholde om Befrielse fra public

Action, og allene underkaste mig Deres Kongel.

Majestæts allerhøieste Naade. Allernaadigste
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Konge, lad og mit 29 Aars troeligen førte

Embede, min Alderdom*) og min talrige Fa¬

milie være et Formaal for Deres Kgl. Maje¬

stæts Forbarmelse, og see ikke hen til min

Forbrydelse allene, som jeg, vee mig, nu ikke

kan forandre: men at forandre min Ulykke til

Lykke staaer i Guds og Deres kgl. Majestæts

Hænder.
Tillidsfuld døer jeg

Deres Kongelige Majestæts

allerunderdanigste troe Tiener

Jacob Christian Pingel
Prof. theol., Stiftsprovst, samt Sognepr. ved

St. Knuds Menighed.

Han haabede herved at faa Tilgivelse, og

se det indbringende Embede i Odense bestyret

af en Substitut, der skulde afstaa ham en Del

af dets Indtægter, eller ogsaa Tilladelse til at

ombytte Embedet i Odense med et andet.

Tirsdag Morgen d. 7de September mellem

3 og 4 om Morgenen lod han da sin Kusk

*) Pingel var dengang 53 Aar. Alligevel bør hans

Ytring i dette Tilfælde ikke tages som Hykleri.

Som Levetiden dengang var kortere, faldt Alders¬

grænsen ogsaa tidligere.

6*
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Hans Andersen køre sig til Nyborg for at naa

Børt=Smakken over Bæltet. Kusken forklarede

siden hen, at Provsten paa Vognen havde talt

om Hensigten med sin Rejse. Da Folkesnakken

beskæftigede sig saa meget med ham og Mad.

Schiøt, vilde han søge andensteds hen. Men

da Procurator Schiøt var Skyld i denne hans

Rejse, skulde Provsten nok tjene ham igen i

hvad han kunde og i hvad det end skulde koste

ham. Udenfor Nyborg havde Provsten ende¬

lig leveret Hans et Stykke Sevenbom ind¬

pakket i Papir med den Bemærkning, at det

var ej værd at føre med i Lommen, han,

Hans, kunde gøre med det hvad ham lystede.

Men det gik ikke Stiftsprovst Pingel efter

hans Ønske i Kjøbenhavn, at faa Sagen

standset og neddysset. Thi den var allerede

— naturligvis ikke gennem Aviserne, men gen¬

nem de mange private Correspondenter, der

dengang erstattede det meste af vor Tids Avis¬

stof — velkendt i Kjøbenhavn. Vi veed det

af et Brev fra Kongens Foged, Etatsraad

J. F. Ortwed, af 118 Sept. til Procurator

Schiøt. Af dette Brev fremgaar det, at Schiøt

paa sin Side har skrevet til Ortwed for at faa
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Undersøgelsen standset, visselig ikke for at

skaane Pingel, og — som vi siden skal se

heller ikke af Medfølelse overfor sin Kone:

men fordi han var en Mand, der var uende¬

lig øm overfor sit Rygte og al Folkesnak, og

derfor ønskede Sagen saa lidt drøftet som

muligt. Vi har tidligere set, hvordan han af

sin Hustrus Familie forlangte Attester for god

Opførsel mod hende, og skal siden se, hvordan

han selv afkrævede hende en saadan. Des¬

uden forefinder vi en Række Breve fra Efter¬

aaret 1773 til hans Venner og Bekendte i

Hovedstaden. Hensigten med dem er væsentlig

at forklare, at han, Schiot, er ganske uskyldig

og ikke har det mindste at bebrejde sig. Saa

bange var Schiøt for al Sladder, og derfor

skrev han til Ortwed.

Denne svarede nu, at Rygtet om Sagen

allerede havde været i Omløb i Kjøbenhavn

en Uges Tid, var naaet til Cancelliet og maa¬

ske endog til Hoffet paa Fredensborg. Og

han fortsætter:

„Enkinl Tildragelsen er forargelig og syn¬

dig, og just derfore maa De være saa meget

meere forsigtig, siden De allerede selv haver
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giort den bekiendt for Hr. Biskoppen, som vist¬

nok hverken tør eller bør tie, paa det at De

ei skal vorde ezponeret Tiltale, som let kan

møde.

I Cancelliet vilde man ikke tage Pingels

smukke Ord for gode Varer, og det synes sær¬

lig at være Lurdorph, der har drevet Sa¬

gen frem for en Provsteret. Biskop Ramus

sendte under 13de Sept. en officiel Forespørgsel

til Procurator Schiot, om Rygtet talte sandt,

der nævnede et usømmeligt og utilladeligt For¬

hold mellem Stiftsprovsten og hans „Kiereste“

og Schiøt svarede samme Dag, at Sagen

havde sin Rigtighed. „Jeg har Aarsag at be¬

klage min ublide Skiæbne — skriver han. Mit

beklemte Sind, Følelse af Menneske=Kierlig¬

hed og et ømt og rørt Hierte, som fører en

afvexlende Strid med mit beknyttede og be¬

kymrede Sind, byder mig vel, saa vidt det

staaer til mig, at tænke lemfældig og ædel¬

modig (om jeg saa kan og maae kalde det);

men aldrig har, kan, bør eller vil jeg nægte

det af Deres Høiærværdighed ommeldte Ryg¬

tes Virkelighed at være mig for en meget kort

Tid siden derom aabenbaret, meget mindre



87

drister jeg mig til at skiule eller tilbageholde

hvad jeg derom kunde have; men Deres Høj¬

ærværdighed. Undskyld og hold mig til Gode,

at min Pen og Tænke=Kraft er saa mat og

ubeqvem, at jeg i den Situation, jeg er be¬

stædt udi, ikke formaaer i saadan Hast at skrive

videre.“

Fristeren var nu fjærnet — først et halvt

Aar efter kom Pingel igen til Odense — og

Forholdet til Hustruen maatte nu ordnes. I

et Brev til Kammerherreinde Schrødersee,

der havde udtalt sin Beklagelse, sukker Schiøt:

„Hvor tungt og beklageligt er det ikke for en

ærlig Mand, der med det ømmeste og oprig¬

tigste Hierte eene og allene min Levetiid har

elsket den Kone høyere end mit eget Liv, og

nu skal erfare, at en anden har gravet i den

Ager, jeg troede eene var mig tilberedt, og for

hvilken jeg saa troelig tiente.

Hvad Madam Schiøt betræffer, maa man

sige, at da hun først een Gang havde taget

det Parti at omvende sig og angre, saa tog

Omvendelsen Fart. Det gjaldt for hende nu

at faa constateret, at hun var bleven forført
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af Pingel. Til Nannestad sagde hun saaledes,

at naar hun var bleven greben af Samvittig¬

hedsnag over det utilladelige Forhold, havde

Pingel i hendes Siæl udøst Tvivl om Sjæ¬

lens Udødelighed og om nogen Saligheds el¬

ler Fordømmelses=Tilstand efter Døden. Og

til en af Pigerne, Ane Hendriksdatter, udlod

hun sig med, at det var Pingel, som havde

sagt, at hun ikke skulde elske sin Mand, thi

det var han ikke værd; og det var hans

Skyld, naar hun havde faaet Uvilje mod

Schiøt. Pingel havde ogsaa indbildet hende,

„at hun ikke skulde kiere sig om noget, siden

der var hverken Himmerig eller Helvede til,

og det han prædikede, var ikkun for at styre

Siælene tilfreds.“

Dette sidste lyder ikke meget troligt, thi af

Pingels Breve ser vi jo, at han har haft en

Gudstro, der jævnligt giver sig hæftige Ud¬

slag, selv om denne hans Gudstro har været

af en noget egen Art. Naar han skriver, at

han beder til Gud for sin Elskede, er der in¬

gen Grund til her at forkaste en vis erotisk

aldeles ikke ualmindelig — Religiøsitet.
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Schiøt var en saaret og slagen Mand, og

han vilde ikke have sin Hustru længere i Huset.

Lovformelig skilte blev de aldrig, men vel se¬

parerede ved lovlig Contract. Han beholdt

Børnene hjemme hos sig. Hun havde indført

i Boet for 911 Rdlr. Til Gengæld overlod

han hende en Police i Militæretatens Enke¬

kasse i Kjøbenhavn til 831 Rdlr.s Værdi og

tillod, at hun medførte Gang= og Sengklæder,

der efter Vurderingsmændenes Taxation beløb

sig til 608 Rdlr.

Maaske det kan have sin Interesse at se,

hvor vel udstyret en saadan Borgerfrue den¬

gang var. Her følger da Listen over hvad hun

medførte af Boet tilligemed Vurderingspriser

over Effekterne:

Rd * 6

1 indlagt Drag=Kiste med forsølvet

Messing=Beslag, fire Skuffer,

samt Laas og Nøgle... 10

2 Al. rydt og hvidt Cathun à 28 s,, 3 8

1 rød Mohrs Kiortel og Skiørt.. 60 ½ 0

1 hvid broseret Tafftes Kiole og For¬

klæde med sort Flor. 24

1 hvid graditurs broseret do. med
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Rse * 3

ophævede Blomster med Forklæde

garneret med hvidt Flor. 30 * 

guul broseret Tafftes do. med For¬1

klæde 20 * *

1 blaae Damaskes do. med Skiørt

garneret med hvidt Tafft....30  *

1 rød= og hvid=smalstribet Tafftes

do. med rødt graditurs Forklæde 12 „ “

1 rød Tafftes do. med sort graditurs

Forklæde 12

guul Dammastes Saluppe=Kaabe1

garneret med graae Værk og un¬

derforet med hvidt Vadmel.....7..

1 Par grønne Dammastes Skoe med

hvide Hæle 1 * 0

1 sort graditurs Kiole og Skiørt. 36, „

1 guul Pilairs Kofte og Skiørt... 10 . „

1 Par hvide Atlaskes Skoe 1.

1 blaae= og hvid=zirtzes Kiortel og

Skiørt garneret med blaat Tafft 12 „ ,

1 hvid Netteldugs Kiortel og Skiørt

garneret med grønt Taft ...... 10

1 dito med Sjang Sjang Taft gar¬

neret 6 4

1 broget Zirtzes Kiortel og Forklæde 6 . „
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Rde * 6

1 broget Zirtzes Cathuns Pegece og

Skort * * *

1 do. med do. 4 * u

1 do. med do. 4 ° *

1 blaae= og hvid= Skillings Myn¬

sters Skiørt og Kofte 4 * 0

1 broget Sirtses do. med to do. 3 * 1

1 violet og hvidt Skiørt 3 * 1

2 hvide Bommesies Kofter. 2 0

1 rød Nanquins Kiole og Skiørt 6 * *

1 grøn Dammastes Klokke.... 1 * 0

1 broseret Taftes do. 5  1

1 guul Nanquins Skiørt og Kofte 3 * 7

1 guul sortplettet Cathuns Skiørt

og Kofte 3 * 1

1 rød og hvid Cathuns do. med do. 3 * *

1 hvidt Canifasses Skiørt og Kofte 3 * *

1 rødt og sort Cathuns Skiørt og Kofte 2 *

1 mørk Cathuns Klokke og Kofte 3 * 7

1 hvidt Netteldugs Skiørt 2 

6 Hovedsætter, de 5 af Kniplinger

og et af Blondiner 11

1 Par tredobbelte Flæser, Mandsket¬

ter med Kniplinger for og et do.

Tørklæde med do. 2  *
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R° + 6

1 gros poté's Torklæde og Mand¬

sketter *  

1 rød= og hvidprikket Atlaskes Sa¬

luppe med Kniplinger og rød

Taftes Undersoer. 6 *

1 rødt og hvidt Flors Tørklæde..  3 

1 hvid Atlaskes Saluppe... 6 1 Vederskins Taftes Kiole og I*)
Skiørt 20

1 hvid Taftes Soel Hat 1 4.

1 liden Ege Drag=Kiste paa Fod

blaae og hvid anstrøget med 3

Skuffer, Laas, Nøgel og Beslag * * 

1 Par blommet Kammerdugs Mand¬

sketter, dobbelte, med Torklæde. 1 1 „

1 Par tærnet Netteldugs enkelte dito  * 

1 Par Knude Stings udsyet dito  1 )

1 Kniplings Shæffer=Hat 1 * 

Par dobbelte Blundines Mand¬1

sketter * *

1 Krave og nogle Par smaae Mand¬

sketter  5 

4 Par nye Bomulds Strømper à 34 2* 

*) Disse 2de Poster, som vare en Gave afPingel, ere

Schiet.tilbageleveret.
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Rde 4 6

1 Par hvide Skind Skoe 4

6 blaaetærnet Lomme Tørklæder.. 1 * 6

24 Hørlærreds Særke og 1 Kram

Lærreds dito13 * )

25 Kram Lærreds Torklæder..... 6 1 8

16 Sæt Nat=Tøy af Kapper og

Kors=Klæder à 4 Sk. * * *

8 Par gamle Bomulds Strømper

A. 1. A 1 2

3 Par sorte Skoe à 3¼ 1 3 

Hoved=Vands Flaske med Sølv¬1

skrue  3 

1 Sølv=Slaragie med Øren=Roeser

og Kors, samt et Par Bande¬

loquer med ægte Steene, 1 For¬

klæde=Naal, 1 Par Sølv Øre¬

Roeser, 1 Par Perlemors Øren¬

Roeser indfattet i Sølv, et Vox

Perle Hals=Baand 16

1 Perlemors Penne Kniv. 3

1 stor Sølv Medaille vægtig 13¼Lod 13 „.,

1 skildret Flors Tørklæde og endeel

Baand 1

1 Guld Uhr med 3 Fouteraler og

1 Thombaks Kiede 30
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R& * 6

Par Sølv med Guld og Steene ind¬

lagte Skoespænder med Fouteral10  

1 Par Guld=Armbaand med Steene 10  

10 Hollandske Ducater à 154..2 

1 Guld Ring med Steen, hvorunder

in folio C. S. 5 1

1 Emaileret do., som med 2 Hænder

omfatter et Hierte 2  

2 Guld Hierter med Krone over. 1 1 „

12 Vox Perler paa et Hals=Baand  2 —

1 Par hvide frandske Haandsker..  1 

1 stor grøn Bastes Vifte og en

Papirs do.

1 sort Manchesters Peltz med graae

Værk Underfoer. 20

4 Parnye Hørlærreds Lagenà 3 Rdlr. 12 „ 

4 Par Blaargarns dito à 8 4... 5 2 

3 blaastribet Bolsters Underdyner à

4 Rdlr.12  

1 Skind Overdyne betrukket med

rødt og hvidt Cathun, fyldt med

Duun 8

3 blaastribet Hoved Dyner à 1 Rdl. 3 ,

1 Trækkepude 5

2 Par Pudevaar 4
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Rd * E

1 Kaaber Thee Machine... 2

1 lidet Nat=Bord=Speil1

Summa.. 608 3 „

At jeg af min fromme, ædelmodige og altid

befunden i Omgang og Levnet redelige og gode

Mand har modtaget forestaaende i min Nær¬

værelse billig vurderte Tøy og Gods det be¬

vidner og tilstaaer jeg.

Odense den 26de October 1773.
J. E. Schiøt.
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Schiøt havde truffet Aftale med sin Svo¬

ger, Præsten Claus Kühl i Søby, et

Par Mil fra Odense, at Johanna Elisabeth,

indtil videre skulde tage Ophold hos ham i

Præstegaarden. Der oprettedes en Contract

mellem dem, ifølge hvilken Schiøt aarlig til¬

stod sin fraseparerede Kone en Sum af 120

Rdlr., hvoraf de 100 tilfaldt Svogeren for

hendes Ophold i Præstegaarden med eget Kam¬

mer, Kost, Lys og Varme, medens de 20 Rdlr.

blev hendes egne — endog efter vor Tids Købe¬

evne en meget lille Sum.

Den 30te. October var alt ordnet, Johanna

Elisabeth havde faaet Birkedommer Rønnow

beskikket som sin Lavværge. Paa Maanedens

sidste Dag rejste hun til Søby Præstegaard,

og allerede Dagen efter sender hun sin Mand

følgende Brev¬
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Min føde allerelskværdigste og fromme

lille Siæl og Mandl

Nu, Herren i det Høye kiender med hvad

vedmodigt og sorrigfuldt et Hierte jeg her i

min Eenlighed skriver dette mit første Bref,

men da jeg hørte, at der udgik et Bud, var

det mig en plat Umuelighed at aflade at skrive

min fødeste Mand til og lade Dig vide min

første Natte=Roe, som haver bestaaet i Suk

og Graad, nu, Herren, som har saaret mit

Hierte saa høyt og udrevet det fra en kiær

Mand og tre umyndige Børn, Han give mig

Glæde for Sorrig og med Tiden samle os

sammen igien, saaledes at det kan være Gud

behagelig, os til Glæde, og vores velsignede

Børn til Trøst og Opmuntring for Sorgen

de maae finde. Ach, min allersødeste Mand,

omfavn og elsk mine føde Børn paa mine

Vegne. Lad dit fromme og ædelmodige Hierte,

som Du altid har haft, vise sig bestandig imod

de umyndige Glutter og mig self, og Gud i

det Høye lade dit kiærlige Hierte aldrig ryk¬

kes fra mig, jeg kan ey skrive meere for Graad,

thi mit Hierte brister i mit Liv. Bi ey for

længe min fødeste Mand, inden Du kommer

7
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til mig, og tillad de kiære velsignede Børn et

Par Dage at komme til mig, at omfavne dem.

Nu Herren velsigne og bevare Dig fra alt

ondt og styrke Dig, min Sødeste, i dine for¬

trædelige Forretninger. Hils Bergman og

Jomfruen meget flittig fra mig og tak dem

for al deres høflige Omgang imod mig. Hils

mine føde Børn 1000 Gange fra en sorrig¬

fuld Moder, som sender dem 1000 ømme Om¬

favnelser og kysser dem til mit Bryst. Selv

være Du min fødeste Siæl mig velsignet, og

100 Gange om Forladelse for hver Gang jeg

har saaret saa kiært et Hierte, som Du for

mig har baaret. Derom beder din min føde

fromme Mands herefter bestandige ærlige og

nu for mig, som jeg maae kalde mig i min

Elendighed bedrøvede Kone
J. E. Schist.

Jeg kan ingen hilse fra, da de endnu ey ere

opstaaet. Min føde Mand, tillad Jomfruen

at see i Drakisten i Schatollet, om jeg ikke

har glemt at indpakke alt mit Nattøy, da jeg

ikke har kundet fundet ringeste, men maatte

laane mig frem. Leg og denne Godhed til,

min føde Mand, at give mig en Smule The
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i en Flaske, da jeg drikker i mit Kammer for

mig selv, og et lidet Sukker, og en The=Potte.

Et Bord og et Speil veed jeg min føde Mand

ey glemmer. Nu Herren velsigne Dig.

Tiden er falden hende lang i Præstegaarden,

og Længslen efter det gode og trygge Hjem i

Odense er overvældende. Knap er tre Dage

gaaet, for hun paany sender et Brev, der er

som en Indledning til hendes Kamp for at

faa Lov at vende tilbage til Hjemmet, den,

der preller af paa Schiøts vistnok ikke haarde

Hjerte, men paa hans Frygt for Opinionen

og Mistro til hendes Oprigtighed.

Min elskværdigste, dyrebare og

fromme Mandl

Din for mig behagelige og kiærkomne Skri¬

velse*) har jeg med største Glæde modtaget og

omfavnet til mit ømme Bryst. Men med stør¬

ste Bludsel og Undseelse har jeg igiennemlæst

dette og derved betragtet din Godhed, Du for

mig bestandig har viist fra første Tiime, Du

*) Dette saa lidt som Schiøts andre (sikkert ikke mange)

Breve til hans Hustru findes ikke.

7*
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undte mig dit Venskab og Kiærlighed. Men

ach jeg maae skamme mig i mit Hierte, naar

jeg betragter og tenker mig om, hvorledes mine

Handlinger imod Dig, saa kiær og elskværdig

en Mand, har været til Løn for din Godhed.

Nu allerkiæreste og for mig oprigtige Mand,

tilgif og forlad mig al min hidindtil grove

Forseelse. Hos Gud den Almægtige skal jeg

ikke aflade i mine Suk og Bønner at bede om

en naadig Bønhøring og Tilgivelse, den jeg

og haaber og venter at faae, naar Han seer

og finder, det kommer af et sandt og bodfær¬

digt Hierte i Troen til Ham. Hand siger jo

selv i sit Ord. Kald paa mig i din Nød, saa

vil jeg frelse Dig, og Du skal prise mig. Det

er et trøsteligt Ord for mig at høre, at den

retfærdige Gud vil frelse mig i min Nød. Nu

er Nøden og Sorgen stor for mig, og Gud

den Almægtige, lad aldrig nogen Guds Barn

paa denne Jord prøve den, som jeg nu finder

den i mit bedrøvede Hierte, at være borte fra

en kiær og elskværdig Mand, udrevet fra tre

umyndige og kiære Børn, som har hvilet un¬

der mit ømme Bryst, for hvem jeg dyre har

betalt og gaaet i Døden for.
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Ach, fødeste Jesu, stat mig bie, at jeg ikke

reent vansmegter og smelter hen i Taarer.

Mit Hierte brister i mit Liv, naar jeg tenker

mig om og seer tilbage. Jeg maae med Sand¬

hed sige som David sagde: Herre jeg haver

syndet, men tilgif og forlad. Og vee det ugude¬

lige Menniske som vidste bedre og giorde

værre som skulde være et Lys og Exempel

for andre og give gode Lærdomme fra sig.

Ja Gud bedre disværre for Lærdom, han gaf.

Alt det vil jeg forbigaae og lade den Ugude¬

lige self see om han i sit Hierte kan komme i

sine Synders Kundskab.

Min allerkiæreste søde Mand, tak være Dig

tusinde Gange for din trøstelrige) Formaning,

Du i dit Bref gav mig, det jeg med Guds

naadige Hielp og Bistand skal antage som et

Kiærligheds Pant af Dig paa mit sorrigfulde

og bedrøvede Hierte i min Fraskillelses Stund,

som jeg nu maae befinde mig udi. Den Al¬

mægtige Gud, som har saaret mit Hierte, og

hvem jeg igien saa høyt har bedrøvet, han til¬

give og forlade mig alle mine Synder, som

jeg og haaber og er vis om, at min fødeste

Mand tilgiver mig alt hvad jeg imod Dig
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haver fortørnet. Gud siger jo selv: Forlader,

saa skal og Eder forlades.

Herren i det Høye, han høre min Bøn og

give min føde Mand og mig et Hierte, som

vi kunde elske oprigtig hverandre med, uden

Sviig og Skrømt, og at jeg med Glæde kunde

leve den for mig priiselige Dag og sige: Her¬

rens Nafn være lovet, som har rædet mig fra

Fordærvelsen og hidført mig i Glæden igien,

hvor jeg nu har lærdt at kiende mig Gud og

tillige en elskværdig Mand.

Nu allerkiæreste Mand, tilgif mig og min

Forseelse jeg imod Dig til sidste Øyeblik lod

*)see

Jeg sender og tillige det for mig bedrage¬

lige Verdens Øye=Stykke, nemlig denne Kiole

og Saluppe, som jeg ikke finder værdig at

have Sted i mine Giemmer, tilligemed 5 Allen

af Tøyet, som blev til øvers. Spenderne af

mine Skoe skal blive sendt med første, naar

jeg med min føde Mands Tilladelse maae be¬

stille mig et Par igien, thi i min Værge skal

de vist ikke blive: intet ønsker jeg mig mleer)

*) Sml. Schiøts her nedenfor aftrykte Brev af 5te

Novbr.
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end alleene at vinde min føde Mands I 1*),

som jeg selv fortabt.

Min Broder og hans kiære Kone sparer

ikke paa ved alle Øyeblikke at give mig deres

kiærlige Formaninger, til Opbyggelse og Trøst

for mig. Min føde Mand takker jeg tusinde

Gange for det tilsendte Sukker og Thee. Ach,

allerkiæreste Mand, hvor længes jeg efter Dig,

og mine kiære Børn; bie dog ikke for lenge,

før Du glæder mig med din Person, og und

mig og den Glæde at see de smaae Uskyldige,

og lad dit Hierte, min Søde, aldrig vige fra

dem, det jeg og stadig troer, at din kiære Sø¬

ster bliver en Moder for dem i min Fravæ¬

relse; Herren skal igien paa hiin Dag lønne

hende derfor.

Nu jeg slutter med grædendes Øyne, og

ønsker al Guds Naade og Velsignelse at hvile

over Dig paa alle dine Veye og Stier. Det

ønsker din sorrigfulde og bedrøvede Kone til

Døden

Søebye Præstegaard J. E. Schist.

den 4de Novbr. 1773.

* Brevet maculeret.
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Havde hun tænkt ved denne vemodige Tone

og pietistiske Stil med Bibelsprog at vende sin

Mands Hjærte, forregnede hun sig dog, som

man kan se det af Schiøts Brev til Svogeren

følgende Dag:

Værdige Broder

Jeg veed dine ædle Følelser, at andres

Ulykke gaaer Dig til Hierte. Hvor meget meere

en ulykkelig Søsters bedrøvede Kaar, der selv

ved Verdens, Kiøds og Blods Tillokkelser har

skilt sig ved en vedmodig og rørt Mands dag¬

lig Omgiængelse; betaget mig og sig selv den

Fornøyelse, Virkningen af et lyksaligt Ægte¬

skab kunde have født af sig; reent overgivet

sin og min timelig Velfærd; sat en saaret

Mand, sig selv og 3 umyndige og uopdragne

Børn i en vanæret og slibrig Tilstand, ja

selv lever uden endnu at vide hvad hende

forestaaer, og det som meere er, bærer under

et troeløst Hierte Frugten af en andens Læn¬

ders Sæd. En Mand, som daglig skuer hen¬

des i Verden indbragte Børn, og som paa¬

tagen Fader maae sukke over det, han i den

Fald veed, det hendes Troeløshed aldrig kan

forsøde.
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Døm og tænk selv med et opvakt og rørt

Hierte min bedrøvede Siæls Tilstand. Flyg¬

tig og ubesindig var min Ungdoms Kierlighed.

Varig, troefast og bestandig har den været

men ulyksalige Jeg, som nogen Tid skulde fri¬

ste den Dag at tage Giften af Troeløshed til

Løn, som en uværdig Ægtefælle har skienket

og udgydet i det kierligste Hierte til Hende,

og ingen anden.

Hvad er Følgen for mig) Jo meere jeg

tænker, jo meere bløder min forknuste Siæl,

og jo længere mine Tanker traver i denne

bundløse og mørke Dal, jo hastigere iiler min

Flugt af Forskrækkelse til sin sidste Vraae, og

blid er den Braad, der vil stinge, og føre mig

til Graven før Tiden.

Værdigste BroderI Jeg beder din Med¬

lidenhed maae være for din bedrøvede og

ulykkelige Søster saa hellig og dyrebar, at

den aldrig tilbagekaldes eller formindskes imod

eller til hende. Du maae føle en Broders

Pligter, med Raad Sagtmodighed og Trøst

at gaae hende i værende Tilstand imøde.

Hvem har hun meere Ret at kræve det af end

af en Broder, Præst og Lærer. Jeg veed din
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yndige Kone følger Fornuftens og Klogskabs

Regler, og jeg har den Fortroelighed til hende,

som altid lædsker den Deel af min Bekym¬

ring, at hun iidelig opmuntrer Hende til et

dydigt og anstændigt Liv og Levnet for Efter¬

tiden, naar en Utaknemmelig ikkuns vil følge

det. Jeg vil altid møde Dig for Gud, at om

din Søster vil fremviise Dig mine Breve, saa

ere de alle fulde af Formaninger, Trøst og

Opbyggelse. ifald jeg er saa lykkelig at røre

hendes ubøyelige og haarde Hierte. Gid jeg

dog engang kunde faae Gehør..

Hils din brave Kone, din ulykkelige Søster,

som ønskes og tilbedes alt Godt, og sig hende,

jeg seer ikke hvad det nytter, at hun faaer sine

Børn til sig, som nok skal være Caroline og

Heida. Rebekka har aldrig været foredra¬

get, og Aarsagen er nok: at hun har for mange

af mine Lineamenter og Ligesten. Faderen

har været antaget for et slet og nedrig Creatur,

saa skulde Datteren være det samme. Jeg be¬

høver det ikke tydeligere end hun sagde mig

det Dagen forud hun forlod mig. Men jeg

vil ikke nægte dem paa 1 Dags Tid, naar

Veien og Veiret bliver derefter, at tale med
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Hende. Jeg selv maae have mit Huus i Or¬

den og sørge for at faae sandet (2) det, som

Esterladenhed hidtil har nægtet, førend jeg

tager ud.

Jeg recommenderer Dig hendes Forsorg, og

selv bliver jeg Hr. Broders oprigtige Svoger

G. Schist.

Giem mine Breve, som naar jeg ender mine

Dage i min Grav, kan tiene en værdig Svo¬

ger at tænke paa en ulykkelig Mand. Jeg er

vis paa at din elskværdige Kone giør det

samme.

Min hiertekiære fromme Mand,

Ach med hvilken en Lengsel ventede jeg paa

Budets Tilbagekomst, for at have modtaget et

Bref fra min elskelige, men fik intet. Ach hvor

nedslaget blef ikke mit ømme og bedrøvede

Sind. Høye Gud, tenkte jeg, er det mueligt,

at saa oprigtig og troefast en Mand saa hastig

kan glemme Dig, nei ingenlunde. Vel er jeg

i min Samvittighed overbeviist at have hand¬

let ilde imod en dydig og kiærlig Mand, som
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jeg med Sandhed kan sige at have haft, og

endnu daglig har Prøver af.

Men, allerkiæreste Mand, daglig har jeg

Aarsag at bede Dig: tilgif og forlad og lad

mig endnu have et Sted i dit Hierte, til Med¬

ynk over min Elendighed.

Ach, allerkiæreste fromme Mand, Ach min

fødeste Siæl, vidste Du hvad jeg følede i min

Siæl over mine Synder; troe, Du hafde vir¬

kelig en stor Medlidenhed over mig. Jeg maae

klage og sige:

Ach min Elendighed er stor,

det maae jeg daglig klage,

Gud hielpe mig paa denne Jord,

Gud stille selv min Plage.

Men jeg vil trøste mig self med disse føde

Ord:

Hvad kand vel Korset skade mig,

det bringer mig jo Frugter til,

Min Gud skee Lof ævindelig,

din Tugte=Haand jeg gierne kysse vil.

Jeg veed det tiener til min Salighed,

Ach, fromme Gud, gior mig dertil bereed.
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Nu, fødeste Siæl, saa lad disse faae Ord

være til en Trøst for os begge i vores be¬

drøvelige Omstændigheder, som jeg vildfarende

Faar er faldet udi ved en Sathans snedige

Slange, der vidste bedre og giorde værre.

Men lad os, min allersødeste Siæl, omfavne

hverandre med oprigtige og bestandige Hierter,

og søge paa nye at indtræde et Ægteskabs¬

Baand for Gud og os selv med Glæde, at

begynde det saaledes:

Kom min Brudgom, føde Ven,

lad mig Dig ey savne,

Med trofaste Arme vil jeg Dig omfavne.

Ja Dig saa fast holde,

Du mig ey skal slippe,

jeg ved vist, at mit Haab ey glipper.

Nu, Gud give mig den glædelig Dag igien

til Trøst for mig og mine 3 Umyndige Børn,

og lad, min allerkiæreste Mand, ikke nogen

andre Mennisker faae den Magt at borttage

dit ærlige Hierte reent fra mig, som Du i saa

mange Aar har baaren til mig, men Gud han

fæste bestandig nye Rødder i Dig til Kierlig¬

hed imod mig, og skiul lidet af mine Forseel¬
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ser mod mig uden at tilkiendegive dem saa

haardt i din Skrivelse til Søster*) om mig.

Det var ikke, min føde Siæl, efter givne Løf¬

ter, fra Begyndelsen af; men troe ikke, min

Engel, at dette Ord skrives af Forbittrelse

derover: nei langt fra. Jeg lærer daglig ved

Korset at øve mig i Taalmodighed, det Gud

og ved sin Aand giver mig. Min fødeste

Mand, ach lad dog din Lengsel og Kierlighed

til mig drage Dig herop til mig med første,

jeg veed vist der endnu er noget tilbagegiemt

i dit fromme og ædelmodige Hierte, og Gud

vist kan indskyde Dig meere ved mine daglige

Bønner og hans Aands Paakaldelse. Du

giorde mig dog self dit Løfte at ville komme

op til mig flittig, und mig og den Glæde at

see din og min kiære Søster, som er hos Dig,

heroppe at tale hende og takke for hendes

Omhyggeligshed), jeg vist veed hun bærer for

min kiære Mand og mine 3 umyndige Børn

og moderløse Glutter, dem jeg med Glæde øn¬

skede mig engang med første at omfavne og

trykke til mit halvdøde Hierte.

Himmel, styr og for mig med din Aand,

*) o: Svigerinden, Præstekonen Dorothea Kühl.
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jeg smelter hen i Taarer, naar jeg seer mig

tilbage, min Aand mægter ikke at skrive meere

og min Siæl skiælver i mig, men jeg vil til

Slutning bede at hilse min kiære Søster

Wemmenhøy*), mine søde Børn, Jomfruen

og Mons. Bergmann. Dig self vil jeg med

inderste Veemodighed først og sidst helse fra

en bedrøvet og sorrigfuld Kone, som ønsker

min føde Mand al Guds Naade og Velsig¬

nelse at være over Dig. Derom beder og suk¬

ker jeg som til Døden lever

min fromme Mands bedrøvede Kone

Søebye 7de Nov. 1773. J. E. Schiøt.

Hun har nu faaet et Brev fra Manden og

svarer strax paa dette 9de Novbr.

Min hierteføde kiæreste Mandl

Tak, ja største Tak for hver et velsignet

Ord Du skriver mig til, som kan være mig til

Trøst i mine for mig bedrøvede Omstendig¬

heder.

Men ach, allerkiæreste Mand, hvor er din

Vrede dog stor til mig, imedens Du i din

*) Schiøts Søster, der bestyrede Hjemmet i Odense
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føde Skrivelse til mig vil melde, at mine el¬

skelige Børn have intet at takke mig for uden

Livet, det jeg under et uværdigt Hierte skal

have baaren dem. Nu, himmelske Gud, jeg

vil og skal med Taalmodighed bære det alt¬

sammen, jeg veed og erkiender, at min Feil

imod en from Mand har været stor, det jeg

af min inderste Siæl og Hierte daglig angrer

og fortryder og selv finder nu den største

Smerte deraf. Men fødeste Mand, tilgif mig

dog, om ikke for min Skyld, saa dog for den

almægtige Guds Skyld, som self i sit Ord og

i mit Hierte ved hans Bøn og Paakaldelse

lover mig Tilgivelse og Forladelse; naar jeg

i en sand Troe og Tillid og med et reent

angergiven og bodfærdigt Hierte bønfalder til

ham, har Gud den Allerhøyeste da lovet og

tilsagt mig det. Saa er jeg og vis forsikret i

mit Hierte, at min fødeste Mands Hierte al¬

drig kan tillukkes for mig, men og trøste mig

med Tilgivelse. Synes det endnu at være no¬

get tungt for min Søde Siæl at forlade mig,

saa troe stadig og vist, at den grundgode Gud

ved mine Sukker og Bønner til ham i min

kiæreste Mands Hierte formaaer langt høyere
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Ting end alle onde Mennisker nu for nær¬

værende Tid faaer Tilladelse at udøve imod

mig. Hvor suurt og mørkt det end nu seer sudl

for mig, og hvor utroeligt det end kan synes

for min allerkiæreste Mand at kunne glemme

mig al min Forseelse, saa troe at Guds Magt

er langt høyere end vi enten kan formaae el¬

ler vente. Jeg veed vist at Gud giver mig

Glæde for Sorrig, og maae eller tør jeg ikke

vente mig det her i det timelige, skal jeg ved

Guds Aands Paakaldelse, og mit Livs og

Levnets Opførelse for Eftertiden her i denne

syndigefulde Verden saaledes opføre mig imod

Gud, mig selv og min Næste, at jeg skal møde

min kiæreste Mand, som en levendes og glad

Brud i Himmelen. Det Gud af Naade giøre,

hvor jeg da veed vist al min Synd er mig

tilgivet.

Min Søde lille Mand, hvad det angaaer

med Børnenes Sølv=Penge, da langt fra at

jeg har taget dem fra dem i Tanker for at

beholde dem. Talte jeg Dig mundtlig, skulde

det med Sandhed blive anderledes forklaret

end det nu er for Dig sagt, men nu jeg er

borte, giør de og best udi, at de setter mig

8
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ald Skylden paa, siden jeg er skabt til at lide;

og hvad jeg har udtaget af min føde Mands

Boe Dig nafvidendes, skal jeg nærmere tale

Dig mundtlig om, da jeg ikke veed hvad det er.

Min allerkiæreste Mand, und mig dog den

Glæde at see Dig engang hos mig i min

sorrigfulde Tilstand, og de 3 smaae kiære

Børn med: und mig dog den Siæle=Trøst og

Vederqvægelse at omfavne for mig en kiær

Mand og 3 velsignede Børn. Ach, føde Gud,

vidste Du dog mit bedrøvede og lengselsfulde

Hierte, det var Dig plat umueligt at negte

mig det, jeg veed dog, dit ædelmodige Hierte

imod mig gaaer saa vidt, at Du ikke negter

mig denne min Begiering. Glæd mig dog min

fødeste Siæl, jeg smelter hen i Taarer, naar

jeg hver Dag betragter min eenlige Tilstand,

troe mine Øyne er aldrig tørre af Suk og

Sorrig, og min Pen tillader mig ikke at skrive

meere derom, men vil ønske al Herrens Vel¬

signelse at hvile over Dig og mine kiære vel¬

signede Børn.

P. S. Million tusind Tak for de 2 tilsendte

Islands Tobak. Jeg kysser Dig i mit Hierte

for hver Priis jeg tager.
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Mortensdag var Schiøt ude i Søby Præste¬

gaard, dog mindre for at trøste sin Kone end

for at affordre hende en Fremstilling af det

passerede, der kunde fritage den ærekære Mand

for enhver Skyld og give ham Vaaben i Hænde

mod enhver, der vilde sige ham noget ondt paa

i Forholdet overfor hans Hustru.

Ved Afskeden følgende Morgen flyede hun

ham en Seddel, som endnu ligger bevaret i

hans Kassebog.

„Hvad jeg med største Veemodighed vil bede

min føde Mand at give mig, som jeg trænger

høylig til

1 The Flaske

et Sukker Kop

en The Potte

en Melke Skee

et Speil

et Bord

et Blik=Horn

en Ildskuffe

1 Lyse=Sax

1 Rok

Lidt Hør efter din egen Godhed

Et lidet Caffe Bønner, om min føde Mand vil.

8*
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Et lidet Skillinger, som ikke skal blive an¬

vent til Ødselhed, men med min Broders

Kones Vidende skal blive attesteret hvad jeg

udgiver dem til Nødtørftighed.

Af Schiøts Journal under Posten: „Hvad

hun har faaet, da hun hos sin Broder i Søe¬

bye logerede“ kan ses, at de fleste af disse

Ansøgninger er bevilgede, saaledes

1 nyt Reyse Thee=Bord med malede Blomster

og forgyldte Lister

1 ny Spinde=Rok

1 Lyse=Lax

1 blaa og hvid Porcelains Melke=Skee med

Sølvring om

1 ny Kaaber=Kiedel

„Skillinger“ synes ikke at være tilstaaet, der¬

imod har den fromme Mand fundet det tjen¬

ligt med samme Sending at lade hende tilgaa

et Exemplar af „Ritmeyers Communion=Bog“

item af Pontoppidans Psalmebog. „Blik¬

Hornet“ fik hun først en Maaned senere, og

da sammen med et „Nat=Skrin af Eg, med

en stor Kaaberfirkantet Potte udi, og et grønt
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Plydses Sæde uden paa Laaget, som har kostet

5 Rdlr. 3 H.*

Næste Dag, 13de November, blev for hende

en travl Dag, da hun efter sin Broders ind¬

trængende Raad fulgte sin Mands Ønske og

forfattede et Defensions=Indlæg for sig selv

og for ham paa seks tætskrevne Foliosider.

Som et Hovedstykke i den Schiøtske Ægteskabs¬

historie — som Johanna Elisabeths Confes¬

sions — meddeles det her in extenso¬

Min allerbedste, kierlige, fromme, troe og

oprigtige Mandl

Det er efter min kiere Broders Anmodning

og efter hans kierlige Raad, at jeg er tilladt

herpaa at tegne mit inderste Hiertes oprigtige

og sandfærdige Tanke. Men, o Himmel t

ulyksalige Dag og Time for mig, paa hvilken

jeg i mine kummerlige, bedrøvede og ælendige

Omstændigheder skulle være saa daarlig at be¬

gaae det, som min Pen nu skal tegne, og er

den sorteste Plet i mit Levnets=Løb.

Jeg Ælendige, hvor stor og hvor overvættes

er ikke min Sorg, og min Samvittighed tryk¬
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ker mig saaledes, at jeg ikke mægter at tenke

uden med den nagenste og inderligste For¬

smædelse i min Siæl.

Hvor forskrækkes jeg ikke ved at tænke paa

det nu er 20 Aar siden jeg i September med

mine Forældres Samtykke gav Dig mit Hierte.

Du viiste Dig at være en reen og troe For¬

lovede i 9 Aar, og elleve Aar siden er det,

da jeg modtog din kierlige Haand og med Dig

blev bunden til det imellem os sammenbundne

Ægteskabs=Baand. Du har reedelig som en

ærekiær, troe, vindskibelig og arbeidsom Mand

holdt dit usvigelige Løfte. Men achl hvor¬

ledes maae, kan og skal jeg forklare mig, uden

dette, at jeg med David maae klage og sige:

mine Synder gaae over mit Hoved og ere

blevne mig svare som en svær Byrde: fra

Hoved=Isse til Foeds=Solle er intet sandt

paa mig, og ligesaa overflødig som Solens

Strimer er, saa stridig har nu mit Hierte paa

et Par Aars Tid opvæltet Synd og Ondskab

af sig, imod den alvidende Gud, og fornærmet

Dig, min fromme og troe Mand.

Gid mine Øyne vare Graads=Kilder, at jeg

havde nok til at udøse og begræde min Daar¬
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lighed med. Hvor krænkes ikke min Siæl og

hvor haanes jeg ikke ved at tænke paa (hvadl

din Ædelmodighed, Godhed, Omhyggelighed,

Forsorg, og dit ømme og kierlige Hierte nu i

20 Aar bestandig, uforskyldt har begaaet og

viist mig Uværdige. Men har Gud self givet

sin udtrykkelige og hellige Forjettelse, at der

ikke er saa grov en Syndere, naar han i sand

Troe og Tillid med et angergivent Hierte om¬

vender sig, han jo altid kan faae Naade og

Synds=Forladelse hos Gud. Hvor meget

meere da ikke hos Dig, min ærekiær og troe

Mand.

Jeg veed hvad mit fortiente Svar kunde

blive, men lad Naade gaae for Retten. Jeg

erindrer mig tilfulde dine for mig med saa

ømt et Hierte ofte holdte gudelige, retfindige,

føde og livsalige Taler, o ja jeg erindrer mig

dem alle nu, men med Bedrøvelse. Mit Hierte

i min fortvivlede og forvildede Tilstand var

reent tillukt. Satan og hans Tiener, den ugude¬

lige Pingel, havde revet mit Hierte baade fra

den alvidende Gud og Dig, min reedelige

Mand, ved hans ugudelige Religions=Prin¬

cipia, som gik ud paa, at der hverken var Liv
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eller Opstandelse efter dette Liv, men enhver

kunde leve ligesom de lystede uden Frygt for

Gudl Jeg har derover været et Rov for denne

ugudelige Begierlighed. Hans smigrende og

hyklende Venskab var Skiulet for hans Hen¬

sigter, og han talede ikke noget Gudsfrygt for

mig, og hvad han sagde var ikkuns at giøre

Dig forhadt hos mig.

Ikke Slangen har brugt saadanne Kunster

med vor første Moder Eva, som Pingel har

brugt imod mig.

Det første, hans optændte Hierte iverksatte,

var at opdigte de groveste Løgne om din elsk¬

værdige Person. Det var din Løn for dine

reedelige Tienester, Du i saa mange Maader

viiste imod ham. Men den høyeste Gud kien¬

der og jeg self er overbeviist i min Samvit¬

tighed, at alle hans mig forebragte Opdigtel¬

ser var de groveste Løgne, og jeg indseer nu,

men for sildig, at det var allene giort for at

giøre mit Hierte koldt og drage det fra Dig.

Han har saaledes Tid efter anden indlesdset

mig i Satans og hans egne Strikker, at jeg

af Frygt for hans Forbandelser, han lagde

over mig, naar jeg som han kaldte det ikke
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var ham troe, saa jeg ikke turde enten gaae

med Dig, ikke engang i vor Hauge; og naar

han spurgte det, var hans Tale til mig: „Er

det Troeskabd“ og Du var ikke værd at helse

paa en Vei. Jeg var saa cuioneret af ham,

jeg ikke turde tale venlig til Dig. Han for¬

meente mig, at jeg ikke maatte søge Seng med

Dig, og det er Aarsagen, hvorfor jeg nu næ¬

sten i 2de Aar ikke har søgt Seng med Dig.

Karen, den uforskammede og afskyelige Karen,

som Du jog paa Døren en Dags Tid eller

to efter at Du hafde skrevet Pingel din Pro¬

memoria til, og som har tient os i en 7 Aar,

hun har selv foreholdt ham det og sagt, at

det ikke kunde gaae an med meere, naar hen¬

des Hierte vil følge Sandheden: ja hans Ja¬

luxi imod Dig gik saa vidt, at han ikke vilde

tillade mig at kalde Dig min Mand, som jeg

og bestandig ikke giorde i hans Nærværelse,

skiønt din Uskyldighed aldrig merkede det. Han

overtalte mig, at naar jeg kom op til hans

Frue og Børn, skulde jeg alletider laste og

tale ondt om Dig, og at Du var saa haard

i Omgang med mig, det Gud veed jeg ingen

Aarsag eller Føye har haft til, paa det han
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dermed vilde skiule for sin Frue, at hvorfor

han kom neer til os var allene for at trøste

og tale for mig, at jeg skulde være taal¬

modig med meere. Desto værre for mig, jeg

maatte mangen Gang digte de største Løgne

paa mig og Dig for at følge hans Tilskyn¬

delse. Mine Pligter mod en kiær Ægtefælle,

mit Huus og ulykkelige Børn fik han mig til

at tilsidesætte. Ol hvor har min Siæl ikke

ofte været beklemt af Ømhed, naar Du, min

kiereste Mand, i Jomfruens Kammer med vores

Børn, Morgen og Aften, holdt din Andagt.

Men naar jeg befandtes i saadan Sinds=Æng¬

stelse, og mine beklemte Taarer flød mig paa

Kinderne, antog Du det at være Melankolie.

Jeg lod Dig blive i den uskyldige Tanke; dit

ømme kierlige Hierte udgydede saadanne med

Honning bestrøede Ord til mig, at jeg ofte

blev rørt, især naar Du med det kierligste

Hierte bad mig, jeg vilde aabenbare Dig,

hvad der laae mig paa Hierte. O, hvor smer¬

tede mig ikke dine saa ædelmodige Forsikringer,

at ikke Døden selv skulde tilbageholde Dig,

naar det kunde skaffe mig Lindring i mit

Sinds Bekymring; ja ofte, tusinde Gange
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havde jeg paa Læberne at bekiende mine Feil.

Men Skamfuldhed tilbageholdte mig og blev

afbrudt, naar den ugudelige Pingel med sin

galdefulde og bespottelige Tale, der blev ge¬

leidet med hans Gaver, som jeg alt har le¬

veret fra mig, kom til mig, som skeete tidlig

og sildig, fornemmelig naar min kiære Mand

reiste i sine Forretninger, som idelig og snart

ikke kunde for samme være hiemme: derved

forsvandt det gode, som var opvakt sig i min

Siæl og Brøst. Intet glædede den Ugudelige

meere end naar min dyrebare Mand mødig

og træt kom af sine Reiser i Snee, Regn,

Frost og Kulde, og ofte klagede sig, og var

upasselig; hans Ønsker til mig var, at Du

var fortæret, og jeg vil her med det øvrige

være taus. Men mange, jeg tør sige 1000de

Sedler og Breve, som han idelig har skrevet

mig til Dag fra Dag i nogle Aar, og som

laae i et Skrin, Pingel ved Karen har sendt

mig, skulde kunne have overbeviist Dig om

denne min reene og for Guds Ansigt aaben¬

hiertige, sandfærdige Bekiendelse. Men det af¬

skyelige Menniske, Karen, hvem jeg ikke uden

Væmmelse kan tænke paa, og hvem Pingel i
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mange Deele betiente sig af, og gav ofte Penge

og andet, hun forførte mig, ventelig efter Pin¬

gels Tilskyndelse, at brænde alle disse Breve,

da Du var til Tings, en Dag eller to efter

at min kiære Mand havde skrevet Pingel sin

Promemoria til, og førend hun efter sin For¬

tieneste blev jaget paa Dørren. Men Pingels

troe Kudsk Hans og Tieneren Christian kan

bære Vidne om de mangfoldige Sedler og

Breve, de Tid efter anden fra Pingel har

tilbragt mig. Det var ikke hændelsesvis jeg

aabenbarede min Tilstand, ney det var et

høyere Væsen, som ikke længere vilde lade sig

spotte eller taale et saadant Forhold, der til

min Siæles Frelse drev og opvagte min døde

og dvalede Samvittighed. Thi tænk engang.

da jeg blev nød til at blotte min for Pingel

bekiendte Tilstand, saa kom han med sit umen¬

neskelige Raad, sendte mig Sivenbaum og

Draaber, jeg skulde tage ind, og leverte mig

en Jordemoder=Bog, det jeg alt siden efter

viiste den værdige Professor Nannestad og som

endnu er i min kiære Mands Bevaring.

Jeg blev aandestemt, jeg skiælvede, jeg sit¬

trede, jeg bævede i min Siæles Angest, da
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dette mig blef tilbragt. Jeg blev slagen, og

min Samvittighed rørte en almægtig Gud og

opvakte mig af min Synde=Søvn og Søle,

og hvilket bragte mig til en aabenhiertig Be¬

kiendelse for den værdige Professor Nanne¬

stad, hvis rørende Trøst og Oplivelse i min

Siæl jeg bliver Tak skyldig til sidste Aande¬

dræt.

Jeg taug heller ikke for min kiære Mand,

men sagde Dig det alt til mindste Omsten¬

dighed, og derved leverede Dig de, siden de

opbrændte, fra Pingel mig tilskrevne afskyelige

Breve. Dit reedelige Hierte vilde neppe over¬

tale Dig til at troe mit Forebringende, hvor¬

for Du bad mig for at see, hvorvit Pingel

videre vilde gaae i sit Forsæt, at skrive den

Seddel, som Du dicterede mig den 26de Au¬

gustii sidst, og som jeg har levert Dig, til¬

ligemed hans øvrige bekomne Breve.

Hvad han saa siden ved sin Tiener Chri¬

stian og Margarethe Dechmeyer sendte, det

veed Du self, som af Dig og din Fuldmægtig,

Monsieur Bergmann blev forseglet i Hr. Pro¬

fessor Nannestads Nærværelse, og det kan

oplyse, at jeg ingen Lod eller Deel har haft
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eller vilde tage i Pingels sidste ugudelige In¬

tention.

Jeg skal for min Samvittighed og for Guds

allerhøyeste Ansigt bevidne din Uskyldighed og

tilstaae Dig, Du aldrig, hemmelig eller aaben¬

bare, har viist mig enten i Ord eller Gier¬

ning nogen haard eller uanstændig Omgang,

og langt mindre har min kiære Mand tilladt

eller i mindste Maade indvilliget mig nogen

usømmelige og utilladelige Friheder, hemmelig

eller aabenbare, for din Prokit, Gevinst eller

Fordeel, det vil jeg som den største og hellig¬

ste Sandhed gaae til min Død paa, i hvad

end Bagtalere vil sige til dit gode Navns

Forkleinelse, men jeg bliver ved at have seet,

modtaget og oppebaaret din Kierlighed, Øm¬

hed, lige fra første og indtil denne Tid, jeg

blev og er bekiendt med Dig. Det samme

Vidnesbyrd, kan min gamle ærede Fader,

Monsieur Bergmann, og Jomfruen give Dig,

foruden hvad jeg til Professor Nannestad om

Dig har talet.

Nu, dyrebare og elskværdige Mand, maae

jeg saa kalde Dig, og maae jeg vente at blive

værdig til at kaldes din igien; saaledes har
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een, der vidste bedre, forført mig, og betient

sig af mine Skrøbeligheder. Forskyd og for¬

kast mig ikke, opreis mig min falske Ære, lad

mig ikke blive til Skamme for mine Fiender,

opret en nye Pagt med mig. Gud høre mine

Sukke og mine daglige Bønner og bøye dit

Hierte dertil. Glem ikke hvad Gud self by¬

der: Forlad, saa skal og Du forlades. Dog

nei, jeg veed mit Haab er forsvunden, naar

jeg veed min Forbrydelse. Men hvem som

staaer, seer til, han ikke falder. Gud, leed os

ikke i Fristelse. Jeg er falden, men jeg vil

opreises ved min Gud. I ham vil jeg glæde

og forlyste mig, naar jeg da ved Dagenes

Ende optages i Abrahams Skiød, skal min

værdige Mand der finde mig som en af min

Synde=Skyld og =Plætter aftoet Brud, og

mine 3 umyndige Børn en reen Moder, og

saaledes faaer jeg skikke mig i mine slibrige

Kaar og være en Kastebold for Lykkens Tumle¬

Plads, siden jeg ikke skiønnede paa min time¬

lige lyksalige Tilstand, daglig at kunne befale;

nu maae jeg bede om alt, ja min Fraskillelse

at være i Omgangen med en i Kierlighed

overordentlig Mand og kiære Børn, ved mine
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egne Feil, betaget. Men mine umyndige Børn

anbefaler jeg under Guds trygge Varetægt og

Beskiermelse, og Dig min fødeste Mand som

en kiær Fader til deres Opdragelse. Ulykke¬

lige Moderl som skal være dem et Speil; et

Kiøds og Blods Herredømme har bemestret

hende, og af et ugudeligt Menniske, som vidste

bedre og giorde værre, ved sine smigrende og

listige Tillokkelser er forført, fra mine og imod

min Gud, en kiær Mand og umyndige Børn

paaliggende Pligter.

Jeg besegler dette med mine Sorrigs Taa¬

rer, som skal være et Vidne, at alt, hvad her¬

udi er skrevet, er sandt. Jeg sukker og jeg

beder, at jeg maae kalde mig

min elskværdige Mands

ælendige, skrøbelige og ulykkelige Kone

J. E. Schist.

Søebye Præstegaard

den 13de November 1773.

At foranstaaende er af min Søster selv med

egen Haand skrevet og underskrevet og for mig

forsikret at være den reene Sandhed, bevidnes.

C. Kühl.
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Fra Opholdet i Søby=Præstegaard, der va¬

rede et Aar, forefindes endnu omkr.

30 Breve fra Johanna Elisabeth Schiøt.

De er hverandre i høj Grad lige, er rige

paa Klager og Veraab i religiøst farvet Tone.

Hun arbejder under Ydmygheds Maske tyde¬

ligt nok hen til atter at kunne vende tilbage

til Hus og Hjem, hvis Behageligheder hun

nu føleligt savner. Hun prøver alle Midler

for at faa Manden til at overgive sig.

Saaledes i et Brev af 27de Novbr.

Først klager hun over, at hun alene har

maattet gaa til Herrens Bord.

„Hvor smertelig og aandeklemt var ikke min

Siæl at skulle see mig eene paa det hellige

Sted og Maaltid og savne min Egtefælle og

Kiæreste. Nu, Du allerhøyeste Gud, striid dog

med mig arme Syndere, og giv Glæde for

9
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Sorrig, thi uden din Hielp, o Herre, for¬

maaer jeg intet.

Nu, min allerkiæreste og sødeste Mand,

hvor gierne vilde jeg skrive, dersom jeg i Pen¬

nen kunde udføre det, som mit Hierte vilde

sige. Trøst mig med føde Ord og Kierlig¬

heds=Bref fra din velsignede Haand, og lad

din lille føde Person stiæle sig op til mig

imellem for at glæde mig. Ingen skal faae

det at vide, og hvor gierne vilde jeg, dersom

jeg maatte. Kunde min Lille see den Lengsel,

der i mit Hierte regierte efter Dig, Du lukte

mig vist ind igiennem din Gaard saa lettelig

paa dit Kammer, uden nogen vidste det. Ach,

Du seer ikke, hvor jeg krymper mig ved det.

Tusinde Tak for alt det tilsendte og ilige¬

maade for Hørren som og følger, og for

Natskrinet, som vist alt vil blive mig kiært.

Det sidste er mig en stor Nødvendighed, da

jeg ligger fra alle Folk og græder mine Taa¬

rer og ikke har et Menniske ved mig.“

Samme Dag tilsender hun Svigerinden,

Søster Wemmenhoy, der nu styrer det Schiot¬

ske Hus og paaseer Børnenes Opdragelse, et

smigrende Brev, i hvilket hun indtrængende
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beder denne om at gaa i Forbøn for sig hos

Broderen. Dette førte da ogsaa til, at hun i

December Maaneds Begyndelse fik et Besøg

af Svigerinden og Børnene.

Nytaarsaften sender hun atter ret et Bod¬

færdig Magdalena=Brev, beder om at Bør¬

nene maatte komme til hende en Dag og en

Nat, og slutter:

„Giv mig Glæde for Sorrig og troe, Du

skal finde en Sara udi mig, som skal blive

sin Gud og sin Herre lydig, ikke med et hyk¬

kelsk Levnet, men som for Guds Ansigt at

møde Dig. Bed med mig og for mig selv,

Allerkiæreste, at mit Levnet, som for har væ¬

ret i Mørket, maae blive som et Lys for

mine umyndige Børn og heele Verden.

Faa Dage forinden havde hun med Hen¬

blik paa den tilstundeude Fødsel modtaget en

Del Børnetoj:

Tretten smaa Skiorter og Særker, 1 Hør¬

garns Blee, 2 Brystduger etc., alt vurderet

skriver Schiøt, der ikke gærne gav noget væk

efter den billigste Priis til 10 Rdlr.

Det første Brev fra det nye Aar er som

sædvanlig en Bøn om Tilgivelse og spækket
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med Bibelcitater for at gøre Indtryk paa den

pietistiske Mand. Mere oprigtig og ægte er

vel hendes Udbrnd: „Jeg eenlige Fugl paa

Taget, hvor skal jeg flye hen“ Nu er jeg for¬

ladt af alle i min bedrøvede Tilstand, et svagt

Helbred, et sorrigfuld Sind, et tungt Byrde

under mit Hierte og ingen Trøst eller Veder¬

qvægelse. Og der er ligesom Skrig i dette:

„Maae jeg da ikke see mine Børn meere her

i  Verden, har Andre nu reent faaet Mag¬

6ten over mig og demd“

I det næste Brev (af 2)1) takker hun ham

for et Besog, og gør sit sjælelige Bo op

„Skal jeg i mine bedrøvede Omstændigheder

ved Døden afgaae (som hun nu giorde Prov¬

stens Datter i Søndags Aftes i Barselseng)

og ikke være forvisset om min føde Mands

Tilgivelse, hvad Smerte vilde det ikke være

for mig i det yderste: jeg veed vel min føde

Mand har tilsagt mig Forladelse, men saa

lenge min kiære Mand bejaer mine Fienders

Eftertalelse om mig, saa længe er der en Frygt

og Tvivl udi mig.

P. S. Er det mueligt min føde Mand, at

Du har det belovede, da glem mig ikke, thi
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jeg skulle have haft noget adskilligt Nødven¬

digheder kiøbt. Jeg havde ikke haft det nødig,

havde jeg været i mit Huus men nu maae

jeg med Bedrøvelse og Graad faae det saa¬

ledes. Mit Hierte brister, naar jeg tænker mig

om.“

Den 14de Februar udtrykker hun sin Uro

ved at Pingel er vendt tilbage til Odense:

„Hvad hører jeg nu ikke for Optøyer igien1

Den Ulykkeligheds Fugl og Ugudelige er jo

kommen i al sin forrige stolte Gestalt til Byen

uden nogen Bludsel eller Skam, hverken for

Gud eller Menniskene. Nu, hvad maae det

høyeste Væsen dog tænke, som veed og seer

alleting.

Og hun advarer Schiøt for hans Hævn:

„Min fødeste Mand, tag Dig for alting i

Vogte hvor Du reiser og færres, og vær ey

eene. Sathan, den onde Aande, som endnu

opstiger i det høye Bryst i ham, kunde vel

endnu indskyde onde Tanker i ham, for der¬

ved at tænke: saa var alting ude.

Den 18de Februar nedkom hun saa med

Frugten af sin og Pingels Forbindelse — et

ufuldbaaret Drengebarn — to Maaneder for
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tidligt. Jordemoderen findes noteret — som

Udlæg — i Schiøts Journal for 1 Rdl. 24

8 ß, og paa Kühls Forlangende er besorget

en Flaske Rhinsk Vin til 3 ¼ og en Flaske

Hoved Vand til 1 4 8 s.

I nogle Breve af Marts og April er Om¬

kvædet stadig: atter at komme hjem og blive

taget til Naade, og hun søger at gøre Ind¬

tryk paa hans Hierte ved særlig at paakalde

den lille Rebekka.

Senere skildrer han, hvorledes hun har lært

„daglig at kiende Gud, jeg som aldrig tilforn

vidste, hvad det var at mangle og aldrig havde

prøvet noget ondt før. Ach Himmel, hvad er

jeg i en bedrøvet Tilstand, gaaer jeg til min

Seng, er det med mine grædendes Taarer;

opstaaer jeg, er mit Hierte med Sorrig om¬

spændt. Ingen Udgang er paa min Jammer:

faaer jeg Skrivelse fra min gamle Fader, er

de haardeste Udtryk indsat derudi, som nogen

kand finde kommer jeg til dem her i Huuset

at bede om Trøst, er de kleinmodige. O, jeg

elendige, o, jeg ulyksalige, hvor skal jeg flye

hend Ak, min allerkiæreste Mand, forlad mig

dog ikke for Jesu Døds Skyld og for mine
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3 elskværdige Børns Suk og Bønner. Lad

det gaae Dig, min føde Mand, til Hierte, at

jeg lider større Smerte end jeg i min Pen

udføre kan. Suk og Sorrig tager mit Helbred.“

Med Schiots Tilgivelse synes det ikke at

være stort bevendt tværtimod er det, som

hans forstaaelige Bitterhed har ædt sig ind¬

efter. I Maj Maaned klager hun saaledes

„Er det dog aldrig mueligt meere, at jeg

maae see en Skrivelse fra Dig, dette er nu

det ottende Bref jeg haver skrevet Dig til og

aldrig har nydt den Glæde at seet et Ord fra

Dig igien. Ach, Gode Gud, hvor er Du dog

ubarmhiertig imod mig, kan jeg arme bedrø¬

vede dog aldrig finde Sted i dit føde og kier¬

lige Hierte meere: Er alt Forhaabning dog

ude for mig, Du som har elsket mig med saa

høi en Kierlighed og nu saa reent for¬

lader mig. Jeg veed og bekiender og har

bekiendt mine Feiler og Forseelser imod Dig,

og af Hiertet angrer og fortryder det, og dog

aldrig kan faae Tilgivelse hos min føde Mand

meere, men bestandig være glemt og udslukt

fra dit Hierte.“
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Saa lader hun ham i Ro en Maaned og

vil i næste Maaned „kysse hans Fødder“ og

stiller i Udsigt, hvilken fortræffelig Kone hun

vil blive i anden Omgang, om han vil tage

hende til Naade. Sin Vane tro fylder hun

Brevet med Skriftsteder.

Man tør derimod ikke andet end tro paa

hendes Oprigtighed, hvor Moderfølelsen bry¬

der frem, efter at Børnene har faaet Lov at

besøge hende, som i dette smukke og rørende

Brev fra August:

Hiert=Elskende Sødeste Mandl□
Saa glædelige Dage som jeg i mit Hierte

havde ved at have mine tre velsignede Børn

hos mig, saa piinefuld var det igien i min

Siæl og Hierte at skilles fra dem, og lige¬

ledes var det de kiære Børn at skilles fra

deres Moder. Men ach gode Gud, hvor

længe skal jeg elendige og bedrøvede leve saa¬

dan hen) I denne sorrigfulde Tilstand er

ingen Glæde meere for mig at vente. Skal

jeg da, min velsignede Mand, leve mine bedste

Aar saaledes hen i denne jammerlige Tilstand d
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Nu, gode Gud, bøy dog min kiæreste Mands

Hierte til Medlidenhed over mig og mine tre

velsignede Børn, og lad os ikke piines saa

haardt. Mit Hierte er færdig at briste udi

mig af Sorrig. Betragt, min allersødeste

Mand, hvad jeg lider, hvad Du self lider, og

hvad vores velsignede Børn lider. O, jeg

smelter og flyder hen i Taarer. Hvad Raad

skal her blive af9 Vilde Du dog, min søde

Siæs, tillade mig at tale med Dig i tre Ti¬

mer noget alvorligt. Troe, det skulde gavne

Dig, jeg kunde jo kiøre ud til min Fader en

Aften=Stund, uden at nogen skulde vide det,

og der at tale med Dig, eller hvor Du self

vil have det. Lad min allersødeste Mand de

velsignede tre Børn være Dig om Hiertet og

lad dem ikke lide saa haard en Medfart som

de bliver behandlet med. Thi saaledes at

handle dem, er en aabenbare Synd for Gud,

som lille Rebekka med grædendes Taarer be¬

klagede for mig, at din Søster havde slaget

hende og den Lille (Adelheida) og Caroline;

og hun var meget haard imod dem, saa at

naar de intet havde deres Søde Fader og

Jomfruen hos dem, kunde de ikke holde Livet



138

ud. Ach hvad var den Piine for mig som

Moder at høre den Omgang. Troe, min al¬

lersødeste Mand, at Barnet farer med Sand¬

hed, da jeg hørte det samme af Jomfruen, og

troe hun er et veltenkendes Gemyt, og lad de

velsignede Børn ikke miste hende af Huset,

førend de er kommet hver til sit Sted, som

Du har talt med mig om; og overlad mig,

min velsignede Mand, Caroline, thi det bliver

Dig for tungt at udsætte hende med, og at

blive hiemme er det stakkels Barn ulykkelig

faren med, thi saa bliver hun en Tosse imod

de andre, som dog er en stor Synd. Tiderne

er ikke saa kostbare, at jeg jo kan have hende

til vi seer bedre Leilighed. O, min allersødeste

Mand, tag mig self til Dig igien, og lad mig

ikke saa kummerlig æde mit Brød med Graad

og Taarer. Jeg vil kysse og nedfalde for

dine Fødder, og Gud skal give os sin Velsig¬

nelse. Thi jeg lider Nød i mange Tilfælde,

min lille føde Mand: hvor skal jeg faae Dig

i Tales Jeg kan intet udføre det i min Pen,

som Du burde at vide og er Dig tienligt og

maae ikke dølges for Dig; og troe, jeg er din

trofaste Ven og Kone til min Død, der vil
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dit rette Vel, men troe, Du haver mange

Fiender, min Velsignede, der ikke vil dit Vel,

men for Guds Dom skal jeg møde Dig med

mit Hierte imod Dig. Her fremdeles, min

lille føde Mand, stræb at sende min Broder

noget for den Tid jeg har været her, meere

gider jeg ikke sagt eller piint Dig med. Nu

har vi kuns 7 Uger til Michels=Dag, det øv¬

rige kan Du spørge lille Rebekka om, tillige¬

med de andre, hvad han sagde, som piinte os

alle til at udøse Graad med. Jeg skal tie og

lide, men Gud veed mit Hiertes Tanker, naar

jeg tænker tilbage. Ingen har jeg at klage

min Nød for uden Gud. Og min føde Mand,

lad mig dog for alting tale med Dig, da jeg

hører og har hørt saa meget, og ingen vil

sige Dig det, og mit Hierte imod Dig, min

føde Mand, kan ikke dølge det. Skriv mig

tre Ord til, og læg det i et af Børnenes

Breve, naar de skriver mig til. Saa vist som

Gud er til, skal ingen Menniske see det. Er¬

indre de søde Børn og lad dem være om Dig

og ved Dig, min føde Mand, naar Du har

Forlov, og giør for alting en Forandring i

dit Huus. Vil Du ellers vel fare, jeg skal
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med første sende Dig en Optegning, som Du

nogenlunde kan rette Dig efter.

Send mig noget Tøy at sye paa for at

hielpe Jomfruen, ingen har nødig at vide det

da jeg dog maae bede Søster her om noget

at sye paa, da jeg ikke har self noget, men

trenger til noget af det nødtørftige.

Nu, min føde Mand, lad ingen vide dette

jeg her har skrevet til Dig. Men lad mig

tale med Dig, det er Dig høyt fornoden.

Nu Gud hielpe mig at bære mit tunge

Kors, Suk og Graad er min Mad; hels de

velsignede Børn og omfavn dem alle tre, og

ævig være Du velsignet for din Godhed og

Kierlighed imod dem. Jeg beder endnu en¬

gang med et grædendes Hierte som en øm

Moder til dem: Lad dem være hos Dig, min

føde Mand, eller Jomfruen, naar Du ikke er

tilstede.

Gud Fader velsigne Dig og glæde mig og

udløse mig af min Sorrig jeg bærer. Det

ønsker og beder jeg til Gud som den der lever

min allersødeste Mands troe, oprigtige,

bestandige, ærlige Kone til min Død

J. E. Schiøt.
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P. S. Min lille søde, velsignede Mand, jeg

merker og troer af din Omgang imod mig i

nogle Poster, at der hviiler Kierlighed under

dit Hierte for mig. Tag derfor min føde vel¬

signede Mand imod mig self til Michelsdag,

og lad den onde og falske Verden dømme paa

en kort Tid hvad den vil. Gud skal glæde og

velsigne os naar vi igien samles. O Gud

bøye dit Hierte dertil for Jesu Skyld. Erin¬

dre Dig endnu engang vore velsignede Børn,

som piiner mig saa haardt paa mit Hierte, de

uskyldige Siæle. O jeg kysser dine Hænder

Million tusinde Gange, min velsignede sødeste

og kiæreste fromme Mand.

Nu kom Bergman, spørg hvad Forfatning

han fandt mig i udi mit Kammer: med Suk

og Graad stod jeg og skrev dette mit Brev.

Dette Brev havde for saa vidt Virkning,

som Moderen nu fik sin ældste Datter, den

elleveaarige Caroline, ud hos sig, og som og¬

saa blev boende sammen med hende fra nu af.

Til den næstældste Datter Rebekka, der har

været et Aar eller to yngre, skrev hun i Be¬

gyndelsen af September dette Brev¬
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Min føde lille Dattert

Efter din og din Faders Begiering i dit

Bref har jeg med din føde Fader tilsendt min

lille Datter den liden Perlemoers=Kniv til¬

ligemed et Par filerede Manskietter. Havde

jeg haft fleere, vilde jeg med al Fornøyelse

have givet Dig dem, min søde Datter. Den

silkede Puderqvast, Du bad om, har jeg aldrig

haft, siden jeg kom her, og den var paa din

Faders Kammer i hans Puderpose. Ellers

var det noget af det mindste, jeg kunde have

sendt Dig. Er der ellers noget, som jeg har,

af mit Lidet Du behøver, skal jeg ikke negte

Dig det, min lille Datter, men altid viise mig

bestandig at være din ærlige og elskværdige

Moder, hvilket jeg og haaber og venter af

Dig, min lille Datter, at viise Dig en troe

og lydig Datter imod din Moder, thi den

Dag kan komme, at Gud kan forandre Sorrig

til Glæde. Imidlertid er og bliver jeg dog

min søde Datters den eeniste Moder, og mig

er det, næst den gode Gud, Du eene har at

takke for Livet. Derfor min føde Glut, lad

dette være Dig til Eftertanke og lad Stolthed

og Foragt ikke finde Sted i dit lille Hierte
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over din Moder i mine nu bedrøvede Om¬

stændigheder. Men lad Ædelmodighed og

Fromhed og Dyd altid være et Speil for

Dig, min føde Datter, og troe at Gud lever,

som kan forandre al Sorrig til Glæde, og

lad ham stedse være i din Tanke og holde

Dig fast til ham. I mine Bønner til Gud,

min lille Glut, skal Du eller dine Sødskende

aldrig blive glemt, men bestandig være i mine

Sukker til Gud. Erindre Dig om, min lille

Datter, at tale din Fader alt det som got er

for din Moder, omendskiøndt mig blev sagt,

da jeg var i Odense, af din Fader, at Du

ikke sagde eller talte noget godt for mig hos

din Fader, min elskede Mand, men neppe kan

jeg troe det; jeg overlader det til din egen

Samvittighed at bedømme. Imidlerlid har det

smertet mig meget at høre sligt; jeg venter

Dig og din lille Søster vist, min lille Datter,

førend I reyser, at jeg kan ønske Eder min

Velsignelse og kierlige Formaning som en be¬

drøvet Moder.

Jeg skal Dig helse meget flittig fra din

Søster Carolina og lille Heida med, og fra

mig helses Du og lille Heida tusinde Gange,
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og beder vi at helse dem allesammen hiemme

og lever jeg

min føde lille Datters tro, kierlige og

bestandige Moder til Døden

Søbye 2den Sept. 1774. J. E. Schiøt.

Hermed sendes Dig og din lille Søster

Heida fra Eders Søster her nogle Æbler og

Blommer, som I skal tænke paa hende med.

Carl Gustav Schiøts Broder var som oven¬

for nævnt en af „Soranerne“ Anders Schytte,

Professor i Lovkyndighed og Statsvidenskab

ved Sorø=Akademi siden 1761. I hans Hus

fik Carl Gustav sin yngste fem= eller seks¬

aarige Datter, Adelheida, anbragt. Og herfra

har „den dydige og kiære Fru Schiøt“

Johanna Elisabeths Svigerinde — tilskrevet

hende et Brev i den lille Heidas Navn,

hvoraf hun nu sender Manden en Copie,

samtidig med at hun erindrer ham om, at det

er Barnets Fødselsdag d. 2den November.

Tidshistorisk er dette Brev, der skyldes en

Voksen, som forsøger at sætte sig paa Barnets

Standpunkt, særdeles interessant, fordi det vi¬
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ser, hvor tidligt man prøvede paa at gøre

Børn til smaa Voksne.

Min føde Moder1

Det var mig en stor Glæde at see Brev

fra hende, som indeholdt saa kierlige Opmun¬

tringer. Jeg skal vist ikke forsømme at efter¬

leve dem. Min gode Tante vil vidne med

mig, at jeg hidtildags troelig har fulgt dem,

og jeg vil alletider stræbe at forbedre mig.

Saa vidt vare vi med forrige Post, men

det blev for sildig, saa vi maatte opsette det

til idag.

I Aftes havde jeg den Glæde at omfavne

min kiære Fader. Jeg gratulerte hans An¬

komst paa fransk, som var ham en stor For¬

nøyelse at høre. Min Tante har antaget

Sprokmesteren her paa Stedet, som gaaer til

mig. For at lære min Christendom har jeg

en Studenter, som kommer hver Eftermiddag.

Han sætter mig et Støkke for i min Cate¬

chismus, af hvad jeg tilforn har læst, men

igien glemt, og det maae jeg kunne, naar han

igien kommer. Imedens han er hos mig, skri¬

ver jeg. Sprokmesteren kommer en Time om

Dagen. Men Monsr. Halling bliver hos

10
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mig, saalænge han kan see paa Bogstaverne,

at der er lyst. Jeg haaber henimod Juul self

at kunne skrive det første Bref til min kiære

Moder. Hun kan vel slutte, min kiære Tante

maa repetere for mig, naar de andre er borte.

Thi hvorledes skulde jeg ellers kunne mine

Ting naar de kommer, men hun giør det med

Fornøyelse, og jeg skiønner derpaa, som er

min Pligt.

Fra min Tante har jeg meget flittig at

helse min kiære Moder. Hun forsikrer at

have læst min Moders Bref med et rørt og

veemodigt Hierte, vil og gierne giøre saa me¬

get, som staaer i hendes Magt, for at lette

hendes Bekymringer. Hun ønsker alleene (Ederf

Levebrød paa et andet Sted, eller og den

Person, som hun ikke vil værdige at nævne

heri, maae blive nødt til at reterere langt

bort. Det sidste kan ikke feile, at jo maae ske.

Til den Tid ønsker hun, min søde Moder vilde

beflitte sig paa Taalmodighed.

Jeg vil nu befale min kiære Moder i Guds

Haand og stedse udbede mig recommenderet som

hendes lydigste Datter

Sorøe den 15de Oct 1774. A. C. Schist.
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I en Efterskrift ligefrem trygler Madame

Schiøt sin Mand om en to=Timers Samtale,

da hun i 9 Uger ikke har hørt fra ham. „O

gode Gud, hvor kan Du saa reent udslette

mig Ulykkelige, Bedrøvede og Forladte)“

Havde Schiøts Hjærte noget Øjeblik været

Tilgivelsen og Forbarmelsen nær, er det imid¬

lertid af hans Notitser i den private Journal

tydeligt at mærke, at det paa dette Tidspunkt

ikke var den fraseparerede Hustru gunstigt stemt.

Johanna Elisabeth gav ham stadig mange

Bekymringer. Forholdet mellem Broder og

Søster ude i Præstegaarden synes ikke at have

artet sig vel, som Tiden skred, eller Schiøt

selv har mulig funden, at Vejen mellem Søby

og Odense var for kort. Contracten med Svo¬

geren, den Søby=Sognepræst, blev i hvert

Fald ikke fornyet og lige paa Aarsdagen ef¬

ter hendes Afrejse fra Odense var hun igen

i Byen nogle Dage paa Gennemrejse til

Nyborg, hvor hendes Mand havde skaffet

hende og Caroline et Par Værelser til Leje i

Stuen tilhøjre for Porten i hans Ven, By¬

foged Boiesens Gaard.

10*
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Paa Gennemrejsen i Odense, hvor hun lo¬

gerede hos sin Fader, bestormede hun igen

Manden med Bønner om at se ham og faa

ham i Tale. Men han blev standhaftig; havde

erklæret, hun ikke skulde lide Nød; men der¬

ved maatte det blive. Først havde hun ramt

ham paa hans ømmeste Punkt — hans Ære

og nu fortrædigede hun hans næstømmeste,

hans Pengepung.

Han gør Regnskab op og ser, at hendes

Ophold i Søby=Præstegaard har kostet ham

udover den akkorderede Sum 42 Rdlr. 5 4

15 6 og tilføjer; „som jeg reserverer mig

godtgjort, naar jeg finder for godt at de¬

courtere hende i den udlovede aarlige Pension“

Hertil kommer nu, at de i Nyborg lejede

Værelser maatte møbleres. Han noterer, at

han har ladet transportere derhen

1 Thronseng med forgyldt Himmel og et

Sirtses Omhæng med videre Tilbehør.

4 paa Smækket og Beene forgyldte Stole.

1 Lehn=Stol af samme Sort, og Sirtses¬

Betræk til disse Stole.

Fremdeles; et indlagt firkantet Bord, et

Natbord, en Kaaber Thee=Kiedel, Inventar til
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en Seng; endvidere Jern=Gryder og Jern¬

Pander, Caffe=Kande med Fad af hvid Steen

med Blomster udi samme, dito Thee=Potte,

diverse Kaaber=Kiedler, Ballier m. m.; og sam¬

tidig er en Mængde Victualier fremsendt som

,,2 levende Lam à 1 Rdlr., 4 Fæde=Gies à

24 ß, to calcunske Høns à 2 ⅓, 2 Capuner,

en halv Otting Smør, 4 .½ Caffe=Bønner,

1 & The, en fød Ost, en halv Lispunds Lys,

Hvid= og Rød=Kaal, og andre Urter af min

Hauge“ — og endelig en Malke=Ko til 24 Rdlr.

Men atter tager Schiøt Reservation over¬

for disse Udgifter, der tilsammen beløb sig til

135 Rdlr. og forbeholder sig at afdrage dem

i Pensionen. Endda han dog vel har taget

Størstedelen af Møblerne fra sit eget Hus,

vurderer den nøjeregnende Mand hvert Stykke

til Hvid og Øre, og opgør med slet skjult

Uvilje sin samlede Udgift, som hun har for¬

voldt ham i det forløbne Aar, til 278 Rdlr.

7 4; indigneres endda over, at hun har faaet

Varer og Contanter fra sin gamle Fader til

40 Rdlr., og skriver i den Anledning i Jour¬

nalen:

„Som viser, at Hun kan fortære og øde¬
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lægge alt hvad hun kan overkomme, og da jeg

erfarede, at hun det første Aar begyndte sin

gamle Vane at tiltrække sig alt hvad der var,

og uden Skaansel at ødelægge, saa forbandt

mit eget Vel mig at holde som man siger

Knappen paa Pungen, for ikke at ruinere mig

ganske, og derfor har jeg fra 1775 Aars Ind¬

gang og Begyndelse holdt mig vores Separa¬

tions-Contract nøye efterrettelig og ikke betalt

eller givet hende videre end samme forbandt

mig til.

Det sidste Brev, Mad. Schiøt sendte for

Afrejsen til Nyborg, var atter Jammerskrig

over Mandens Ubarmhjærtighed og Bøn om

dog at kunne faa nogen Comfort med sig i

sin fremtidige Ensomhed:

Min velsignede føde Mandt

Tør jeg ulyksalige Kone nedfalde min føde

Mand tilfode og ydmygst bede Dig at for¬

barme Dig over mig og legge denne Godhed

til al den anden at give mig to Skeder (sic)

at spise med, to Par Knive, nogle Lys, et

lidet Sukker og The, og 2 Rdlr. til det for¬

nødneste, at jeg dog kunde begynde med, da
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jeg saa vist som jeg for Gud vil møde Dig

ikke eyer uden to hollandske Docater, som Du

self veed. Det øverste jeg har begiert meener

Jomfruen, at der ikke er noget kommet neer

af; hvor piinefuld min føde Mand meener

Du ikke det vilde være, om jeg skal spise med

Træskeder. Du har, min velsignede, lovet mig

med en god Samvittighed, at jeg ikke skulde

lide Nød, og Gud lad mig heller ikke leve

den Dag. Min Fader tør jeg ikke bede om

noget meer, da han har givet mig en Otting

Sæbe og 1 23 før.

Nu, min velsignede Mand, forbarm Dig

over mig og lad mig dog faae Dig i Tale

førend jeg ulyksalige skal reise. Ach hvor sav¬

ner jeg min Datter Rebekka*), som for var

min Talsmand. Nu Gud røre dit Hierte til

Medynk over mig Bedrøvede, og tal dog med

mig, og forbarm Dig over mig og giv mig

de to Rixdaler jeg beder om tillige. Ach gode

Gud, hvor piner det mig, at jeg skal plage

Dig. Gud være Dommeren i alt paa hiin

Dag; den Forurettelse, du er skeet af mig,

*) Den næstældste Pige var sendt i Pension til Fre¬

dericia.
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nager min Siæl meer end Du tænker. Men

mine Ord er for nærværende Tid kuns lidet

troende, men Gud kan omgiøre alting, da vi

kan tales ved. Nu Gud han velsigne og be¬

vare Dig, det ønsker din ulyksalige Kone

J. E. Schiøt.

Kom for al den Død, Gud har lidt, og

forbarm Dig over at tale med mig endnu en¬

gang.

(Paa Foden af Brevet tilføjet med Schiøts Haand:

i Odense hos hendes Fader.)



 

10.

Schiøt holdt sig stiv. Det kunde heller ikke
mildne hans Sind, at Sagen nu havde

faaet fornyet Livskraft ved Processen mod

Stiftsprovst Pingel.

Under 14de October var fra Cancelliet ud¬

gaaet Kgl. Ordre til Byens Biskop at suspen¬

dere Professor Pingel fra hans Embede og

„hannem for hans skammelige og høyst last¬

værdige Omgang at lade tiltale.

En Provsteret blev nu nedsat, i hvilken

Sognepræsten til Frue=Menighed i Odense,

Salomon von Haven, fungerede som Vice¬

provst, med Sognepræsten ved St. Hans=Me¬

nighed, Andreas Borch, og Hospitalspræsten,

Christopher Gottskalk, som Assessorer.

Til offentlig Anklager blev beskikket Kapellanen

ved Frue Menighed, Christian Seidelin.

Provsteretten holdtes i Consistorium ved St.

Knuds Kirke, og Stævning udgik til at møde
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for Retten den 2deNovember Kl. 9 Formid¬

dag til Professor Pingel, Procurator Schiøt,

dennes Hustru, Stiftsprovstens Kusk Hans

og Procuratorens Pige Karen.

Til en Begyndelse forlangte Pingel Udsæt¬

telse gennem sin Søn, medens Mad. Schiøt

fremlagde Fuldmagt ved Birkedommer Røn¬

now. Til den følgende Stævning af 16de

November var imidlertid Tidens mest celebre

Advokat, Peter Uldall, der havde vundet

sine Sporer som Caroline Mathildes For¬

svarer, kommen tilstede som Pingels Defensor.

Han urgerede strax, at det var ufornødent at

føre Vidner, da Pingel havde tilstaaet Ryg¬

tets Sandhed med Hensyn til Md. Schiøt i

sin Ansøgning til Kongen. Hermed vilde Actor

dog ikke lade sig nøje og henholdt sig til det

kgl. Reseript. Og hermed begyndte Provste¬

rettens omstændelige og — man tør vel sige

overflødige Vidneførsel.

Der er ingen Grund til i Enkeltheder at

gaa ind paa denne Vidneførsel udover hvad

der er oplyst i det foregaaende. Der kan fore¬

komme enkelte mærkelig livagtige Enkeltheder

som dette Vidneudsagn af en Tjenestepige.
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Procurator Uldall spørger Pigen om hun er¬

indrer, at det var for den mindste Datters

Skyld, at Mad. Schiot havde lukket Døren

til Sengekamret og skudt Slaaen for, da dette

Barn ikke gjorde andet end løbe ud og ind.

Vidnet svarer: Ja, undertiden, og tilføjer, at

Professoren undertiden kunde give Barnet 3 à

4 Sk., „at de kunde holde hende ude, siden

hun ikke giorde andet end laae og fløy paa

Døren“ hvoraf Vidnet sluttede, at de helst

vilde være alene, eftersom Professoren sagde

til Barnet: „Der har Du dem, gaae nu din

40Vej.

Men det allermeste er en stor processuel

Trivialitet, hvor de samme Spørgsmaal ende¬

vendes, og hvor det for ofte viste sig, at Actor

ikke var Jurist, saa at Uldall paa Juraens

Vegne maatte nedlægge Protest mod Paavirk¬

ning af Vidner og anden processuel Uorden.

At fremdrage enkelte meget lidt delikate Spørgs¬

maal og Svar er der for Sagens Oplysning

ingen Grund til.

Det psykologisk interessanteste er Gustav

Schiøts Uvilje mod hele Sagen. Han vægrer

sig vel ikke ved at møde i Retten: men da
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Actor vil have ham inddraget som Sagens

Angiver og forlanger, at han skal udlevere

Breve og Medicamenter m. m. til Sagens

Oplysning tjenende, protesterer han mod at

blive indblandet i Sagen mod Pingel som sig

uvedkommende. Er det Frygt for Støj om

sit Navn; er det Undseelse ved for Offentlig¬

heden at optræde som Hanrej; eller er det

Frygt for Hævn fra Pingels Side, eller en

kristelig Livsanskuelses Sagtmodighed og Mild¬

hed, der indgiver ham dette Standpunkt 2

Maaske noget af hvert — de menneskelige

Motiver er jo ofte blandede.

Efter at Provsteretten flere Gange forgæves

med det gode havde søgt hans Bistand, gav

den ham et alvorligt Tilhold med Trusel om

at klage til Kongen, og da Schiøt ikke bøjede

sig, forestillede man Sagen for Cancelliet.

Schiøt paa sin Side gjorde det samme over¬

for Biskoppen. I en „allerunderdanigst Er¬

klæring“ som blev ham afæsket, begynder han

med en godtkøbs filosofisk Udvikling, at hans

Hjertes Ønske er, at Mildhed maa forundes

Plads fremfor Lovens Strenghed. „Jeg feiler

ikke, naar jeg understøtter denne min Tanke
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med Guds egen udtrykkelige Befaling: at Had

og Vrede ikke bør bemestre os, men at Ond¬

skab skal giengieldes med Kierlighed, Bitter¬

hed med Sagtmodighed, Efterstræbelse med

Veldædighed, og saaledes indeholder Reli¬

gionen de stærkeste Bevæggrunde til at op¬

vække og udbrede en ædelmodig Menneske¬

Kierlighed i Gemyttet“ osv. Efter denne langt

spundne Indledning gaar han til Sagen:

„Min Hensigt før denne Sag begyndte har

allene været: at jeg som Huus=Fader, da ad¬

skillige Uordentligheder blev mig aabenbaret,

har søgt at udrydde sligt og skaffe mig Fred

og Roelighed i Huuset. Hævnen har været

langt fra min Tanke, men i det Sted havde

jeg ønsket, at Vedkommendes Samvittighed

maatte have bleven deres egen Dommere, og

det kan mit Forhold bevidne. Thi det første

jeg foretog mig, da Rygtet om mit Huuses

Omstændigheder kom mig for Øren, var at

jeg med Sagtmodighed ved en skriftlig Pro¬

memoria af 4de Aug. sidst advarede Professor

Pingel at blive af mit Huus men den Næg¬

telse, Haardnakketshed) og halsstarrig Foragt,

hvormed min Advarsel blev begegnet, samt
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hvad der end videre blev mig aabenbaret,

giorde mig raad=vild og forsagt.

Jeg betragtede mit, og andre vedkommende,

Huuses ulykkelige Tilstand med den yderste

Vedmodighed. Jeg følede det Krænkende: jeg

saae ingen Grændser for mit tankeløse Svælg;

nær havde jeg ved Forestillingen af disse mig

mødte ængstefulde Vedderværdigheder ned¬

siunket i Fortvivlelsens Afgrund, da jeg intet

med min Sagtmodighed kunde udrette. Men

den alvidende Gud, der veed at komme Uskyl¬

dige i en retfærdig Sag til Hielp, gav mig

denne Tanke at søge Raad og Raadførsel..

Men som Angiver eller Anklager vil han

ikke møde for Provsteretten, og trods dennes

Tilhold hverken udlevere Brevene eller Medi¬

cinen. Thi — skriver den forsagte Mand

„den yderste Forsigtighed er fornøden for mig,

om jeg ikke skal giøres meere ulykkelig“.

Schiøts Vægring hjalp ham dog intet.

Provsteretten indberettede Sagen til Danske

Cancelli, der dekreterede, at Schiøt havde at

stille sig til Rettens Raadighed med alle til

Sagen hørende Beviisligheder.
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Men paa denne Maade trak Sagen ud fra

Maaned til Maaned.

Pingel vilde ikke have været den Tartuffe,

han var, hvis han ikke havde prøvet at iværk¬

sætte den Hævn, han havde truet med.

Ud paa Sommeren 1774 overraskedes Schiot

ved en Contra=Stævning fra Byfogden i Rud¬

kiøbing, der tillige omfattede hans Kone og

Nannestad. Til hende, der havde røbet ham

og ladt ham i Stikken, var Pingels Had nu

ligesaa glødende, som hans Attraa før havde

været brændende.

I Retning af Frækhed og Løgnagtighed er

dette Aktstykke, som Pingel havde henvendt sig

til den Langelandske Øvrighed om at gaa ham

til Haande med, vistnok enestaaende. Det hed¬

der heri:

„Efter at der i mange Aar og strax fra

hans Ankomst her til Landet har været et for¬

troligt Venskab imellem Hr. Professor, Stifts¬

provst Jacob Christian Pingel og Familie paa

den eene — og Procurator Schiøt med Hustrue

paa den anden Side, har Procurator Schiøt

i Anledning af en Misforstaaelse, den han
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dog for Professoren søgte at dølge sin For¬

trydelse over (som opkom imellem dem i Penge¬

Affaires) for at fortrædige Professoren optænkt

at betiene sig af et ugrundet Rygte, Profes¬

sorens Efterstræbere havde udstrøet om ham

om uanstændig Omgang med Madame Schiøt;

og da han hafde faaet sin Hustrue til at sam¬

tykke med sig deri, enten ved Trudseler eller

ved Lokkelser og Løfter, har de begge saa godt

som offentlig videre udspredt dette slemme

Rygte, og Procurator Schiøt for at give det

mere Skin har anmeldt sine udtænkte Grunde,

hvorpaa han meente at kunne sværte Hr. Pro¬

fessor Pingel for Hr. Biskop Ramus, som

videre har givet Indberetning derom for Hans

Majestæt, og hvorefter Hr. Professor Pingel

ifølge Hans Majestæts Befaling er bleven

suspenderet, og Sag imod ham anlagt.

Under Sagen har den beskikkede Actor søgt

at giøre hans uskyldigste Handlinger straf¬

værdige og udtydet dem paa den værste Maade

til Professorens Fornærmelse, Reputations

samt Velfærds Spilde, hvorfor Hr. Professor

Pingel, til Forsvar i sin Tiid, finder sig nød¬

tvungen for først at see oplyst og beviist: at
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der fra hans første Ankomst har været for¬

trolig Venskab og jævnlige Sammenkomster

imellem Professoren og hans Familie med

Procurator Schiøt og Hustru, og at de iblandt

har givet hinanden venskabelige Foræringer,

som endog af Procurator Schiøt er continu¬

eret imod Prosessorens Familie, efter at han

i sidste Efteraar havde yttret sin Nidkierhed

over sin Hustru og Professoren. Deels at der

iblandt har været stor Ueenighed, som har

gaaet over stil) Ord=Vexling imellem Procu¬

rator Schiøt og Hustrue, som derover skal

have tilkiendegivet sin Desperation, og at hun

vilde tilføye sig selv Skade, hvilket især har

givet Professoren som Siælesørger Anledning

til at komme oftere i Huuset end der ellers

var skeet, for efter begges Begiæring og Be¬

klagende at see Gemytterne foreenede. Deels

at Professoren ofte ved Dag og Nat endog

af Hr. Schiøt selv har været hentet ned til

hans Hustrue for baade med Medicamenter

og Siæle=Trøst efter Omstændighederne at

gaae hende til Haande.

Fremdeles, at Professoren, uagtet hvad Hr.

Schiøts Kudsk derom har sagt, ikke uden Sel¬

11
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skab af sin Frue og Datter har været paa

Tarupgaard*) tilligemed Madamme Schiøt;

at der de fleste Tiider har været Charciser

for Madame Schiøts Sovekammer=Vinduer

til Gaarden, saa der ey ovenfra kunde sees

derind**), foruden at Gardinerne har været

foretrukne, og Døren for Senge=Kammeret

har været ofte tillukt heele Dage, uden at

Professor Pingel var der.

At Procurator Schiøt for adskillige haver

udladt sig, at han vilde see derhen: at hans

Kone blev frugtsommelig, da han vilde giøre

hende til Hore, samt at han vidste nok i hvad

Tilstand han havde ægtet hende. ltem at

Madame Schiøt selv (skiønt ikke uberygtet) har

beklaget sig, at hendes Mand tragtede efter at

føre hende i uanstændige Bekiendtskaber, for at

hun skulde blive en Hore.

At Madame Schiøt selv for sine Fortroe¬

lige og Paarørende skal have tilstaaet og sagt:

at ingen andre end hendes Mand var Fader

*) J Tarup Sogn, kort fra Odense, nu under Aaløkke¬

gaard

**) Sigter til Kusken Niels' Vidneudsagn, at han fra

Høloftet havde kunnet se ned i Sovekammeret.
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til det Barn, hun sidst var frugtsommelig med,

skiønt hun paa andre Tider for at bringe Pro¬

fessoren i Uleilighed og at føye Mandens hade¬

fulde Sind har angivet ham som Barnefader.

Videre at Procurator Schiøt, endskiønt han

for at indbilde Folk, at han var fortrydelig

paa sin Kone, har ladet hende tage ud paa

Landet, jævnlig har besøgt hende, forblevet der

om Natten, jævne og søgt Seng med hende.

At Professor og Dr. Nicolai Nannestad skal

have giort fig en særdeles Umage med at giøre

nogle Breve bekiendt, som, om de end var

skreven af Professor Pingel selv til Madame

Schiot, dog kuns efter hans bekiendte frie Om¬

gang iblandt Venner indeholdt nogen Skiæmt

uden at kunne overtyde Professoren utilladelig

Omgang med Madame Schiøt.

At Professor Nannestad har under Ven¬

skabs Skin tilskyndet Hr. Professoren at reise

her fra Byen sidste Efteraar for at resignere

sit Embede i Anledning af det udspredte Rygte,

selv baaren sit Reise=Tøy til Professor Pin¬

gel for at faae ham bort, paa det de over¬

lagde Rouller des eftertrykkeligere i hans Fra¬

værelse kunde spilles.

11*



164

At Professor Nannestad tilligemed Procu¬

rator Schiøt har søgt at overtale Frue Pingel

til at troe utilbørlig Omgang imellem hendes

Mand og Md. Schiøt, forestillet hende, at

Professor Pingel baade var en Hore=Karl og

Manddraber, og ellers paa det foragteligste

talt om ham.

At Professor Nannestad har tilbuden at

give Professor Pingel og Frue 4 à 600 Rdlr.

i Pension, om han kunde komme i Professor

Pingels Embede ved St. Knuds Meenighed

og tillige beholde Lectoratet.

Item i adskillige Tilfælde giort eet med

Procurator Schiøt for at bringe Professor

Pingel i Skade og Fortræd, da de endog skal

have gaaet Actor Hr. Seidelin tilhaande og

informeret ham om de Veie, som dertil vare

tienlige, med videre.“

Uden at blues vover Pingel saaledes frækt

at benægte hvad han har tilstaaet baade for

Konge og Bisp. I hvert Fald søger han at

gaa uden om Sagens Realitet og samle al

Skyld over Modpartens Hoveder. Unægtelig

havde Pingel mere Anlæg for Prokurator= end

for Præste=Kaldet.
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Der findes ogsaa et Par Breve fra Pingel,

henholdsvis til Professor, Apotheker von

Westen og til Raadmand Biørnsen

antagelig fælles Venner og Omgangsfæller af

Pingels og af Schiøts Familier — i hvilke

han anmoder dem om at udtale sig om føl¬

gende Punkter: 1) om de ikke vidste, at der

tidt var Uenighed mellem Schiøt og hans

Kone, 2) om ikke Mad. Schiøt havde nævnet

dette som Aarsag til hendes jævnlige Syg¬3*

domme, 3) om hun ikke havde besværet sig

over, at hendes Mand var vred, fordi hun

ikke — for at stille hans Pengegierrighed

vilde være en bekiendt Mand til Villie, som

havde anmodet hende derom, 4) om hun ikke

havde sagt dem, at Manden havde knebet

hende blaa og blodig paa Hænder, 5) om de

nogensinde havde fundet noget forargeligt eller

usømmeligt i Pingels Adfærd i det Schiøtske

Hjem, 6) om de af ham tilraadede Medica¬

menter havde været utilladelige eller skadelige.

Begge Herrer afviste dog Pingels Begæ¬

ring. v. Westen erklærede, at han først som

lovligt Vidne vilde udtale sig; Raadmand

Bjørnsen, at han ikke havde nogen upassende
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Adfærd Ægteparret Schiøt imellem at anke

over; at han iøvrigt de 3 à 4 Gange, han

havde seet Pingel i Selskab hos Schiots, kun

havde bemærket høflig og anstændig Omgang

fra hans Side.

Mere lod der sig ikke bringe ud heraf, og

derpaa kunde jo ikke funderes nogen Anklage.

Da nu Schiøt tilmed kunde fremlægge sin

Kones og hendes Paarørendes Attest for, at

alle Rygter om Mishandling fra hans Side

var Opspind, og da hun i sin store „Bekien¬

delse“ af 13de Novbr. højtideligt fremstillede

Sagen i dens Nøgenhed og erklærede ikke at

have nogen Grund til Klage, maatte Pingel

lade Sagen falde.

Nu er det jo ganske vist muligt, at han paa

enkelte Punkter har fremsat sine Beskyldninger

i god Tro, og at hans Veninde for at gøre

sig interessant og vække Medfølelse har op¬

digtet disse Historier om Mandens Grusom¬

hed og fortalt ham dem.

Efter mit Skøn er der saa udpræget hy¬

steriske Træk i Johanna Elisabeths Fysiognomi,

at dette ikke helt vel lader sig afvise.
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Vi fandt disse Træk i Brevene fra Søby¬
Præstegaard, og vi finder dem i endnu
mere udpræget Grad i Correspondencen fra

Byfoged Boiesens Gaard i Nyborg.

Dette Ophold blev heller ikke udover et

Aars Varighed fra Begyndelsen af November

1774 og til paafølgende November 1775.

En flittig Correspondent er Johanna Elisa¬

beth, det maa man lade. Fra Nyborg=Tiden

ligger en Snes ret udførlige Breve fra hende.

Størsteparten af Indholdet er Klager og

Bøn om Forsoning; men flere giver dog ka¬

rakteristiske Smaabilleder fra Opholdet her.

Og fra Datteren Carolina findes tre nydelige

Breve til hendes Papa.

Kort efter Ankomsten sender den Rejsetrætte

denne Epistel af 10de Novbr.

„Endelig er jeg da med Graad og Ve¬

modighed kommet her til Nyborg, hvor jeg af
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Byefogden blef meget artig modtaget. Derpaa

kom hans Kiereste strax ind, en meget artig

Kone og ønskede mig Velkommen og indbød

os at spise til Middag, som jeg og tog imod,

da jeg var kold og self intet hafde. Men,

min sødeste Mand, med al Godhed er dog det

kiereste mig frataget, en elskværdig Mand, den

jeg i Dig havde. Gud give mig engang Glæde.

Ach hvad er mit Hierte ferdig at briste udi

mig, min føde Mand: tør jeg nu udbede mig

dit gode Løfte om nogle Penge til at begynde

min nye sorrigfulde Huusholdning med, da

her er meget, som mangler og vil mangle, og

tillige et halvt Pnnd Lys, da Jomfruen saae

self, hvor mange jeg førte med mig fra min

Fader, som var 12 i Tallet. Min føde Mand,

glem heller ikke den Godhed at give mig en

Kiedel til at bruge, naar jeg skal tvette, som

er meget nødvendig.

Nu min føde lille Mand, pardoner mig at

jeg beder Dig derom. Mit Hoved er saa

comfys, at jeg ikke veed hvor jeg er vendt, og

heller ikke kommer i Stand saa hastig; men

dette er min sidste Begiering, for Jesu Navns

ESkyld, at min føde Mand ikke slaaer din
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Haand fra mig, ey heller lader mig sidde her

og lide Nød, thi jeg troer din Kierlighed til

mig er for stor dertil. Min Opførsel og Lev¬

net skal jeg med Guds Bistand føre saaledes

som jeg for Gud og Verden vil være be¬

kiendt .... For alting min føde Mand, glem

ikke at sende mig nogle Penge med Søndags¬

posten, da jeg saa vist som Gud lever behøver

dem. Ach, hvor er mit Hoved comfys og gan¬

ske forrykt. Derfor undskyld mig, min føde

Mand, men husk mig tillige med hvad jeg be¬

der om.“

Det første Brev fra Carolina Schiøt til

hendes Fader er skrevet 16de Novbr. 1774

hun var dengang 11 à 12 Aar.

Min allerelskeligste og allerkiæreste Fader:

Den Lengsel jeg bærer efter min søde Fa¬

der er større end han tenker, og jeg troer min

føde Fader til, at han aldrig glemmer mig,

for de jeg er af hans Øynsiun. Mine Bønner

til Gud for ham skal ikke blive glemt, og jeg

skal og efterkomme min søde Faders Forma¬

ninger med at holde mig til Gud, som er alles
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vores Fader. Saa haaber jeg vist han hielper

os alle til Glæde igien. Min føde Fader,

efter hans givne og gode Løfter til mig at

maatte skrive ham til om naar jeg behøvede

noget, tager jeg mig den Frihed at bede min

elskelige Fader at give mig den liden Sølv¬

Skee, Madame Giøres hafde givet mig, til

Hielp til mine Skoe=Spender, da de er kuns

slette. Jeg skal igien ved Guds Hielp stræbe

at opføre mig artig, at min kiære Fader til¬

lige med min stakkels Moder kan have Ære

af mig.

Vilde min føde Fader have den Godhed for

mig at tale med Jomfrue Rolv*), naar han

engang kommer herneer, at jeg kunde gaae til

Hende en Time om Dagen at læse fransk for

ikke at glemme det jeg hafde lært, da jeg og

i Tiden kunde have Nøtte deraf ligesom mine

to andre Søstre, naar jeg engang i Tiden skal

søge mit Brød iblandt Fremmede. Blif ikke

vred, min søde Fader, jeg beder derom.

Min Moder skal jeg helse fra, hun er me¬

*) Ifr. Rolfs Opdragelsesanstalt og Pensionat for unge

Piger i Nyborg var et af Datidens mest ansete

Instituter. Det nævnes oftere i Breve og Memoirer.
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get utaalmodig. Gud hielpe hende og os alle,

jeg self er bedrøvet over hendes Graad. Jeg

udbeder mig, at min føde Fader vilde glæde

mig med en Skrivelse, som jeg lenges efter.

Jeg beder at helse min Faster, Jomfruen og

Bergmann, og min føde Fader først og sidst

være helset fra mig, som lever og døer

min allerkiæreste Faders

ærbødigste og lydigste Datter.

I et følgende Brev af 30t. Novbr. er Jo¬

hanna Elisabeth faldet lidt mere til Ro.

Hun takker nu Manden, fordi han har skaf¬

fet hende Husly i saa honet et Hus og priser

sine Værtsfolks Godhed.

„Den dydige Madame Boiesen, som hun

meriterer den Caracteer, har udviist stor Ar¬

tighed imod mig, ja ikke alleneste har assiste¬

ret mig med hvad jeg har manglet, men endog

sendt mig Foræringer ind, da hun slagtede

Sviin, ja og tilsendt mig en Ørte*), saavel¬

som og beviist mig og Caroline den Artighed

at bedet os ind til Bords hos dem at spise

*) 0: En Potteplante; Ordet tilhører fyensk Sprog¬

brug.
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paa Carper og Haresteg ja meere, hvilket jeg

med største Undseelse har modtages deres Ar¬

tigheder, da jeg ikke paa nogen Maade veed

at kunne giengielde det.

Men inde hos hende selv er det stadig smaat,

og Md. Boiesen „har med største Forundring

beseet sig, at jeg intet hafde noget af hvad

jeg skulde bruge jeg har ikke en Strippe, ikke

en Spand, ikke en Balle, ikke en Potte, ikke

et Fad, kort sagt ey ringeste af det jeg nod¬

vendig skal bruge, og intet at kiøbe for. Min

velsignede Mand, som i saa stor Overflødig¬

hed har af alle Slags, gif mig et Fad at

legge et Støkke Kiød paa, jeg har ingen faaet

uden et dybt Suppe=Fad. O, min sødeste

Mand, forbarm Dig over din ulykkelige Kone,

og hielp mig med det nødtørftige. Hvor ussel

seer det ikke ud hos mig, da jeg ikke har

Gardiner i Vinduerne uden i den eene Stue,

og naar jeg gaaer i den anden, skal jeg lade

mig overgave.

Nu min kiæreste Mand, blif ikke vred, jeg

beder Dig saa kierlig. Hafde jeg selv noget,

jeg skulde ikke bebyrde Dig, men min aller¬

kiæreste Mand, tillad mig at klage min Nød
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for Dig, naar jeg for andre tier dermed, og

hielp mig med det jeg saa inderlig beder om.

Min Fader gaf mig i alt i Penge 1 Daler,

som jeg har maat kiøbt Salt og smaae Spidse¬

rier (sie) for til det Kiød, min føde Mand gaf

mig. Mine Giæs gaar endnu udslagtet (sie), da

jeg intet har at giemme dem udi, og heller intet

hvad jeg dertil skal bruge, og mange fleere

Ting, som blef for vidtløftig at opregne.

Men min fødeste fromme Mand, hielp mig og

send mig nogle Penge efter Løfte, og nogle

Lys, at jeg ikke skal sidde i Mørket. O, hvor

skulde det piine mig, om jeg skulde af Nød

skille mig ved det jeg nødigst vilde.

I et December=Brev har hun helt tabt

Humøret, hun har ligget syg, „men hvor var

min elskeligste Mand, som før havde gaaet

mig til Haande og med saa stor Ømhed seet

mit Vel. Ingen hafde jeg uden det arme fat¬

tige Barn til Caroline, som sad og udøste sin

Graad ved Sengen over mig og vores Elen¬

dighed. I Nøden skal man kiende Venner,

men hvor finder jeg dem, da jeg ingen Veder¬

lag har at kan giøre derfor, jeg er som en een¬

lig Fugl paa Taget, den al Verden har forladt.“
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Med samme Post skriver Datteren og for¬

tæller sin Papa, at der ikke gaar noget Kvarter

bort, Moderen og hun jo taler om ham. Hun

beder paa egne og Moderens Vegne om Til¬

ladelse til at besøge ham — dette er nok in¬

spireret — og tilføjer i en lille Efterskrift

disse ganske uinspirerede, men saa meget mere

ægte Linier:

„Lille føde Papa, tør jeg bede ham om de

Træer, som han har givet mig, som staaer paa

hans Kammer, at jeg kunde fornøye mig med

dem om Søndagen. De kunde sendes mig med

en Farmandsvogn. Bliv ikke vred, min føde

Fader, jeg beder derom, og derfor kysser jeg

hans Haand fire Gange.“

Juleaften afsender Mad. Schiøt dette Brev¬

„,For den tilsendte Hare saavelsom Bohvede¬

gryn (sie) og Øllet er jeg Dig tusinde Tak

skyldig, tillige takker jeg min føde lille Mand

for de tilsendte 10 Rdlr., dem Hr. Byefoged

Boiesen leverte mig imod Qvitering. Troe

min elskelige Mand, at det altsammen kom

paa et nødtørftig Sted, ia meer end jeg kan

lade mig merke med. Gud er min eeneste
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Trøstere i al min Kummer, og han og be¬

standig opholde mig ved sin Haand og Viis¬

dom.

Din Jomfrue, som giorde mig den Ære at

see ind af Døren til mig, bad jeg at ville lo¬

gere hos mig istedenfor til Nielsens, men hun

var alt taget dertil, saa jeg ikke kunde over¬

tale hende dertil, ikke heller at spise hos mig

til Middag; jeg tav og maatte finde mig

derudi.

Men, min allersødeste Mand, jeg haaber

dog at nyde den Glæde at see min velsignede

Mand hos mig efter Boiesens Sigende med

første, som har nydt den Glæde at faaet Bref

fra min velsignede Mand. Jeg veed vel hvad

min Engel har sagt til Byefogden i Odense,

men jeg venter langt bedre. Hvor ulykkelig

maatte jeg ulyksalige ikke kalde mig, om jeg

ikke maatte tale og see min fødeste Mand hos

mig; ia endog det arme Barn til Caroline,

som udøser saa mangt et Graads Taarer for

Dig, min lille elskelige Mand.

Jeg har to Gange skrevet og vilde gierne

til Odense: men min lille Engel vil ikke svare

mig eller Barnet et Ord derpaa. O Gud,
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hvor vilde jeg gierne tale med min føde Mand.

Andre, veed jeg, taler altfor meget med min

føde Mand; dog nu er det deres Tid, jeg

derimod paa nærværende Tid er ikke troet af

min velsignede Mand, men troe at Guds Veye

er usporlige, og den Dag kommer vist, at jeg

kan og maae tale. Da vil min sødeste Mand

saavelsom jeg ulykkelige Kone med Forundring

lære at kiende vore Venner og Fiender, dem

jeg for nærværende Tid er omringet med.

Nu Gud glæde Dig, min allerfødeste Mand,

og give Dig en glædelig og lyksalig Juul og

føre Dig med Glæde her neer til os, og jeg

ulykkelige Kone med Glæde at kunne omfavne

Dig jo før jo heller. Det ønsker baade Ca¬

roline og ieg, som den der i stor, ia med den

allerredeligste Kierlighed og til sidste Aande¬

dræts Oprigtighed lever

min allersødeste Mands troeste Ven

og ærligste Kone til Døden.

I dette Øyeblik jeg skriver, kiører din Jom¬

frue og Fuldmægtig Bergman her ud af Byen

igien uden at see til mine Vinduer. Ach Gud,

hvor kan det pine mig at være foragtet af
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dem ieg har giort got. Det er dog ikke min

føde Mands Villie.

Brevet sluttes af Caroline, der — vistnok

efter Moderens Diktat — skriver disse Linier:

Min føde lille Papa,

Ach Gud hvor længes jeg enderlig efter

ham, og hvor mangen Taar udøser jeg ikke

for ham. Jeg længes mig til Døde efter ham,

ja min Kierlighed er større for min føde Fa¬

der end han kan tænke. Kom dog min Søde

lille Papa her ner til mig og skriv mig sorrig¬

fulde og bedrøvede Barn til. Gud give min

føde Papa en glædeligere Juul end mig fat¬

tige Barn. Skriv mig til Søde Papa. Jeg

forbliver og lever min fødeste Papas

allerlydigste Datter til Døden.

Da Schiøt saa ganske synes at have slaaet

Haanden af sin Kone, tager hun sin Tilflugt

til sin gamle Fader, der „for Plaser“ har op¬

tegnet, hvad han i disse hendes Trængselsaar

har stukket til hende. Det beløber sig ialt til

40 Rdlr. 1 † 10 6.

17de Febr. 1775 skriver hun saaledes til ham:

12
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Hierte kiæreste føde Fader

Jeg takker hiertelig for det tilsendte Kiød

tilligemed de Mark og Tobakket, som jeg rig¬

tig har faaet. Tillige takker jeg og for dette

sidste Bref, men det piiner mig i min Siæl

at jeg skal være beskyldt for at berygte min

Mand eller at tale ilde om ham. Langt min¬

dre kan jeg, min føde Fader, begribe hvor

min Broder eller hans Kone kan komme til

at sige, jeg har fortalt ham oppe hos dem.

Men ach jeg ulyksalige Menniske, jeg maae

ret nu fortvivle, i ald min Elendighed, da jeg

synes at min kiære Fader tillige med alle mine

egne, begynder nu at forlade mig med; nu

Gud være min arme Siæl naadig, og han til¬

lige forbarme sig over mig Ulykkelige. Jeg

hører ei andet end ondt og bedrøveligt, men

ingen som skal trøste mig. Jeg maae nu sige,

kiæreste Fader, at det er min Lidelses Tid,

da Gud haver sat mig paa Prøven. Gud han

og styrke mig, hvad Løgn mig bliver paalagt,

med Taalmodighed. Fader og Venner forlod

mig, men Herren hand opholder mig, og til

ham vil jeg stille al min Sag.

Min føde Fader beder mig ikke at legge



179

øde, men langt fra, jeg forlanger ikke at leve

eller opføre mig anderledes end jeg for Gud

kan være det bekiendt, og jeg ønsker og attraaer

mig intet meer i denne Verden end alleene at

vinde min kiære Mands Hierte.

I et følgende Brev spørger hun Faderen,

om han kan sige hende „om den Sag gaaer

lige til Høyeste Ræt og intet til Landemode, og

om den dog ikke saa inden Aarets Udgang

kunde faae en Ende“

Faderen ynkes over hende og skriver til

Svigersønnen, om „han dog for mine graae

Haars Skyld og inderlige Bønner vilde skrive

et Par Trøstelinier neer til hans bedrøvede

Kone i Nyborg, at hun dog ikke reent af

Sorrig skal forkorte sine Dage“.

Schiøt har dog stadig holdt sig afvisende.

Thi i et Brev af 14de Maj til Faderen hed¬

der det:

„Min allerkiæreste Fader skriver, at min

Mand forgangen red afbye, det jeg ikke veed,

men at han for en 8 Dage siden var her i

Nyborg og tog over Vandet, det saae ieg,

men ikke talte ham. Forestil sig, min føde

12*
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Fader, mit bedrøvede og sorrigfulde Hierte,

hvorledes det er. Jeg har vel siden jeg kom

til Nyborg skrevet over 30 saa kierlige Breve,

at ikke de her i Huuset jeg er hos, har kundet

læst dem uden med Graads Taarer, men al¬

drig faaet et Ord til Svar paa dem, saa jeg

er færdig reent at fortvivle i min Elendighed

og ubarmhiertige Medhandling imod mig“*).

Af et senere Brev til Faderen skønner man,

at Aarsagen til denne afgjorte Utilnærmelig¬

hed fra Schiots Side har været, at hun har

udspredt Rygter om et Forhold mellem Schiøt

og den oftere nævnte Husholderske, Ifr. Chri¬

stensen. Rigtignok benægter hun overfor Fa¬

deren, at hun har bagtalt dem. Men i Be¬

tragtning af hendes fantasifulde Sind er det

overvejende sandsynligt.

Hun protesterer ogsaa overfor Manden mod

denne Beskyldning i dette Brev af 16d Au¬

gust:

„Tillad mig at jeg uden Fortrydelse sender

Dig her en Æske, som jeg uden Ophold bad

*) Overdrivelsen er betegnende for hendes Gemyt. Ka¬

rakteristisk er det ogsaa, at huu stiller sig i Attitude

og læser sine Breve højt for den Boiesenske Familie.
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gierne at maatte med første Leilighed sendes

til Fridericia til min føde lille Datter Rebekka,

da jeg med Posten har tilskrevet hende derom.

Men, min allerkiæreste Mand, tillad mig

uden Fortrydelse at spørge om hvorudi det

bestaaer, at jeg fortaler Dig, og at Du ingen

Fortroelighed kan finde hos mig, det min Fa¬

der i dette Øjeblik jeg her sidder og skriver

faaer en Skrivelse fra ham, hvorudi hand ta¬

ler mig saa ilde til derom. Jeg vil, jeg tør,

jeg skal med en frelst Samvittighed gaae ind

for Guds allerhelligste Dom at møde Dig for

hver en Tale, som udgaaer af min Mund til

min kiæreste Mands Fornærmelse i nogen op¬

tænkelig Maade. Jeg har for først aldrig haft

mine Been hos nogen Mennisker siden jeg kom

til Nyborg Bye uden engang, som var paa

Apotheket, 8te Dage efter at jeg var kommen

her at boe, da Madamen lod mig bedet der¬

ned, og hvad jeg der saavelsom til Byefoged

Boiesens har talt, skal jeg alletider være be¬

kiendt og svare mundtlig til med en god Sam¬

vittighed. Men da jeg, min velsignede Mand,

merkte, at Folk forandrede deres Tale og

giorde Beskyldninger paa mig for Dig, har



182

jeg ganske absondret mig, og ey taler med no¬

gen, ja er og heele 6 Uger imellem at jeg

kommer ind til Byefogden, men ganske i stør¬

ste Stilhed og Roelighed.

Resten af Brevet er opfyldt af de sædvan¬

lige Klager og gudelige Betragtninger. Hun

tilføjer i en følgende Billet, at hun tænker

langt ædlere om ham end han om hende, men

meddeler samtidig, at hun ikke kan holde ud

længere i det Boiesenske Hus end til først¬

kommende Paaske.

Det sidste Brev fra Nyborg er dateret 17de

September. Heri skriver hun tilsidst

„Nu min velsignede Mand, saa vær Du da

barmhiertig imod mig og find Medlidenhed og

Kierlighed for mig, din bedrøvede Kone. Troe

min fødeste Siæl, det aldrig skal fortryde Dig

at troe og at Gud endnu har det bedste hen¬

lagt for os, nu vi er bleven ydmyget ved

Korset og har lært at kiende Gud, Verden og

os self. Erindre og tilbage, min velsignede

Siæl, vores Kierligheds Dage, hvor ofte vi

da omfavnede hverandre med Glæde. Hvilket

Himmerig vi da levede udi, og hvad Velsig¬

nelse Gud imod os lod see.
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Ach, min velsignede Mand, her maaejeg

afbryde, da jeg flyder hen i Taarer, naar jeg

tænker tilbage.“

I Løbet af Efteraaret 1775 brød Johanna

Elisabeth Schiøt op fra Nyborg og flyttede

ind til sin Fader i Odense.
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Imidlertid var Sagen mod Pingel omsider
kommen til Ende for Provsteretten. Den

3die Februar 1775 blev kendt for Ret: at Hr.

Professor Jacob Christian Pingel for sin util¬

ladelige, forargelige og høyst skammelige Om¬

gang med en anden Mands Hustrue, hvormed

han har forarget sin Næste og især den ham

anbetroede Meenighed samt med saadan sit

Liv og Levnet vanæret sit Embede, bør efter

Lovens 2. B. 11. Cap. 1. Art. item 6. B. 2. Cap.

5. Art. sammenlignet med 6. B. 13. Cap. 3. Art.

have sit Kald og Embede forbrudt; samt at

han efter Resoript af 5. Novbr. 1740 bør den

geistlige Habit at aflægge.

Pingel appellerede straks Sagen til Højeste¬

ret. Som Actor beskikkedes Christian Col¬

bjørnsen, som Defensor General=Fiscal

Boll.
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Under sit Ophold i Odense havde Uldall

gjort Procurator Schiøts Bekendtskab og holdt

ham, uanset sit tidligere Defensorat, nu under¬

rettet om Sagens Gang. I Maj skriver Ul¬

dall saaledes til Schiot, at han har erfaret,

at Defensor vil gaa løs paa Schiøt som den,

der af Fjendskab til Pingel skulde have iværk¬

sat det passerede, ligesaa at Pingel vilde føre

et Tingsvidne sor at gøre Schiøt suspect.

Det vilde derfor vistnok blive fornødent for

Schiøt at lade give Møde i Højesteret, og

Uldall er villig til at paatage sig Forsvaret.

Forøvrigt kan Sagen ikke foretages før til

Oktober, da Højesteret nu slutter sin Session.

Pingels Sag var da virkelig ogsaa den

første, som foretoges, da Højesterets Session

begyndte i Efteraaret 1775.

Højesteret stadfæstede Provsterettens Kendelse

d. 2den Octbr. Uldall skrev faa Dage efter til

Schiøt: „Processen indeholder alt hvad der

behøves til Deres Retfærdiggiørelse, og de,

som ei overbeviises derom, overbeviises aldrig.

Men at De er justifieret hos Publicum her i

Staden, som har hørt Sagen, haaber jeg.“

Pingel var fradømt Kjole og Krave. Men
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han bar sin Skæbne med oprejst Pande og

lod sig ikke forknytte.

Under 3die Octbr. 1775 noterer Luxdorph

i sin Skrive=Kalender:

„Provst Pingel dømmes heelt fra sit Em¬

bede. Om Formiddagen var han oppe og hørte

sin Bestemmelse, om Aftenen paa Comoedien

og saae „Tartuffe“*). Han skal have sagt, at

han vil bære den lange Kiortel herefter ei qua

Præst, men qua Professor.“

Unægtelig en ejendommelig Situation — den

virkelige Tartuffe, der applauderer den imagi¬

nære Tartuffel

Det tyder heller ikke paa nogen Undseelse,

at Pingel rejste tilbage til Hjemmet i Odense

og blev boende her.

Resten af hans Liv hengik med litterært Ar¬

bejde. Han oversatte nogle religiøse og pæda¬

gogiske Skrifter, Büschings Naturhistorie, og

skrev et Par Piecer, hvoraf særlig Titlen paa

den ene: „Skilderiet af en ærlig Mand“ unægte¬

lig forbavser noget fra denne Forfatters Haand.

Imidlertid viser det sig blot at være nogle

*) 2den Oct. 1775 aabnedes Komediehusets 28de Saison

med „Tartuffe“
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trivielle, slet rimede Dydsbetragtninger i Ti¬

dens sædvanlige Stil; og Titelbladets følgende

Ord. „Nedlagt ved Kisten af .. En sorgelig

Gave, men en glad Skyldighed“ kunde tyde

paa, at det var en Slags betalt Sørgepoem.

Det er vel af Diskretionshensyn, at Pingel

ikke har sat sit Navn paa det.

Jøvrigt var det ikke hyggelige Forhold han

vendte hjem til. Altid havde han brugt flere

Penge end han fortjente, og nu væltede det

efter hans Afskedigelse ind med Fordringer

baade fra Private (deriblandt en stor Vin¬

handlerregning) og fra det Offentlige for for¬

brugte Midler paa Skifter o. l., hvilke han

som Skifteforvalter i Odense geistlige Skifte¬

ret let havde kunnet skaffe sig Adgang til.

Nogen Undskyldning havde han vel i den store

Familie.

Da han ikke kunde betale, blev han erklæret

fallit, og det litterære Lejesvendearbejde skaf¬

fede ham vel knap fra Haanden og i Mun¬

den; den eneste sikre Indtægt var de 100 Rdlr.

i aarlig Pension, som han havde sikret sin

Hustru, efter Biskop Ramus' Udsagn „en me¬

get skikkelig og gudfrygtig Kone“ Saa fattigt
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havde de det, at de maatte anbringe en af

Døtrene, Jacobine Marie, i Huset hos en

Skrædder. Og her maatte den fordum saa

stolte og ansete Prælat opleve den Tort, at

hun, der var en skikkelig, men enfoldig Pige,

lod sig besove af Skrædderens Broder, Skræd¬

dersvend Peter Frederik Schiotz, og ned¬

kom med et Barn i Bellinge 1777.

Efter nogen Tids Sygdom afgik Pingel

ved Døden i 1782. I Blochs „Den fyenske

Geistligheds Historie“ (II. 1. 142) fortæller hans

Søn, Jacob Severin Pingel, der senere

blev Præst for Søby og Heden Menigheder,

at Faderen i sine sidste Timer sagde, at der

var sket ham megen Uret under Sagens An¬

læg, Gennemførelse og Tilendebringelse. Pro¬

cessuelt set har dette maaske sin Rigtighed,

men forandrer ikke Sagens Kærne. Bloch si¬

ger iøvrigt, at Pingel var kendt som en ud¬

mærket Prædikant og vel lidt for sit tjenst¬

villige og venlige Væsen.

At Pingel senere skulde være truffet sam¬

men med sin fordums Elskede, endda de levede

i samme By, er ikke troligt. De to, som havde

gjort hinanden den største Fortræd, voldt hin¬
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anden den bitreste Ve, havde nu intet mere at

sige hinanden. Elskoven var vegen for Had.

Da Johanna Elisabeth først igen var flyttet

til Odense, fik hun Lov at leve der til sine

Dages Ende som en Ensom.

Faderen, der havde lovet at tage sig af

hende døde snart efter hendes Ankomst, og

hun skrev da 9de Decbr. 1775 et nyt Klage¬

brev til Manden:

„Fortryd ey paa, at jeg skriver Dig til, da

jeg, som med Smerte for mig maae beklage

at have mistet en for mig kiær og elskværdig

Fader, den jeg trøstede mig ved efter sit gode

Løfte til mig at have haft mit Ophold ved i

denne besværlige Vinter, som allerede har be¬

gyndt, og endnu meere forestaaer. Ach, be¬

drøvede Dage for mig, da jeg maae savne

ham. Men, min allerkiæreste Mand, lad min

Veemodighed og mit bedrøvede Hierte dog

finde Sted i dit kierlige Hierte, og ihukom,

min velsignede Mand, det Løfte Du paa det

yderste giorde min Sl. Fader, og lad mig

ulyksalige Kone og Moder dog ikke være huus¬
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vild i denne Vinter, ei heller at nedkaste mig

self i slet Logie, som vilde være og blive en

en Piine i min Siæl, om jeg skulde nødes til

det, da min fødeste Siæl lader efter Sigelse

forbyde, hvor jeg har begyndt at talt om

noget *).

Allerkiæreste Mand, forbarm Dig dog over

mig for vore velsignede Børns Skyld og lad

mig dog ikke reent blive et Rov for Verden.

Er der dog ingen Muelighed meere at over¬

tale Dig til at tale eengang med mig i denne

Tid7 Jeg veed vel, at min sødeste Siæl har

ladet sig forstaae ikke at tale med mig uden i

Vidners Paahør. Men troe, jeg kunde sige

noget derom hvad den honette Verden taler:

i saa Fald troe og tillige, velsignede Mand,

at jeg har prøvet Verden og trædet mine

Børnesko og veed vel hvad ondt og godt er,

og hvad jeg skal besvare og hvad jeg ikke skal.

Dette veed jeg og skal for Guds allerhelligste

Dom møde Dig med, at Du est den eene og

allene jeg elsker i mit Hierte og aldrig skal

*) Meningen er vel den, at Schiøt underhaanden har

advaret Folk mod uden hans Billigelse at slutte

Lejecontract med hans fraseparerede Kone.
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uddøe. Ey heller skal nogen mig det forbyde

i hvad min velsignede Mand end saa behager

at giøre og udviise imod mig; men ach dis¬

værre, naar tredie Mand skal gaae os imellem

at forklare vores Ord, som ikke bliver udtydet

til det Beste for nogen af os. Jeg beder yd¬

mygst med mine grædendes Taarer, lad mig

dog tale med Dig under fiire Øine og lad

mig din ulykkelige Kone dog ikke være huusvild

i denne Vinter og lad min veemodige Bøn,

jeg beder, røre min fødeste Mands Hierte...

Procurator Schiot holdt sig imidlertid til

de 120 Rdlr. og vilde ganske afgjort intet

have med sin fraseparerede Hustru at skaffe.

Hvorledes hun sammen med Datteren Caro¬

line har klaret sig for en Sum, der selv i vore

Penge knap udgør 1000 Kroners Værdi, er

ikke til at oplyse. Men faktisk har hun ikke

faaet mere af Manden.

Hvad yderligere har fjærnet dem foruden

hendes Sladder, kan formodes, om end ikke

bevises.

I lang Tid hører man intet fra hende, uden

at hun efter Faderens Død i sine „bedrøvede,
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nærværende forladte Omstændigheder“ ansøger

Øvrigheden om at faa beskikket en ny Lav¬

værge, der kunde varetage hendes Interesser i

Skiftet efter Faderen og gaa „mig Forladte

og Sorrigfulde til Haande“. Birkedommer og

Procurator Møller blev hende beskikket.

Endelig under 3dje October 1777 sender hun

Schiøt en meget zirlig affattet og meget smukt

skreven Indbydelse til Carolines Confirmation.

Den begynder saaledes:

„Vores Førstefødte, som blev avlet i vores

blomstrende Alder, da alle de indvortes og ud¬

vortes Yndigheder beherskede os begge — denne

vores Datter Carolina, som efter Fødselen blev

indpodet i den christelige Viingaard ved den

hellige Daab, er nu ved Guds Naade i Christo

Jesu avangeret og opvoxen til den modne Al¬

der, at hun paa Søndag førstkommende agter

at igientage hendes Daabes Pagt og for den

christelige Menighed aabenbare at bekiende sig

til den Lutherske Religion. Thi er derfor min

kierligste Bøn og Begiering, at Du, min Elsk¬

værdigste, vil beviise mig og hende den Ære

og Fornøyelse til den Tiid at komme i Kir¬

ken ... Desuden, min Elskværdigste, ønskede
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jeg hiertelig gierne, at min Elskeligste vilde be¬

viise os begge den Glæde og Ære at komme

i mit Huus, naar Tienesten i Kirken er tilende,

for at fornoye os med din Nærværelse; end

meere udbad jeg mig og din kiære Søster og

vores lille Datter Adelheyda, som jeg vist

haaber ikke bliver os nægtet at tage Deel i

samme Fornøyelse, og tillige at tage til Takke

med et efter mine Omstændigheder tarveligt

Maaltid, tilligemed den høystærede Madame

Giørtz, som paa den Dag giør os og vores

Datter den Ære at være hendes Ledsagerinde,

i Mangel at min Elskeligste ikke kunde tillade

din kiære Søster at giøre vores Datter Ca¬

rolina den Ære at ledsage hende til Kirken.

Hvilken Times Komme af mig skal skatteres

for den allerlykkeligste jeg har levet i Verden:

Indbydelsen gentages i bunden Stil, som

det overhovedet ses af et Par senere Breve

og Lykønskninger, at Johanna Elisabeth Schiøt

nu med Forkærlighed har givet sig den poeti¬

ske Form i Vold.

Det er ikke meget troligt, at Schiøt har

efterkommet denne Indbydelse, thi det aller¬

første Ord i Indbydelsen er understreget med

13



194

en tyk Streg og over „Vores“ er med Schiots

Haand skrevet „Eders“, Meningen dermed er

tydeligt nok, at han ikke anser Carolina for

sin Datter; og senere skriver han i en Op¬

tegnelse, bestemt for ham selv, at han har

„tvende Døtre“ At ville underkende hende

som sit Barn, fordi hun havde fulgt Moderen,

skulde der en ganske usædvanlig Bitterhed til,

og dette har næppe været Tanken med Schiøts

hæftige Overskrivning. Har han fattet Mis¬

tanke om, at Moderen en Gang tidligere har

været ham utro og over selve Bryllupsskamlen

ført en fremmed Mands Barn ind i Ægte¬

skabet (Pingel antyder i sin Stævning noget i

den Retning), eller er det blot et Foster af et

sygeligt Sind 2

De følgende Skrivelser fra Johanna Elisa¬

beth Schiøt er nogle ganske upersonlige Rime¬

rier, Lykønskningsdigte fremsendte til Fødsels¬

dag eller Nytaar. Det sidste er dateret 1ste

Januar 1779. Siden da har hun aabenbart

opgivet at bevæge Schiøts haarde Hjærte.

Hun har fundet sig tilrette i sin enlige Stand,

og det eneste Vidnesbyrd, vi har om hendes
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senere Tilværelse, er de faa Ord, som Schiøt

skriver i sin Journal under Aaret 1788:

„I dette Aar viste hun sig malitieuse og

anklagede mig for min Regiments=Chef, fordi

hun ikke fik sine Terminer saa præcise som

hun vilde have dem.

Otte Aar efter lukkede denne urolige, varmt¬

følende, hysteriske, upaalidelige Kvinde sine

Øjne. Hun døde 20. Marts 1796 Kl. 1 om

Morgenen i sit Logis hos Skrædder Lind paa

Odense Nørregade, hos hvem hun halvaarlig

for Kost og et Par Værelser betalte 30 Rdlr.

Hendes Bo var ganske godt. Men at hun var

en daarlig Husholderske, ses af de mange ude¬

staaende Laan hos Privatfolk, hun havde. Til

Deling mellem hendes Børn blev lidt over

231 Rdlr. Caroline, der var bleven gift med

Kæmnerkasserer Ole Boesen Starup og havde

født ham to Børn, var imidlertid afgaaet ved

Døden, og hendes Børn arvede Moderens

Part.

Da var hendes tidligere Ægteherre atter i

Odense, men intet tyder paa, at han har følt

saa meget som Vemod ved hendes Bortgang.

13*
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I en halv Snes Aar havde han imidlertid

været bosat i Næstved.

Hvad enten det nu var, som han selv an¬

tyder, at Stillingen som Procurator var ble¬

ven ham modbydelig, eller fordi han i Odense

stadig var udsat for at møde Erindringer fra

sit Sammenbruds Dage —kort sagt, han

købte Stillingen som Regimentsqvartermester

(en Blanding af Auditør og Intendant) ved

2det sjællandske Rytterregiment, der laa i Gar¬

nison i Næstved. I 1785 fik han Justitsraads¬

Titlen, vistnok fordi han villigt havde gaaet

den Guldbergske Regering til Haande med at

arrestere den fra Struensees Historie bekendte

Kværulant og Oppositionsmand, Magnus Be¬

ringskjold, paa hans Gaard Rønnebæksholm

ved Næstved; men ved Udgangen af 1789

naaede den slemme Efterretning ham, at Re¬

gimentet blev reduceret og han skulde afskedi¬

ges. Det var dyre Penge, han havde udgivet,

som han nu intet fik for, udover en Pension

paa 150 Rdlr. om Aaret.

Han blev med sine to Døtre — Anna Re¬

bekka og Adelheyda — foreløbig i Næstved,
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og skriver foran i den Regnskabsbog, han ind¬

viede 1ste Januar 1790.

„Jeg begynder mine Udgifter fra den sørge¬

lige Tidspunkt, da jeg ved en Rantzaus*)

sorte Behandling imod mig blev en brødløs

Mand, som giør at jeg paa mine gamle Dage

maae savne Livets Fornødenheder og ikke seer

mig istand til at yde dem, jeg har antaget

for mine, den Hielp og Understøttelse, som jeg

ønskede at kunne giøre, mindre kan overlade

dem Frugten af min Ungdoms Sveed og Ar¬

beide, der ellers var dem tiltænkt. Dog, om

jeg end kunde efterlade mig noget, hvem er

mig da Borgen for, at det ey kom i en frem¬

med Arvings Haand9 Jeg har baaren Fader¬

Navnet, og jeg har bestræbt mig at give de

tvende frembragte Pige=Børn den beste og

tillige den bekosteligste Opdragelse jeg kunde

optænke. Mine aarlige paa dem anvendte be¬

tydelige Udgifter kan bevidne, at jeg er deres

naturlige Fader: saa har jeg og opfyldt de

mig paalagte Pligter, nemlig: at give dem

den bedste Opdragelse, det jeg troer er det

*) Fredrik Siegfried Rantzau (1744—1822), Chef for

2den sjæll. (Dragon=)Regiment.
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Eneste, Fædre skylder deres Afkom. Jeg har

intet sparet for at lade dem lede paa Dydens

Veie. Hvad Satisfaction og Glæde jeg derfor

skal høste, maae jeg vente paa. Min Sam¬

vittighed beroliger mig, at intet i den Fald af

mig er efterladt. Vil de vandre paa Dydens

Vey og føre dem den dem givne Underviis¬

ning og Lærdom til Nytte, saa har de Rig¬

dom nok til at adspørge deres Brød, og saa

faae de at giøre det samme jeg har giort,

opfylde Skaberens Bud: I dit Ansigts Sveed

skal Du erhverve dit Brød.

Mit Livs Aften nærmer sig, og disse Bla¬

des Omslag eller sorte Dragt*) bebuder min

iværende sørgelige Forfatning, og tillige skal

erindre mig om Dødens visse Bud, at min

Tiid bliver ventelig ikke saa lang, at jeg kan

haabe disse Blade opfyldte. Skeer det for¬

inden, saa lad, o Herrel din Tienere fare i

Fred til sin Hvile, da jeg henfarer med den

Overbeviisning, at jeg paa min Løbebane ikke

har været ørkesløs paa Verdens store Skue¬

*) Regnskabsbogens Blade er indhæftet i det samme

matsorte Papir, som brugtes til Omslag for Lig¬

prædikener.
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plads og overlader saa efter Verden, som kien¬

der og veed mine Handlinger, at bedømme,

hvorledes jeg i min liden Cirkel har spillet

den mig forelagte Roulle. Alligevel vedbliver

jeg at udføre og giøre Regnskab for mine Ud¬

gifter, saalænge den gode Gud sparer mit Liv

og Helbred.“

Af denne Regnskabsbog, der er ført og ned¬

skreven med Schiøts sædvanlige Zirlighed, for

Aarene 1790—98, kan man skimte Conturerne

af hans Livsførelse. Han har solgt Heste og

Vogn, men har dog endnu haft noget til Bedste

af gammel Velstand. Anna Rebekka har væ¬

ret hos ham og formodentlig styret hans Hus.

I 1793 noterer han: „Med min Datter rey¬

ste jeg til Kiøbenhavn for at fornøye hende,

som kostede mig 86 Rdlr.“

Da Efterretningen om Konens Død naaede

ham, flyttede han 1796 atter til Odense.

Regnskabet med Skipperen, der førte hans

Gods over fra Næstved, forefindes endnu.

Samme Aar noterer den unge Portrætmaler

Hans Hansen i sin Dagbog fra Odense:

„Besøgte Justiceraad Schiøt fra Nestved, ta¬

lede med ham om Mauritzen og hans Kone,
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hørte siden, at Justiceraaden ogsaa var skilt

ved sin, hvorover jeg blev flau, at jeg havde

bragt den Materie paa Bane*).“

I 1797 noterer han endnu, at hans 2 Døtre

har kostet ham 180 Rdlr., men det følgende

Aar forsvinder de af Regnskabet, saa det er

at antage, at de i Mellemtiden er bleven for¬

sørgede. Fra Hjemmet er de dog ikke bleven

gift; thi i Odense Kirkebog findes ikke deres

Navne**). Anna Rebekka blev gift med den

norskfødte Captain Woldemar Wilhelm

Hirsch i 1803 og blev bosat i Fredericia,

hvor hun døde 4 Aar senere uden at efterlade

sig Børn. Adelheyda skal være bleven gift

med en Secretair Germann.

Jøvrigt siges Schiøt efter sin Tilbagekomst

til Odense at have levet i tarvelige Kaar. Al¬

ligevel vovede den alderstegne Mand et nyt

Giftermaal, hvortil han i 1799 fik kgl. Be¬

villing. Men skønt han i dette Ægteskab med

Jomfru Wilhelmine Maria Catharina

*) Memoirer og Breve ved Clausen & Rist. VI. 147.

**) Hvilken Oplysning jeg med flere andre skylder Hr.

Landsarchivar G. L. Wad.
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Weiniche*) fik 2 Sønner — Friderich

Wilhelm og Andreas — og 1 Datter,

Adalberthe, havde han heller ikke denne

Gang større Held med sig i Ægteskabet. Thi

paa Skiftet efter ham omtales Hustruen som

separeret. Hans sidste Aar synes at have væ¬

ret kummerfulde. Han boede til Leje i Hans

Jensens Stræde, et noget beskednere Kvarter

end den store Gaard i Vestergade, hvor han

en Gang havde siddet som en af Odense Byes

formaaende og formuende Borgere.

Sit Otium tilbragte Schiøt med at regi¬

strere sit Livs Skibbrud. Paa en Mængde

Folioark har han med den Pyntelighed og

Omhu, som megen overflødig Tid giver, ned¬

skrevet Fortegnelse over alle Papirer hans

Ægteskab vedrørende og bagefter anvendt disse

Ark som Omslag om de paagældende Acter.

Der var den Selvretfærdiges Pineri og gode

Samvittighed i dette, en ubetvingelig sygelig

Lyst til at vedblive at krese indenfor de samme

Cirkler.

*) Navnet skrives ogsaa Wienke, hvad dog antagelig

er en Fejlskrift.
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Den 16de Maj1809 lukkede den gamle

Mand sine trætte Øjne. Dødsboet gav kun

9 Rdlr. til Deling. Byskriver H. M. Lange

satte ham i Fyens Stifts Tidende dette Efter¬

mæle:

„Under Afvexling af blide og ublide Dage

fuldendte Justiceraad Carl Gustav Schiøt sin

Løbebane i en Alder af 80 Aar, 6 Uger og

2de Dage*). Vel var han ikke academisk Bor¬

ger, men med Flid og Held dyrkede han Lov¬

videnskaben, og selv ejede han en udvalgt Bog¬

samling. Som kundskabsrig og snild Mand

med et lyst Hoved blev han ikke allene anfor¬

troet mange vigtige private Sager, men han

blev tillige brugt i offentlige Anliggender.

Han savnede da hverken Formue, udvortes

Glimmer, Vellevnet eller en Skare af Smig¬

rere, som man urettelig tillægger Navn af

Venner. Og hvo kunde nu tvivle om hans

varige Lykked

*) Dette er urigtigt. Som vi ovenfor har set, opgav

Schiøt selv sit Fødselsaar til 1732 og har ved sin

Død saaledes været 77 Aar. Det fejlagtige Aar

1729 findes ogsaa i Nyerup & Krafts Litteratur¬

Lexikon.
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I hans huslige Liv og ægteskabelige For¬

bindelse var han uheldig, og det blev hans

tunge Lod at sørge over Lykkens Ustadighed.

Hans Formue aftog, hans Anseelse som

Lovkyndig tabte sig, og hans forstilte Venner

forlod ham. Hans glimrende Lykke blev for¬

vandlet til nedtrykkende Kummer; mørke vare

især hans sidste Levedage, men en lysere Ud¬

sigt aabnede sig for ham, da han efter haarde

Lidelser prøvet i Medgang og Modgang den

16 ds. overgik til varig Lyksalighed.“

En stræbsom, filistrøs, pengekær, men god¬

tænkende og fintfølende Mand var paa sin

Livsbane stødt sammen med en Zigeunernatur.

To Mennesker af hvilke det ene ifølge sin

Natur elsker at blive indenfor Grænserne, det

andet at gaa udenfor dem, kan umuligt van¬

dre Vejen sammen.

Derfor maatte det gaa, som det gik i Pro¬

cnrator Schiots Ægteskab. Stiftsprovstens

Tilsynekomst paa dets Himmel var mere An¬

ledningen end Aarsagen.

Naar man længe aandeligt har levet sam¬

men med Mennesker, opstaar et naturligt Ønske
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om ogsaa at lære deres ydre Menneske at

kende. Desto værre kan dette Ønske ikke her

tilfredsstilles. Mig bekendt findes ingen Bil¬

leder af de tre Hovedpersoner i denne Livs¬

roman bevaret. Af Pingel fandtes jo vistnok

et Miniaturbillede i den Brystnaal, han skæn¬

kede sin Elskede: men da den fremlagdes i

Retten, erklærede de, som blev adspurgte, blot

at den „nogenledes kunde forestille“ Stifts¬

provsten.

Og hvor mon nu den Brystnaal findes i

Verden 9

Vil vi endelig ud af de Antydninger, som

findes i Brevene, søge at danne os et corporligt

Billede af disse tre Mennesker, hører vi, at

Johanna Elisabeth gentagne Gange hentyder til

begge Mænds Lidenhed eller Spinkelhed. Selv

har hun uden Tvivl været, om ikke ligefrem

smuk, saa dog fristende, og eet staar i hvert

Fald fast: hun har i fremragende Grad været

en erotist Begavelse.

De menneskelige Kaar og Skæbner er og¬

saa undergivne Historien. I vore Dage vilde

Md. Schiøt mulig nok have funden sig en
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ny Mand. I det attende Aarhundredes lille

Borgersamfund, hvor Hjerterne vel ikke var

anderledes end i det tyvende, men hvor Ly¬

digheden mod Samfundets uskrevne Love og

Ærbødigheden for det Passende og Anstæn¬

dige var en Faktor, der ikke lod sig afvise,

maatte hun i Stedet for henvise sig selv til

Religionens Trøst. Rent ud at tage hendes

religiøse Anfægtelser og dertil knyttede gude¬

lige Betragtninger for Hykleri vilde være

urigtigt. Utvivlsomt er en religiøs Bølge

skyllet ind over hendes Sind og hun har nydt

sig selv som en Maria Magdalena — thi al¬

drig var den jordiske og himmelske Kærlighed

fjernt fra hinanden, altid kunde der slaas en

Bro imellem dem. Hengivenheden er deres

fælles dybe Oprindelse.

Denne Historie fra de gamle Dage om tre

mislykkede Livsskæbner er da ogsaa en Historie

om for lidt og om for megen Hengivenhed.






