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83ed  Midnatstid den Iste Septbr 1852 indflumrede 

blidt og stille en hoit elflet. bedaget Familiefader. Han 

havde arbeidet og vceret besvoeret; men var dog ligesaa- 

lidt bange for at leve som for at dse; thi med klar 

Erkjendelse af sin menneflelige Skrobelighed, havde Han 

ogsaa fast Tillid til den guddommelige Naade. Skjondt 

Han havde levet lange og arbeidet meget, var Han dog 

endnu besjcelet af Dirkelyst; Hans Tanke var endnu dierv, 

livlig og lys, Hans Hjerte flog endnu varmt for M en- 

neflelighed, Fcedreland, Sloegt og Den; men dog vare 

Aandens og Legemets Evner mindre kräftige, og gjorde 

Ham derved mangen en Time bitter og lang. Denne 

hcederlige Olding. med den ildfulde Sjcrl og det kjcerlige 

Hjerte, var Conferentsraad, forhen Medlem af det Kgl. 

Rentekammer C h r i s t i a n  R o th e . Hans Hustru, som 

utrcettelig havde bodet paa de Savn , Sandsernes Svcek- 

kelse voldede i de sidste Aar, var trofast og omhyggelig 

ved Hans E ide indtil Hans sidste Stund. Den Gamles
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Jndgang til det evige Liv, hvorpaa Hans Tro var le

vende, var saa mild, rolig og smertefri, at Hans yngste 

tilstedevcerende, syv og tyveaarige S s n  flog sine Hcrnder 

sammen og udbrsd uvilkaarlig: Herre Jesus Christus! 

er det Overgangen fra Livet til Doden.



I.

«L^anmarks hsitfortjente, i 1795 afdode, ansete Em - 

bedsmand, dristige og for Landbovcrsenets Udvikling 

virksomme Godsbesidder, dybstndige Tcrnker og ftugtbare 

Skribent, Etatsraad T y g e  R o th e  havde, i Wgtestab 

med Karen Björn, tre Sonner og tre Dottre, nemlig 

Andreas Björn, dod 1849 som Geheimeconferentsraad,Carl 

Adolph, dod 1834 som Admiral, Christian, dod 1852 

som Conferentsraad, Kirstine Margrethe, dod 1829, Enke 

efter Confessionarius Bastholm, Caroline, dod 4845, 

Enke efter Kammerherre Stampe til Skjorringe m. v., 

Anne Rosine, dod 1815, gift med Etatsraad, Professor 

N. Schon.

C h r is t ia n R o t h e ,T y g e  Rothes yngste Son , ncestyngste 

Barn, blev fodt den 27de Ju n i 1779, formodentlig paa Ty- 

bjerggaard i Sjelland, som dengang tilhsrte Faderen. 

Jkke endnu 12 Aar gammel, blev Han anbragt paa det 

rybergfle Handelscontor, et af de storste og mest ansete 

i Kjobenhavn. 1787 blev Han indsat som Bolontair i 

Oeconomie- og Commerce-Collegiets ostindifle Secreta- 

riats-Contor, tog derpaa den danfte jnridifle Examen, 

og blev, 1799, ifolge Concours, udncevnt til Copiist 

i Rentekamrets sjcrllandfle Landvcesenscontor. Aaret 

derefter, den 31te August 1791, blev Han udncevnt til



Fuldmcrgtig. 1794, 7 Novbr., giftede Han sig. 1795 

blev Han beskikket til at vcere Secretair i den saakaldte 

„störe Hovericommission" og til at folge den paa alle 

dens Reiser, der fortsattes indtil i 1798. 1797 blev 

Han Chef for det stcellandfle Landvcesenscontor. 1799 

kjobte Han den Eiendom i Frederiksberg Allee, som Han 

vedblev at beboe og eie i henved et halvt Aarhundrede. 

F ra  den 16de Januar 1796 var Han ogsaa Medlem af, 

Kasserer og Secretair for det naturhistorifle Selskab i 

Kjobenhavn. 1802 blev Han beordret til, i Forening 

med to Andre, at regulere Oppeborselen af den, under 

Iste October d. A , paabudne „Skat paa Besiddelse, Nytte 

og B ru g ";  hvoraf fulgte, at det tillige, lidt efter lidt, 

blev Ham overdraget, at beregne og ordne alle de For- 

andringer og Forsgelser af denne Skat, hvilke paafulgte 

i en Rcekke af Aar, indtil det i 1818 ogsaa blev Hans 

Lod, at sammendrage og ordne alle disse Skatter saaledes 

som det siden den Tid har bestaaet. A f  disse Arbeider 

var det tillige en Folge, at Han i mange Aar umiddelbar 

sorestod flere forfljellige Contorer. I  1803 og 1804 

kaldte Grev Reventlov Ham til at indlede og ordne det 

störe nye Matricularbeide, til hvilken Ende Han stilledes 

i Spidsen af et heelt nyt Contor, foruden Landvcesens- 

og Skattereguleringscontoret, som Han allerede havde, 

og Han vedblev. med utrcettelig Jver og Udholdenhed, 

at forestaae dette omfattende Arbeide indtil dets Fuld- 

endelse og Jndforelse i 1844.

I  tre Aar, 1802— 1805, var Rothe Medlem af Fat- 

tigcommissionen i Frederiksberg So gn .  hvilket Han lige- 

ledes tidligere havde vceret i Kjobenhavn.
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F ra  1800 til 1805 bestyrede Han det störe G ods 

Petersgaard, som Köngen havde kjobt i 1799. Under 

Kjobenhavns Beleiring 1807, da alle andre Forretninger 

hvilede, paatog Rothe sig at bestyre det tjenstgjorende bor- 

gerlige Artilleries Forpleining, og drog i dette Hverv 

hele Volden rundt to Gange daglig.

Ester 1807 kjobte og folgte Rothe adskillige Godser 

(Marienborg og Snertinge, Lovegaard, Scrbygaard, Eeg- 

holm) i Forening med Andre, som fornemmelig gjorde 

Pengeudlcrgene, medens Han besorgede Arbeidet. Derved 

erhvervede Han nogen Formne, og kjobte i 1811 Lerchen« 

feldt ved Kallundborg, hvilken Han beholdt indtil 1846, 

da Han afhcrndede den til sin ncestcrldste S sn ,  der tildeels 

havde drevet og bestyret Eiendommen i nogle og tyve 

Aar, forst som Forvalter, siden som Forpagter.

Den 28de Januar 1809 holdt Frederik Vl O r- 

denscapitel, efter at have givet Dannebrogordenen en 

betydelig Udvidelse, og flog de forste Udncrvnte til R id - 

dere med Christian IV Svcerd, paa Rosenborg Slot. 

Rothe blev den D ag  saaledes flagen til Ridder af Danne« 

broge. Den Iste August 1829 blev Han tillige hcrdret 

med Dannebrogordenens Solvkors.

Den 6te M a rts  1805 blev Rothe udncrvnt til 

Kammerraad; den 28de Januar 1812 til virkelig J u -  

stitsraad; den 28de Januar 1817 til virkelig Ekatsraad, 

og den 31te M a rts  1840 (Hans Embedsjubiloeum, 50 

Aar) til Conferentsraad.

Aar 1809 blev Han, paa sin Begjcrring, aflost 

fra Landvcesenscontoret og kalbet „forste Secretair for 

Matriculeringscontoret". 1811 blev Han beordret at
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indtrcede som Medlem i den, 1786 nedsatte „störe 

Landbocommission", og listige at fungere som Se - 

cretair i den. 1812 beskikkedes Han til at forestaae 

Reguleringen af Jldstedskatten. I  August 1 8 l4  blev 

Rothe beordret at indtrcede som forste og styrende M ed

lem i Jndkomstflatte-Commissionen for Kjobenhavn, og 

samme Aar, til at overvcrre Classelotteriets Trcrkninger. 

I  mange Aar havde Rothe fungeret som „Committeret" 

i Rentekammeret; den 2den Ju li 1814 blev Han formelig 

udncrvnt dertil.

D e  aarlige Reiser med Matrikulcommissionen, som 

forst havde omfattet Derne, voldte, fra 1815, vedhol- 

dende, langvarige Ophold i Jylland hver Sommer. 

Dette gav tildeels Anledning til, at hele Familien, i en 

halv Snees Aar, mest opholdt sig paa Lerchenfeldt ved 

Kallundborg og paa Buderupholm ved Aalborg, end- 

stjondt Rothe imidlertid vedblev Udforelsen af alle de Ham 

overdragne Embedsforretninger.

I  1826 blev Rothe kalbt til, i Rentekamret, med 

Bibehold af Matrikulen, at overtage Faget for de egent- 

lige Kammersager og Regnflabssager for Sjcelland, Fyen 

og Derne, og drog da ufortovet atter med hele Familien 

til Kjobenhavn. Den 8de M a i  1831 fik Han Ordre, 

at indtrcede i den „overordnede Tiendecommisston".

F ra  1834 til 1845 var Rothe forste Medlem af en 

Commission, som blev nedsat til at undersoge Oecono- 

mien ved de kgl. Hauger og forestaae Forandringer der- 

ved, og siden Formand i den derpaa oprettede „Hauge- 

inspection", indtil dennes Oplosning.
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I  September 1840 indstiftedes den saakaldte „Co- 

mitee for den nye Matrikuls Jndfsrelse*, i hvilken Rothe 

indsattes soin forste Medlem.

Ded de betydelige Personalforandringer, som fore- 

toges i Collegierne i 1840, blev Rothe, fra Iste Januar 

1841, entlediget fra at vcrre Committeret i Rentekam- 

ret, fljondt Han vedblev at staae i Spidsen for M a -  

trikulen m. v. Aaret efter begjerede Han, som ligefrem 

Folge af de indtraadte Forandringer, at fritages fra 

Forretningerne i den Overordnede Tiendecommission; 

men dette blev Ham ikke indrommet forend i 1846, da 

Svcrkkelsen af Hans S y n  gjorde Ham det altfor besvcrr- 

ligt at läse Acter og Beregninger.

I  1843 flyttede Rothe ind i den Bolig  i det saa

kaldte Lercheske, sordum Harsdorfske P a la is 's  Hauge, B ag  

Börsen, hvilken tidligere havde vceret beboet af Etatsraad, 

Deputeret i Rentekamret Ahrentz og dennes Enke, og 

som der forlcrngst, af Frederik Vl, havde vcrret givet Ham, 

som det crldste Medlem af Rentekamret, kgl. Tilsagn om, 

for sin og sin eventuelle Enkes Levetid, og her tilbragte 

Han de 9 sidste Aar af fit lange og daadrige Liv.

I  1845 folgte Han sin Eiendom Dennerslye i 

Frederiksberg Allee, og 1846 Lerchenfeldt.

Ved Regjeringssorandringerne i Aaret 1848. og 

da Comiteen for den nye Matrikuls Jndforelse ophce- 

vedes, blev Rothe ogsaa, under 17de Januar 1849, entlediget 

fra Bestyrelsen af Matrikulen, og traadte saaledes ganske 

ud af sin mangeaarige, rastlose Embedsvirksomhed. D a  

Han dode, 1852, var Han et P a r Maaneder over to og
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fiirsindstyve Aar gammel; Han havde ikke blot levet 

lcenge. men levet og virket meget i alle sine Dage.

Ester en sireaarig Forlovelse blev Han forste Gang 

gist den 7de November 1794 med en Datier af forhen- 

vcerende Forvalter ved So rse  Academie og Eier af 

Stokholtegaarden Müller, Charlotte Christine Müller, som 

dode den 5te Februar 1814, efter sin U te  Barselfcerd. 

M ed hende havde Han 7 Senner og 4 Dsttre. E n  

S o n  og en Datier dode i deres forste Aar; en oeldre 

S o n  og Datier, saavelsom ogsaa en dyrebar Svigerson 

og tre elskelige Svigerdottre havde Han den dybe S o rg  

at miste i sin hoie Alderdom. I  1815 cegtede Han J o 

hanne Cathrine M arie  Selmer, Datier af davcerende 

Kommandeur i Soetaten Selmer. Hun og deres 8 

Born. 3 Sonner og 5 Dsttre, overleve Ham alle.

Ded bette körte Overblik have vi seet hvor Manden 

er kommen hen; i det Folgende skulle vi noget noiere 

paavise Veien, Han er vandret ad.

I I.

Fortrinlig udmcerkede M c rn d ,  som ved deres 

Fremtrceden i Samfundet drage Alles Blik og Opmcerk- 

somhed paa sig, som ved deres Birken blive umiddelbar 

indgribende og betvdende for Medborgere, Fcedreland, ja 

endog for en storre Krebs, som ved deres Evner, S t il-  

ling og Bändel vcrkke almindelig Beundring, Bifald eller 

Modstand, Saadanne höre Historien til; det bliver den
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lcrrde Försters, den veltalende Historieflrivers S a g , ud> 

fsrlig og noiagtig at beflrive deres Levnetslsb, atflildre 

dem selv og deres Bedrifter, at optegne deres Eftermcrle 

og bevare det fuldstcrndigt sor Tid og Efterflcrgt. D e r 

gives a nd re  M cend , strcebsomme, nyttige, agtvcerdige 

og elflelige Mcend, hvis Liv henrinder bramfrit, stille 

og nkjendt i en snever Kreds. Biflrivelsen af disses 

Levnet, ved deres egen Haand, kan tilvisse vcrre belcr- 

rende og veiledende; men den bliver i Almindelighed 

ikkun Malende for Faa, og Hörer ikke hjemme udenfor 

den lidet talrige Kreds af Slcegt og Venner, som have 

kjendt og elflet den stille, flittige Arbeider i sin befledne 

Vandel. M i d i  im e lle m  disse Merligheder finde vi 

saadanne Mcend, som uden hverken at have vandret 

Verden igjennem ncrsten fljulte og ubemcerkede. eller at 

have Hort til de saakaldte historifle, paa de overste Pladser 

i Staten henstillede Personligheder, dog have vcrret ud- 

rustede med scerdeles Aandsgaver, have vidst at stabe sig 

en kräftig, udvidet og fleersidig Virksomhed, have havt 

Jndflydelfe paa og Deel i storre Foretagender, vigtigere 

Foranstaltninger til Medborgeres og Fcedrelandets Del 

og Dee, som derfor ogsaa have levet og virket for mere 

end netop dem selv og deres Ncermeste, og hvis Livs-, Dirk- 

somheds- og Skjebnes Billede derfor ogsaa kan vcrre 

tiltalende. oplysende, vcekkende for mange. Jblandt saa

danne tor man vel regne afdode Conferentsraad Chr. 

Rothe, og vi tor troe, at det her foranstaaende Om rids 

af Hans Lobebane berettiger til at antage, at en noget 

udfsrligere Fremstilling af hvad Han har vcrret og virket, 

vel kan vcrre vcrrd at meddeles fra Hans S o n s  Haand,
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og kan blive kjcerkommen for flere end netop Hans egen 

Slcrgt.

Dette er mere trcrffende antydet ide fände Ord, som Hans 

mangeaarige, fljondt yngre Den Stiftsprovst Tryde udtalte 

ved hansBaare: „atnaar det Ord, at denne hcrderligeOlding 

ikke er mere iblandt os, gjsr et dybt Jndtryk, —  da er det 

f o r d i  H an  v i r k e l i g  h a r  levet,  v i r k e l i g  u d f y l d t  

en fand  menne ske l ig  T i lvcerelse. " —  „ I  fyrig, 

driftig, kraftfuld Strcrben er Hans Ungdom, Hans M and- 

dom, ja en stör Deel af Hans Alderdom henrunden" —  

„Han har levet og arbeidet med det S in d ,  den Kjcer- 

lighed, den Begeistring for at naae sit Maal, der lcrgger 

i enhver Gjerning, som udfores med den, et hoiere Liv. 

Derfor har Han ikke, som saamange Andre, blot troellet 

i sit jordiste Dagvcrrk, men Han har levet,  gleedet sig 

i det og sat en v i r k e l i g  T i l voere l se i nd  i det. 

Derfor er der vel blevet et S a v n  tilbage efter Ham, 

men ogsaa en J h u k o m m e l s e  til Delsignelse".

Det flal imidlertid ikke voere Hensigten, her at yde 

en fuldstoendig og udtommende, den lcrrde Historiker og 

strenge Kritiker fyldestgjorende Underfogelse af Csrd. 

Rothes Levnet i alle Retninger og alle Enkeltheder; vi 

skulle kun stroebe at opsoge og fremdrage Saameget, at 

deraf kan opstaae et om muligt tro Billede af Hans 

aandelige Dcrsen og af Hans Levnet, af Hans Dirken og 

Strcrben i det Private som i det Offentlige.

Hjelpemidlerne til at skildre den Hedengangne ere 

vel, foruden officielle Kjendsgjerninger, personlige E rin - 

dringer hos dem, som stode Ham ncer og som alle hcrngte 

ved Ham med levende LErefrygt og med varm, inderlig
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Hengivenhed. D o g  har Han ogsaa esterladt nogle Dagbogs- 

optegnelser fra sine forste Reiser med Hovericommissionen 

i 1795— 96 og nogle „Errndringer af mit Liv", som Han har 

nedskrevet i sine sidsteAar. D a  disseErindringsblade give en 

temmelig fuldstcrndig Deiledning, have de for en Deel 

vceret Anledning til ncrrvcerende lille Arbeide og ligge 

til Grund derfor. D e  Skrister, som Han forfattede og 

udgav i sin hoie Alderdom, staae alle i Forbindelse 

med Hans offentlige Virksomhed; ogsaa de hjelpe derfor 

til Oplysning og Forestilling om denne.

Hl.
O m  Rothes B a r n d o m  og forste U n g d o m  have 

vi nu ncesten ingen anden Kundskabskilde end den, Han 

selv har esterladt os. Med Undtagelse af enkelte Trcrk 

og smaae Familiebegivenheder. var det Ham imod at 

tcenke tilbage paa sine tidligste Ungdomsaar; Erindrin» 

gerne fra den Tid vare Ham bittre; Han gik, med Taus» 

hed, meget strängt irette med sig selv for sit Liv og sine 

Handlinger fra hine Dage. Det Gode gled Han hen 

over som over Noget, der kun har vceret at betragte 

som pligtmcrssig Skyldighed og derfor ikke fortjener 

scerlig Opmcerksomhed; Han sogte ikke at retfcrrdiggjore 

sig selv ved Bevidstheden om Mangel paa Beiledning 

og Opdragelse; men uden Skaansel fordsmmer Han 

enhver Brode, der har vceret Folge af naturlig Let» 

sindighed og uhindret Ungdomsdaarskab; med vaagen 

og noieseende Samvittighed krcever Han sig selv til Regn
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stab for hvad der har vceret mindre velgjort, for hvad 

der gjor Ham sine Ungdomserindringer mindre lystelige. 

Ded disse og mange senere see vi Ham ydmygt boie sig 

ubetinget under den „milde himmelske Naade", som Han 

haaber vil „antage Hans Erkjendelse for Noget, supplere 

Resten og flaae Streg over hvad der kan dcekkes". Han 

siger endvidere, i sin samvittighedsfulde Selvbekjendelse: 

„jeg satter godt, at der er ligesaavist et Helvede paa 

Jorden, som der er et Himmerige; thi jeg selv er mig 

begge bevidst: det forste i Erindringerne fra min tidlige 

Ungdom; det sidste fra et langt, herligt Huusliv og 

Embedsliv".

Denne stramge Straffedom over sig selv, berettiger 

den nu ogsaa os til at bryde Staven over Mandens 

hele Barndom og Ungdom? Nei visselig ingenlunde! 

D i flulle see, at hvad der har vceret Urigtigt, kunne vi, 

med storre Mildhed og Overbcrrelse end Han selv har 

gjort, flrive paa Omstcrndighedernes Regning; det D ad - 

delvcrrdige kan finde gyldig Undskyldning; de tilfceldige 

ufljonne Udvcexter have ikke kvalt den sunde Rod og den 

gode Sp ire. I  hvor udmcrrkede, forstandige, hoitagtede 

og elskvcrrdige end begge Rothes Forceldre have vceret, saa 

bcrrer dog Alt, hvad vi vide om Hans Barndom og 

forste Ungdom, Didnesbyrd om, at Hans Opdragelse og 

Underviisning, i hiin Tid og vel tildeels efter hiin T ids 

Maade, have vceret forsomte i en forbausende Grad, og 

naar vi undtage blind Lydighed og Wresrygt for de 

Wldre, saa finde vi ncesten ikke Sp o r af Forceldres be

ständig vaagende Oie, utrcrttelig advarende og veiledende 

Haand over denne Deel as Rothes Liv. Uden dette künde
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Heller ikke Rothe sukke, som Han gjor, i sine „Erindringer", 

oder at den straffende Haand ikke i Drengeaarene har 

raevset Ham for letsindige, uoverlagte Drengestreger, ikke 

har holdt Ham ude fra daarligt, fordcerveligt Kammerat- 

flab og fra fällige Prover i disse Drengeaar, hvor S in -  

det er boieligt og ligesaa let til at forledes som til at 

veiledes.

Rothes Forcrldre tilbragte, for det Meste, Sommeren 

paa deres Landeiendom, og ikkun Dinteren i Kjoben- 

havn. Faderens Tid var stankt optaget af Embeds- og 

Skribent-Dirksomhed; Moderen var oste og langvarig 

betaget af Sygelighed og Lidelser. D e r blev, i nogle 

Aar, holdt Huusloerer, en ret brav, begavet og Familien 

hengiven ung M an d , men som gav efter for sand

selige Tilboieligheder og tidlig forfaldt. Denne var 

desuden fortrinlig beflorstiget med den aridste S o n ;  

de to yngre forsomtes, fik saagodtsom ingen Anviisn ing; 

men bleve jevnlig affccrdigede med legemlig Roevselse, 

naar de, under Loererens Fravcerelse, Intet havde lorrt. 

At Born , i ledige og ubevogtede Timer, gjsre Borne

streger, er ikke at undres over, og hvor Spanflroret alene 

flal voere Tugtemester, kan det kun fee maadeligt ud 

med den fände Opdragelse, det vide vel Alle. H uus- 

lcereren blev en kort Tid aflost af Timelorrere. Faderen 

provede ogsaa selv paa at undervise de to yngre Ssnne r; 

men opgav snart Forsoget: Han var formodentlig dueli- 

gere til alt Andet end til dette. E n  kort Tid blev Ehr. 

Rothe ogsaa sat i en simpel Almueflole i Kjobenhavn for 

at loere Regning. Senere hen fik Han nogen Underviis- 

ning i Engels! og i Bogholderie; men ligesaa kort, af-
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brudt og utilfredsstillende som det Foregaaende. Rothe 

siger saaledes selv, i sine „Erindringer": „Jeg kan da 

med Sandhed sige, at jeg aldrig har nydt nogen Op- 

dragelse og mindre nogen Oplcrrelse, ligesom det er vist, 

at jeg mit Liv igjennem har savnet den sidste. Havde 

jeg ikke havt et naturligt Anlcrg til at opfatte hvad der 

laae for mig og gaae sikkert efter den Sn o r,  der var

trukken for m i g ..... samt derhos besiddet en Sa n d s  for

Forretningsorden og Dygtighed, men iscer et praktifl 

B lik " . . . . saa maatte jeg have vceret og blevet en 

Stymper. —  M a n  vil maaflee mangesteder finde noget 

Scrreget ved Rothes Sp rog, baade i Ord og Udtryk. 

Dette er da deels maaflee en Fcrdrenearv fra Tyge Rothe, 

deels en Folge af, at der aldrig var falden nogen grun

dig Sprogunderviisning i Hans Lod, hverken latinfl eller 

danfl, saa at Han paa en Maade ganfle selv havde ud- 

dannet sig fit Sp ro g , og det alene ved og til Forret- 

ningsstiil.

Chefen for det. i sin Tid, bekjendte, omfattende og 

mcrgtige rybergfle Handelshaus i Kjsbenhavn, var ud- 

gaaet fra Chr. Rothes Morfaders, Andreas Björns Han- 

delshuus. Tyge Rothe har maaflee derpaa bygget en 

Forventning om, at Hans S o n  flulde kunne trcede i sin 

Bedstefaders P lads, og dette har mutigen voeret Anled- 

ningen til, at Han, inden Sonnen endnu var 12 Aar 

gammel, satte denne paa R y b e r g s  H a n d e l s c o n -  

tor. Dette Contor blev, i den Tid, maaflee ogsaa anseet for 

en Skole. D e r var imidlertid In ge n  der, som gav sig 

af med at vcere Lcrrer for den Unge, og Chr. Rothe kom 

desuden, som Han selv siger, „aldeles uforberedt dertil".
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„Af Sp rog  künde jeg intet, og saa at sige hverken flrive 

eller regne." Dette blev Ham da og, i de 5 -6  Aar Han 

tilbragte der, ikkun en fordoervelig Skole og til ingen 

Baade. Dar det et M isgreh at lade den 11— 12aarige 

Dreng ophore med al boglig Underviisning, for ikkun 

at lode W under eller flrive af, i Handelshusets Tjeneste, 

saa var det et endnu storre, ikkun et P a r Aar efter, at 

satte Ham, som det hed, i Ryhergs Huus. Dette bestod 

nemlig kun i, at Principalen indlogerede Ham i y l sra- 

liggende Bygning, og ssrgede for, at Han der fik den 

fornodne Kost. Forovrigt var Han aldeles overladt til 

sig selv, künde gaae ud og komme hjem, künde lade og 

handle ganfle efter eget Tykke og uden mindste Tilsyn. 

Tilmed boede Han der sammen med to Kammerater, 

hvoraf den ene ikke var crldre end Han selv, og den 

anden, celdre, var et til alle Udfleielser forfaldet, med 

Penge velforsynet ungt Mennefle, der levede i yderlig 

stet Selflab. Hvilke Folger dette künde have for den 

ganfle unge, livfulde, letsindige, aldeles ubevogtede Dreng 

er let at vide. I  sin hoie Alderdom har Han da ogsaa 

derom flrevet: „ I  Hvor meget det end endnu interesse- 

rer mig at tanke tilbage paa det störe Handelscontor 

og det hele Handelsvcesen . . . . ,  saa levende og inte

ressant som alt dette staaer for m ig, saa modbydelig er 

mig Erindringen om det udenoms Liv i disse Aar, og 

derfor henflriver jeg Intet derom; men det er ikke for 

at lcegge Skju l paa Dumheder, Drengestreger . . . ."

Hvad enten nu Faderen saae sig fluffet i sin Udsigt 

for Sonnens Fremtid, eller Han havde saaet D ie  for 

det Farlige i denne Stilling, med Hensyn til Hans aan-
2
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delige og scedelige Udvikling, saa tog Han Ham, i 1787, 

pludselig, uden foregaaende Kald og Darsel, tilbage fra 

det rybergfle Huus og Contor, og da det vel anfaaes 

for at vcere blevet for silde til at lade Ham begynde 

den studerende Bane, fik Han Ham sat ind som D o l o n -  

t a i r  i C o m m e r c e c o l l e g i e t s  ostindlfle Secretariat. 

Det kan nu vel vcere et Spsrgsm aal om dette ikke var 

et nyt M isgreb, istedetfor at advare, veilede og Vogte, 

saaledxs at rive Ham ud sta den betraadte Bane, hvo» 

til Han hverken manglede Lyst eller Anlcrg, og at gjore 

de der tilbragte Aar og erhvervede Fcerdigheder spildte. 

Det syttenaars unge Mennefle var nu rigtignok atter i 

det fcrdrene Hjem; men hvad det angik at erhverve 

Kundflab og Dygtighed, var det nhe Collegie-Contor 

en endnu langt slettere Skole end det störe Handelshuus. 

Chefen var en fljult og hemmelighedssuld M and, der 

ikke betroede Dolontairen eller endog Fuldmcrgtigen Andet 

end Afflrivning, der var mistroifl mod dem, og med 

god Grund blev dem og Andre i hoi Grad mistoen- 

kelig. ,

I  den Tid flulde Rothe nu berede sig til at tage 

dan sk  j u r i d i s k  E x a m e n ,  og blev manuduceret af da- 

vcrrende Hof- og Stadsrets-Assessor Bcrrentz. Rothe be- 

mcrrker selv herved: „Vanheldigviis var da min Roman- 

lcrsningsperiode indtruffen og derved tillige det Danheld 

at just til samme Tid begyndte Lafontaines Roman

periode. A t dette havde Jndflydelse paa Jurisprudentsen 

er uncegtelig." Han indstillede sig imidlertid til den 

fastsatte Tid til Examen og fik „bekvem" for det Skrift- 

lige, „ei ubekvem" for det Mundtlige. Prof. Norregaard
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tilkjendte Ham bedste Charakteer for begge Dele, men 

Pros. * modsatte sig. Herover opgik der et Lys strax 

efter Examen. Dagen fsr var Rothe tilligemed en 

anden Examinand (som kun fik „ei ubekvem"), stcrvnet til 

Prof. *, der blot spurgte dem hvem deres Fader var, 

og dermed lod dem gaae igjen. D a  de, efter Examina- 

tionen, gave Pedellen sin Douceur, sagde denne: „det 

var flu da ogsaa besynderligt, at De  ikke künde begribe, 

at da jeg bestilte Dem  igaar til den Gamle, betydede 

det, at Han vilde have Penge." —  At R. sorovrigt, selv 

i disse Ungdommeligheds- og Flygtighedsaar, ikke holdt 

af at ligge paa den lade S ide , beviser endmere det 

endnu efter Hans D od  gjenfundne Haandflrift af en, 

upaatvivlelig i den Tid forfattet, Over sce tte l s e  a f e n  

historifl, halv dramatiseret Roman om Ungarns Skjebne 

og M ath ias Corvinus, der imidlertid ikke blev trykket. 

I  de samme Aar besagte R . D e t e r i n a i r s k o l e n ,  horte 

Forelcesninger der og deeltog i Forbindinger og Kure; 

men, siger Han selv, „det blev hverken Heelt eller 
Halvt".

I  Sandhed, af det Foregaaende sremgaaer det meer 

end tilstrcekkeligt, at i alle de Barndoms- og Ungdoms- 

aar, hvor den Unge flal bevogtes og ledes, hvor Under- 

viisning og Belcerelse flal omhyggeligen gives, men ikke 

selvstcrndigen tages eller blot tilfceldig erhverves, blev 

der Ham saagodtsom aldeles Intet givet, hverken Heelt 

eller Halvt. —  Den forste Tanke, som alt dette maa 

vcrkke og som allerede er antydet her ovenfor, er om 

hvorledes det er muligt, at saa kloge og fortrceffelige 

Forcrldre som Tyge Rothe og Hans Hustru have saa aldeles
2*
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kunnet sorsomme og sorfeile det Rette med Hensyn til 

en S o n s  Underviisning og Opdragelse. See vi hen til 

hvad der ikke blev givet denne S o n ,  til hvorledes der 

ikke blev sorget for Ham i Barndom og tidligste UNg- 

dom, til hvor lidt der vogtedes paa, at Han ikke blev 

aldeles vildfarende og gik tilgrunde for stedse, og vi 

tillige fceste Diet paa hvad Han ikke destomindre, da og 

sidenefter, har erhvervet og udviklet, hvad Han er bleven 

til, baade i aandelig og scrdelig Henseende, hvilken Kjcer- 

lighed og Driftighed Han har lagt for Dagen i det pri

vate Liv, hvilken Dygtighed, djerv og utrcrttelig Dirk- 

somhed i det offentlige Liv, da maa man tilvisse er- 

kjende, at Han har vcrret begavet med udmcerkede Evner 

og har vidst at bruge dem rettelig; man maa crre Ham 

ligemeget fra Sjcrls og Hjertes S ide, og naar vi saa 

derhos toenke os Ham i det raste, fljontformede, ranke 

Legeme, med det oedle Ansigt og det livfulde D ie, da 

kunne vi vel forestille os, at Han har vcrret en ung 

M and , der var vcrrd at agtes og elfles, at bruges, 

drages frem og at folges.

At Rothe, uagtet den antydede Forssmmelse af Hans 

Underviisning og Opdragelse i Barndom og Ungdom, er 

bleven en saa «del, duelig, kräftig og dristig Mand, 

maa vel vcrkke Beundring, vcrkke Glcrde over, at det 

Sidste er blevet, uagtet det Forste. Det er og, iblandt 

mange, et slaaende Exempel mere paa, at Menneflets 

Evner kune komme til krafti g Udvikling og naae et hsit 

M a a l,  uagtet de i de tidligere Aar ikke fredes, pleies 

og noeres som det fleer, ester scrdvanlig V iis ,  i vor Tid 

hos de dannede Slcegter. Betragtningen heraf kan imid-



2t

lertid ogsaa ftemkalde den Tanke, om ikke disse Evner 

have udviklet sig saa dristigt, kräftigt, dygtigt, ikke nag

tet, men just fordi de ikke ere blevne opflidte i de tid- 

lige Aar, fordi der ikke er krcevet Anstrcengelse og Frug- 

ter af dem, forend de vare -levne starke, udvoxne, modne. 

I  den Anledning kan netop det Sporgsm aal paatrcenge 

fig, om Manden vilde blevet den djerve, ildfulde, klog- 

tige, udholdende, dersom Barnet var blevet holdt i aan- 

delig tunge Lcrnker, var tildannet i afmaalte Former, 

dersom Sjcrl og Hjerte beständig vare holdte i Lede- 

baand- Faldehat og S n o r l iv ?  Det vilde vel vare vove- 

ligt at söge det Rigtige ved at anstille Prover i en saa- 

dan Retning, voveligt at forsoge de Unges Opdragelse 

og Underviisning efter en Toileslssheds-Grundsatning; 

thi Mennesket er et kostbart S to f  at experimentere med. 

M en  bette kan dog atter og atter lebe til Overveielse af 

og Forsigtighed med Sporgsmaalet om at Vogte sig for 

at undervise og opdrage for meget, ligesaavel som for 

at gjore det for lidt. I  Staterne kan der jo ligeledes 

regjeres, ikke blot for lidt, men ogsaa for meget.

Rothes fyrige Aand künde ligesaa lidt mattes og til- 

fredsstilles som opklares og uddannes ved de underord- 

nede Befljeftigelser, der overdroges Ham i det ostindiske 

Commerce-Secretariat. Foruden sin Lasn ing til juridisk 

Examen og sine veterinaire Studier, udfyldte Han des

aarsag en Deel af sin Tid med Rom anlasning og med 

Diolinspil, hvori Han erhvervede en ikke ubetydelig F a r -  

dighed, uden dog ret at besidde egentlig musikalfl Ore 

og Talent. Skjsndt Han havde draget sig dort fra det 

mindre gode Selskab, som Hans soregaaende Skjebne 

havde lebet Ham i Berorelse med, var Han dog langt
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fra at fore noget indefluttet Liv. Han benyttede Abgang 

til flere selflabelige Forbindelser, kom, iblandt anbei, 

jevnlig i davcerende Capt. W . H. Fr. Abrahamsons Huus, 

hvor Han, foruden de celdre og alvorligere Beso-gende, 

ogsaa sandt ungdommelig muntert, godt Selskab. A f  

flere Ham kjoere Bekjendtflaber sra den Tid og tildeels 

fra bet Huus, mindedes Han, i sin hoie Alderdom, scrr- 

deles davcerende Skriver, siden Justitssecretair ved Hof- 

og Stadsretten Leuning og dennes Forlovede, siden 

Kone og Enke, Jfr. Kirchhofs.

Jm od Slutningen af 1789 indtraf det, som synes at 

have anviist Rothes Evner og Virksomhed deres Retning 

for Hans svrige Liv, det var nemlig et pludselig lysende 

Dink om, at Landbovoesenet var det, som Han herefter 

flulde offre sine Krcrfter og sin Tid, ligesom det havde 

vcrret en af Hovedgjenstandene for Hans Faders. I  

Rentekamret var Justitsraad Wadum bleven Committe- 

ret; Landvcrsenscontoret jkulde deles, saaledes at M a n -  

dix fik et jydfl og Balslov et sicrllandsk, og at der flulde 

oprettes to nye Copiistposter. Saasnart bette kom R. 

for D re , i sit Contor, fattede og udforte Han oieblik- 

lig sin Beflutning, og de Ord, hvormed Han fortceller 

bette (i sine „Erindringer"), vidne saavel om Hans Natur 

og Handlemaade, som om det ublcendede, strcrnge Blik, 

hvormed Han stedse betragtede og bedsmte sig selv: „Jeg 

troer, at det var meest Ordet Landvcesenscontor, som 

flog mig; men, hvorom Alt er, jeg som fodt Fusentast, 

istedetfor at tale forst med min Fader, foer afsted efter 

stemplet Papiir, magede en Anssgning og indleverede 

den i Dieblikket." Her, ligesom ostest senere i Livet, fee
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vi Ham handle rast og dristigt, ikke ester langt Overloeg, 

men ligesom efter Jndflydelse. Denne Stund og denne 

Begivenhed kunne vi vel betragt« paa en Maade som 

S lu ln ing  af Hans Barndom, af Hans tidlige Ungdom. 

F ra  denne Stund  af trcrder den selvstomdigere E ide og 

den bestemtere Retning af Hans Liv og Virksomhed 

frem.

IV.
D a  Chr. Rothe var kommen hjem og fortalte, at Han 

havde indgivet den omtalte Ansogning, blev Faderen, i 

det forste Dieblik, hoist fortornet oder det uaftalte, ufor- 

beredte Skridt; men henvendte sig dog i den Anledning, 

Dagen efter, til Grev Reventlov, som prcrsiderede i Rente- 

kamret, og til Justitsraad Wadum , som var den ved- 

kommende Committerede. Begge kjendte Tyge Rothe per« 

sonlig, og bleve visseligen steinte til at hjelpe Sonnen, i Be- 

tragtning af Faderens Fortjeneste i  Landbosagen. Jblandt 

de mange Ansogende om de to ledige Copiistpladser, var 

der flere tilsyneladende mere kvalificerede end R. M a n  

bestemte at lade alle de Ansogende referere paa Prsve, 

hvorved det, iblandt andet, vilde gjores rimeligt og for- 

svarligt eller ganfle umuligt at antage R. Denne skred 

til dette afgjorende Dcerk med en dhb, stormende og de« 

klemmende Folelse i sit Bryst, som Han aldrig glemte, 

som sidenefter oste gjentog sig, naar Han skulde trccde 

frem vcd det gronne Bord, til Referat for Collegiet,
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om Han ikke sjelden omtalte og levende mindedes alle 

sine Dage. Udfaldet blev, at en oeldre Medbeiler safdsde 

Etatsr. P. R . Dreier) og Rothe havde refereret bedst, og 

under 31te M a rts  1790 bleve de begge udncrvnte til 

Copiister, den forste i Rentekamrets jydfle, R. i dets 

sioellandfle Landvcrsenicontor.

Provens og Stridens Tid var imidlertid endnu 

ikke omme. Skinsyge, M ist illid , Uvillie og Modstand 

traadte Ham imode fra flere Kanter. Jldesindede havde 

bagtalt Ham, flildret Ham som et blot „lystigt og luftigt 

Beesen". Vreden udtalte sig over, at Han var sprunget 

ind fra et andet Collegium. Begge Cheferne for Land- 

vcrsenscontorerne Protesterede flriftlig imod at modtage 

Ham. Dolontairerne i Contoret sorlode det ved Hans 

Jndtrcedelse og overlode Ham alene Lasset. Chefen var 

tor, kort, stiv, taus, fljsndt ikke uretfcerdig imod Ham, 

og lod Ham selv alene om at flaffe sig Anviisning og 

Oplysning om Forretningerne, fljsndt Han beb'udede en 

ubarmhjertig Strcrnghed i at fordre Pligternes punktlige 

Opfyldelse. Im idlertid var det, som Han selv har sagt, 

„faret op i Ham, at det nu var Tid". Ledet ved den 

styrkende Bevidsthed, nu at have Noget at svare sor 

selv, og underststtet ved sin naturlige Evne og Barme, 

forte Han sit Hverv igjennem. Alt gik godt, og lidt 

efter lidt, fljsndt ikke i ganfle kort Tid, overvandt Han 

Mistilliden, Uvillien og Modstanden. Han solle levende, 

at det gjaldt Erkjendelse og Wre, Nutid og Fremtid, og 

dette gav Ham udholdende Billie og Kraft. '
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Inden vi gaae videre i Beretningen om Rothes 

Levnet og Tilflikkelser, vil det imidlertid voere rigtigst, at 

käste et scrrligtBlikpaaHans i n d r e  sjoelel ige N a t u r ,  

Hans Characteer.

S ine  Erindringsblade har Han fluttet med de Ord: 

„mit Estermoele bor vcere, at jeg var et kjoerligt Menneste 

og en troe, flittig Arbeider; men letfindig og Fusentast". 

Dette Skudsmaal af Ham selv om Ham selv er visselig 

Sandhed, og flal voere os et Udgangspunkt; men det 

troenger til Udvikling og Forklaring.

M a n  maa have Agtelse for at Rothe, i en aabenhjertig 

Selvbekjendelse, har kaldt sig en „Fusentast"; thi Han 

var s n a r r a a d i g ,  hurtig til at satte Beflutning og 

ligesaa iilsom til at scette i Doerk. M en  Han handlede 

hverken i Blinde eller i Enfoldighed: Snarraadigheden 

var gründet i at Han besad et klart, hurtigt overfluende 

B lik, et let opfattende Noemme, og just derfor var raflt 

og diervt Handlende. Hans nys fortalte Jndtrcrdelse i 

Rentekamret er et Exempel herpaa, iblandt mange. D o g  

ligesaa hurtig som Han var til at bestutte og begynde, 

ligesaa v e d h o ld e n d e  og utroettelig var han i Udforelse ; 

ingen S a g  lod Han ligge paa Halvveien, men bragte 

Alt tilende. M angen Gang har det Tyende, som traadte 

ind i Hans Voerelse om Morgenen sor at gjore det til- 

rette, funden Ham endnu uafkloedt og siddende uasbrudt 

ved sit Skriverbord fra om Astenen. Utaalmodig künde 

Han vel stundom voere, ikke over sin Gjerning, men over 

Andre, som ikke künde satte og udfore saa iilsomt som 

Han selv; Han künde da vel og „fuse ud" i Ord og 

Handling, voere opbrusende; men dog var Han ingenlunde
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vredladen; Han var ikke gnaven og gjemte ikke Nag til 
Nogen.

Del kan Han med Grund have kaldt sig en „Lei

findig"; thi med let S i n d  er Han i Sandhed gaaet 

Verden igjennem; uden det künde Han ikke have ilet og 

dandset saa freidigt hen oder Livets Bolger, over Snarer 

og Hindringer, der have ligget for Hans Fod, gjennem 

Sorge r, S a v n  og Kromkelser, der ere gangne hen over 

Ham. M en  Han besad tillige et meget k r ä f t i g t  S in d ;  

thi uden et saadant künde Han ikke have kampet, som 

Han har gjort, for at fremme de offentlige, Ham be- 

troede Anliggender, fremme fit og S in e s  aandelige og 

timelige Del, og for at bestaae under Tryk og Modgang, 

som Skjcrbnen har budt Ham at bcrre, og som stundom 

rigtignok just have vceret den egne Letsindigheds bittre 

Frugt.

Rothe var besynderlig p r a k t i s k  i sin Tankeretning, fit 

B lik  og sin Handlen. I  Forretninger vege derfor Let- 

sindighed og Ubetcenksomhed for Grundighed og Noiag- 

tighed; med sit hurtige, skarpe B lik  og sin praktifle 

Sand s gik Han strax til Bunds i hver S a g ,  lagde den 

fra Hinanden, gjorde den klar for sig og Andre, vandt 

Fasthed og Bestemthed i sin Mening og sit Foredrag 

derom. For Retfcrrd og Sandhed lededes Han af en 

levende Folelse, og Embedspligtens Opfyldelse krccvede 

Han ikke mindre stramgt af sig selv end af Andre. Hvor 

derimod Nogen havde billigt Krav og Trang til Over- 

bcrrenhed, der var Han langmodig og mildt dommende, 

og havde Nogen feilet af Svaghed, ikke af Slethed, da 

var Han stedse den flaansomme, redebonne, virksomme
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Talsmand, som hjalp til at opreise og frelse. S o m  Han 

dar menneflekjcrrlig, deeltagende og opoffrende, var Han 

og stedse rede t i l  a t  hjelpe', hvor Han formaaede at 

hjelpe, saavel med Daad ekler Gave som med Raad; sieldent 

og nodigt gav Han Nogen et Afflag, hverken hvor det gjaldt 

om at gjore eller om at tillade, indromme, opmuntre, 

gjaldt om at stemme god Billie og crrlig Strceden. 

Havde Nogen tjent Ham redeligt og godt, da var Han 

utrccttelig og opfindsom til at forflaffe dem B o  og E r-  

hverv. Havde Nogen, Hoi eller Lav, ydet ham Delvillie 

og Delgjerning, da var Hans Erindring derom, Hans 

Erkjendtlighed derfor uudflettelig, og Han lonnede det 

med lige Skjel alle sine Levedage.

Tilligemed at Rothe var kräftig og scrrdeles duelig, 

kunne vi ogsaa kalbe Hans S in d  i l d f u l d t  og s jcrlfuldt.  

Det var ikke en poetifl eller fantastifl Begeistring, som 

ledede Ham, men Han var fuld af Darme, Jver og Kjcrr- 

lighed for hvad Han fik at udfore, hvad enten bette var 

valgt og grebet af Ham selv eller givet Ham af Andre, 

enten det saa var til Hans eget eller andres, til Fcedre- 

landets eller Enkeltmands Gavn; begeistret, saaledes at 

Han virkelig levede for Tingen, der laae for Ham, at 

Han gav den Liv og rast Gang, satte Liv i Andre, som 

havde dermed at gjore, dekved drev Doerker igjennem og 

tilende, som Andre ikke vilde kunnet bedrive, hverken i 

den samme Tid eller med de samme Midler, Krcrfter og 
Mennesker.

F o r f o e n g e l i g  beskylder Rothe sig stundom selv for at 

have vcrret. Forfcrngelighed og LErgjerrighed have vel 

vceret medvirkende Drivefjedre i hans Handlemaade; men
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det var ikke udvortes Flitter og Glands, de dreve Ham 

til at attraae. Hans Forfcengelighed bestod i al Fald i 

at udrette Meget og hurkigt, i at udvirke det Gode og 

Rette, i at flaffe Andre Glcrde og Delbehag. Hermed 

staaer maaflee det i Forbindelse, som Ingen , der har 

staaet Ham ncermere, har kunnet undlade at bemcrrke, 

nemlig i hvilken beundringsvcerdig Grad Han var d r i f t i g  

til at foretage og erhverve. Derimod bor det vel Heller 

ikke forties, at Han var mindre flikket, sindrig og selv- 

fornoegtende til at bevare og holde Huus. Han vilde 

gjerne have mange Penge; ikke for at opdynge dem, 

vcrre rüg og nyde sin Skat; men sor at vcrre istand til 

at udgive mange Penge ; thi dette var Hans Lyst og Til- 

boielighed; dette var desvcerre ogsaa Hans svage S ide  

og blev Ham en nagende O rm  i Hans Manddom og 

Alderdom.

Ingen, som har kjendt Rothe, vil Heller bestride, at Han 

har havt Ret i at mene, at Hans Eftermcrle maa vcrre, 

at Han, tilligemed at have vcrret en „tro og flittig Ar- 

beider", har vcrret et „kjcrrl i gt Menneske". Kjcerlighed 

besjcrlede Ham i Almindelighed imod Mennefler, D y r  og 

Gjenstande: en Hund, en Hest, et Trce o. s.v. künde vcrre 

Ham dyrehare; Han oinede i dem Guds Aand i Skab- 

ningen, knyttede dertil mangehaande dybe, inderlige Fo- 

leiser og Tanker. Ubeflrivelig Kjcrrlighed til Hans Slcrgt 

og alle Hans Ncrrmeste var dybt rodfcrstet i Ham ogud- 

prcrgede sig i hele Hans livlige Dcesen og Vcrren. Ikke 

at Han var kjcrlen, blöd eller leflende i Tale og Omgang; 

men at Han stedse var ubegrcrndset hengiven, omhyggelig, 

opoffrende, utrcrttelig for alle sine Elflede, og det ikke
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mindre for deres Delbehag og Glcede end for deres 

aandelige og timelige Fornodenheder; thi ingen Glcrde 

og Nydelse var Ham storre end at gjsre og see Andre 

livlige og glade, og have Hans Born  i deres Barndom 

end stundom redet sig paa Tome, saa have de dog 

dandset paa Roser i deres Fcrdrenehjem.

Kort: om jeg her har formaaet at levendegjore 

nogle Troek af den Forevigedes Billede, da vil man 

fljonne, at Han vel har havt Svagheder og Feil, —  

hvilke vi Heller ikke have villet dolge utilborlig, —  men 

og erkjende, at Han har vcrret rüstet med stör Sjcels- 

styrke og megen Dygtighed, at Forsynet har udstyret 

Ham med herlige Evner og hoist elflelige Egenstaber, 

hvilke alle ere komne til deres Ret og til frodig Vcrxt i 

Hans Liv.

I  hine Dage var en Klub en Sjeldenhed, og 

Klubber havde ikke udviklet sig til den Mangfoldighed, 

Omsatning og Forstjellighed, som under og efter den 

stvre franste Revolution. I  Kjsbenhavn samledes „nogle 

faa Mcrnd af sjelden S la g s  og sjeldent begavede i Hjerte 

og Aand, saasom Wadum, Abrahamson, Storm , Kam p

mann o. fl/' hver Loverdag Asten. Selflabet forsgedes 

snart med flere udmoerkede Mccnd: „Tyge Rothe, Pou l 

Egede, S n  hm, Carstens, I .  Baden o. fl.; derncest ogsaa 

Genier som Th. Thaarup, Ratzbek, Sam soe, Riber, E. 

Storm, Pram, Chr. Colbjsrnsen o. a." Dette, den den- 

gang eneste Klub i Kjsbenhavn, blev kalbet „Klubben af 

1775", og blev scedvanligviis bencrvnt „ D r e i e r s K l u b " ,
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efter den M and s Navn, hos hvemSammenkomsterne i Be- 

gyndelsen fandt Sted. I  Klubben var dengang kun 

nogle enkelte unge Mennesker; „de vare der ingenlunde 

for Selskabets.Skyld, men for deres Opdragelse; med 

det Hensyn bleve de behandlede med den storste Libera« 

litet og Venligded, men der blev inddrukken dem Respect 

for M ldre  og for Talent." D e  Wldre toge Plads, de 

Ungre stode scrdvanligviis omkring dem, lyttede til den 

aandfulde og forstandige Samtale, blandede sig kun spar« 

somt og yderst beskedent i denne.

Denne Klubs Tilvcrrelse, Beflaffenhed og Tone har 

Rothe stedse betragtet som et Moment til Scrdernes og 

Samfundets Historie i Kjobenhavn i Decennierne Halv- 

fjerds og Fürs. S i n  egen Optagelse i Klubben (1790) 

har Han omtalt som en scrrdeles W re og som en Be- 

givenhed i Hans Ungdomsliv. Derfor burde den Heller 

ikke forbigaaes her. D a  Wadum, som R. scrrdeles har 

crret og eistet, en Formiddag sagde til Ham: „Han maa 

see at komme ind i Klubben, det er godt for Ham at 

komme imellem den S la g s  Folk"; svarede Han: „Vor 

Herre bevares! det er umuligt"; hvortil Wadum sagde: 

„ja jeg vil dog prove" („Erindringer"), og et P a r Dage 

efter indforte Han Ham virkelig i denne saa hsit ansete 

Klub, der endnu lcrnge efter bevarede et eget og alvor- 

ligere Prcrg.

Siden den 31te M a rts  1790 var nu altsaa Rothe 

k o n g e l i g  E m b e d s m a n d .  Den Flid, Jver og B rug- 

barhed, Han fra den forste Stund udviklede, blev erkjendt
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og fljsnsomt ledet, drog Ham strax dybt ind i Forretnin- 

gernc og forte Ham hurtig fremad paa den betraadte 

Bane. Nidkjcer i at udfore saameget som muligt selv 

og alene, tog Han Ncetterne til Hjelp, naar Dagene ikke 

künde strcrkke til at fuldende det Ham overdragne Arbeide. 

„Da jeg kun havde med gode og kjcrrlige Foresatte at 

gjore," har Han sagt (sigtende derved fornemmelig til 

Grev Reventlov og Justrd. Wadum, men ogsaa til 

Confrd. Hansen, Wormfljold o. fl.), „saa manglede 

jeg ikke paa Bifald og Opmuntring." Naar Grev Re

ventlov et P a r Gange lod Ham kalde og med Mildhed 

yttrede, „hvor kjcrrt det var Ham at kunne bringe Roes 

over mig til Hans gamle Ven" (T. Rothe), „da veed jeg," 

tilfoier R., „at jeg horte saadant med rsrt Hielte og 

Taarer i Oinene; thi dette var mig noget ganske andet 

end bvad jeg tilforn havde vceret vcrnnet til."

Faa Maaneder esterat Rothe var bleven Copiist, blev 

Fuldmcrgtigen syg og dode snart. M a n  undlod imid- 

lertid at bescrtte Hans Plads. Contorchefen sagde blot: 

„saa maa D e " —  (foruden Reenflrivning, Convolutering 

m. v.) —  „tage Journalen og Dokumenteringen. D e  

kommer vel ud af det, naar D e  Passer Tiden." Han 

maatte i Sandhed passe Tiden; men det gjorde Han 

ogsaa og kom ud af det. Wadum (den Committerede) 

og B a ls lsv  (Contorchefen) „vare alvorlige og fordrede 

Alting i Orden og prompte; men de vare venlige og lode 

mig spore Tillid." Mere behovedes der Heller ikke: de 

havde valgt den rette Spore. „Der var ikke at toenke 

paa nogen fri Sondag, og Registret maatte gjores om 

Natten. D o g  var jeg ingenlunde forknyt, men dandsede
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i  venflabelige Klub, gik paa Comoedie o. s. v." De l 

paafolgende Foraar sagde Contorchefen Ham, en Dag, 

tsrt og godt: „jeg tager for nogen Tid til Fredensborg 

for at bruge Brsndkur; D e  kan jo nok komme ud af 

det." Saaledes fik Han nu ogsaa Referatet og Ex. 

Petitionen af Sagerne, uden ordere Bistand end een Do- 

lontair og een Skriver. „Det hcengte visseligen i; men 

det gik dog;" det gik nagtet eller maaflee just fordi Han 

ikkun var 20 Aar gammel; muligviis tildeels ogsaa fordi 

Hans Sjocleevner hverken vare flsvede eller overudviklede 

ved megen boglig Underviisning og Loerdom. Hvad der 

kanskee tillige kan have bidraget til den fyrige, heldige 

Udvikling af Kraft og Driftighed, er at Han, allerede i 

det foregaaende Efteraar, var bleven forlovet med den 

hoist elskvcrrdige Pige, som 4 Aar derefter blev Hans 

Kone. Saaledes som i disse, tildeels med Hans egne, 

anforte Ord flrevne Linier, har Rothe selv flildret sine 

forste egentlige Embedsaar, der henrandt under störe An- 

stramgelser, men bleve krydrede ved Fyldestgjorelse og Lyk- 

salighed og tilbragtes uden at Han lod sig ganfte afflcrre 

fra livfuld Deeltagelse i Selflab og Omgang med Andre.

Foruden det Nye i Forretningslivet, vare disse Aar 

ogsaa meget bevcrgede i Henseende til H u u s -  og F a -  

m i l i e l i v e t .  E t P a r Gange leed Rothe af smertefulde 

Sygdomme, iblandt andet af en Underlivsbetcendelse, som 

desvoerre, ventelig ved at vcrre mindre rigtigt behandlet 

af Lcegen, efterlod stedsevarende Folger. Hans Forlovede, 

en Soster til den sidst afdode Biflop i Aarhus, Paludan»
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M ülle r, altsaa Faster til de nulevende Paludan-M üller, 

opholdt sig som Lcrrerinde i en anseet Families H uus i 

Kjobenhavn; men hendes S tillin g  var derved meget Kun

den. D a  alle hansSostre vare blevne gifte, drogeFor» 

oeldrene hende hjem i deres H uus. prisede og eljkede 

hende heit som Datier, hvorom der findes etDidnesbyrd 

i en B ille i fra Tyge Rothe til hende, hvilken staaer af- 

trykt i det af Tryde, ester hendes Dod, forfattede M inde- 

flrist over hende.

Om  Aarene 1794— 95 bemccrker Rothe: „Det var 

ellers to mcrrkclige Aar for os, som der horte et let S in d  

og vor Forenings nyfodte Lykke til ikke at forstokkes i/  

Hans Forlovede var til Besog hos sin Moder, Enkefrue 

Müller, paa Christiansborg Slot, just som den srygtelige 

Slotsbrand udbrod og pludselig fyldte alle Gange og 

Dcrrelser med Jld  og .kvcrlende Rog (1794) og det var 

kun under megen Fare og Forfcrrdelse, at hun blev fielst 

tilligemed sin Moder og sine Sodflende, ved Dennehjelp. 

— Fru  Rothe ventede udentvivl sit Endeligt som noerfore- 

staaende og drev ivrigt paa, at de to unge Forlovede 

flulbe holde Bryllup, hvilket virkelig fandt Sted den7de 

Rovbr 1794. Hun beregnede, at de fkulde have Bolig  

i Forcrldrenes Gaard og at de selv, saavelsom deres Tje- 

nestepige, ogsaa flulde spise hos dem alle S o n -  og Hel- 

ligdage; endvidere, at Sonnen havde 300 Rdl. Gage, 

altsaa 1 Rdl. til hver af Aarets Sognedage, og at de 

dermed maatte komme ud. Denne Regning flog imidler- 

tid feil; thi Moderen dode faa Maaneder ester deres 

Bryllup og det fcrdrene H uus blev saa godt som oplost.

Faderen sorgede og sygnede. Dennes kjcereste Soster og
s
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Svoger dode kort efter Hinanden. Den crldste S o n  var 

i Norge til Forretning; den anden til O rlogs som S o -  

officeer. D en  gamle Fader behovede og krcrvede saa- 

meget mere den yngste S o n s  Bistand. Kjobenhavns 

frygtelige Jldebrand (1795) rystede Sindet voldsomt og 

greb meget forstyrrende ind i alle de huuslige Jndret- 

ninger og i alle Familiernes Liv. I  September blev 

Rothe beordret til at reise med den störe Hovericoinmission 

som Secretair. I  Begyndelsen af December blev Hans 

forste S o n  fodt, og inden den unge Moder ret havde 

reist fig efter denne forste Barselfcerd, dode Hans Fader 

den 20de December 1795. —  Andre huuslige Banflelig- 

heder og Begivenheder kom nu til. Flere Gange bleve 

de unge Wgtefolk bedragne og bestiaalne af utroe Tyende. 

Sommeren 1795 boede de. tilligemed Faderen, paaFre- 

deriksberg. Ded Faderens Dod, blev R. Eier af dennes 

Gaard paa Garnisonspladsen; folgte den imidlertid Aaret 

efter igjen; kjobte, 1797, Gaarden paa Hjornet af Kron- 

prindsensgade og Pilestrcrde og boede der et P a r Aar. 

under megen huuslig og cegteflabelig Fryd og Lyksalig- 

hed. Ogsaa denne Gaard folgte Han imidlertid, og kiobte 

da den Eiendom i Frederiksberg Allee, som Han beholdt 

og beboede i nogle og fyrretyve Aar og hvor Han gjen- 

nemlevede mange gode og glcrdelige Dage, men ogsaa 

mange onde og morke.

I  Foraaret 1797 afgik Contorchefen Balslov til 

andet Embede. D a  opstod alter en Rivalitet, ligesom 

en saadan havde gjort sig gjeldende baade ved Udncev- 

nelsen til Copiist og Fuldmcrgtig. M en  Dueligheden
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havde ogsaa havt Tid til at gjore sig gjeldende: de 

Foresattes Agtelse og Belvillie vare erhvervede og be» 

grundede. Reventlov og andre Dedkommende vilde op- 

muntre og bnige, ikke krcenke og tilsidesatte. «Der 

oprettedes da et Tabel-Contor, hvilket, betragtet fom en 

videnstabelig, statsoeconomisk S a g ,  overdroges Mandix, 

den hidtilvoerende Chef sor det jydske Landvasenscontor. 

E. Rasn blev da Chef for dette, og Rothe for det sicrl» 

landfle. Alt dette Foranforte kan et „let S in d "  vel have 

bidraget til at fore igjennem og bestaae i;  men Drift, 

Kraft og Dygtighed have ogsaa varet fornodne dertil.

F ra  Rothes Tid fom C h e f  fo r  det sjce llandske  

L a n d v c e se n sc o n to r  bsr vi her ikke forbigaae et P a r  

T rcrk, deels fordi Han selv stedse levende erindrede dem 

og har optegnet dem i sine fidste Dage, deels fordi de 

bidrage til at flildre Hans Natur, Hans Handlemaade og 

Hans Virksomhed i hiin Embedsstilling.

Det var dengang Sk ik ,  at naar der tilstodes Bon» 

derne paa Domainerne Pengehjelp til B ygn ing , Jnd» 

hegning og desl., saa anvistes de fulde Sum m er paa 

een Gang til Godsforvalterne. D isse  modtoge saaledes 

störe Kapitaler, undertiden 30 til 50 Tusinde Rgdl., fom 

de fad inde med i mange Aar og künde raade over, 

handle med, da de kun bleve udbetalte til Bonderne 

efterhaanden fom Arbeiderne bleve udforte. Rothes Oie 

künde ikke forblive lukket for denne störe M isb ru g ; at 

hcrve den, maatte blive til megen Fortrcrd for de For- 

valtere. fom hidtil havde benyttet fig deraf til betydelig 

egen D inding: men i  sin levende og samvittighedsfulde 

Retsfolelse betankte Han sig ikke paa, uopholdelig at gjore
3'
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opmcerksom paa det Urigtige den. saa at den for Staten 

skadelige Uflik blev hcrvet.

D en  Grundighed og Klarhed. hvormed. som vi 

have» omtalt. Rothe behandlede sine Embedssager. 

forflaffede Ham lcenge. undcr Reventlov. Hansen, Edv. 

Colbjsrnsen. Wormfljold o. fl.. Anseelse for at vcrre Ren- 

tekamrets bedste Referent. Dette bestyrkedes iblandt 

andet ved en i mange Aar i Kamret navnkundig Sag . 

den saakaldte ssebyesoegaardske, der Var Ham selv ufor- 

glemmelig, og som Han tillige meente. at vcere et lcrrerigt 

Exempel paa „hvilken Jndflydelse en forfljellig. fljondt 

lige samvittighedsfuld Behandling af collegiale Säge r 

kan have." S o m  ung, arbeidslysten, maaflee tillige lidt 

arbeidsforfcrngelig Contorchef for de sjcrllandske Land- 

vcrsenssager. tilbod Han. ganfle uopfordret, (1798) tillige 

at paatage sig de fyenske, hvilket Tilbud blev modtaget 

med Tilfredshed. Den M an d , der hidtil havde havt 

disse Säger, var, med al sin Dygtighed, yderlig crngst- 

lig og vidtloftig og havde for Skik, naar Han i en S a g  

fandt Noget, som mutigen künde tyde paa en Feil eller 

deslige, da at lade Sagen  staae hen, correspondere og 

inqvirere om den, mutigen endog langt tilbage i Tiden 

begaaede Forseelse, uden Hensyn til om den var paakla- 

get eller ikke, om den vedkom den foreliggende S a g  eller 

ikke, hvilket maatte foranledige uendelig Vidtloftighed og 

Forsinkelse. Ib landt de mange Säger af saadan Beskaf- 

fenhed, som Rothe, ved Overtagelsen, fandt uafgjorte, var 

den soebyesoegaardfle, bestaaende i. at en Gaardmand 

havde klaget over, ikke at have faaet tilstrcrkkelig Godt- 

gjorelse for en sra Hans G a a rd , forovrigt lovmcrssigt
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borttagen Huiislod. Jstedetfor strax og simpelt, at afvise 

Klagen, som henhorende under Amtets Landvcesenscom- 

mission i forste Jnstants, havde Contorchefen funden 

saamegen og beständig forsget Tvivl, at Sagen  var op- 

voxen til og indviklet i ikke mindre end 93 Punkter, at 

den havde voeret ventileret i samsulde 11 Aar, var ble- 

ven bekjendt i hele Kamret, kjedsommelig og fortrcrdelig 

sor selve Collegiet. Det maatte vcere Rothe heel betcen- 

keligt at tage fat paa den S a g ; thi Han ventede, at man 

vilde fordre af Ham, at bringe den tilende, og Han „ind- 

saae, at den künde blive halsbrcekkende" for Ham, om det 

ikke lykkedes Ham. Han ordnede og studerede Acterne 

chronologisk og Historist, flilte derpaa Gjenstandene efter 

hver sit S lag s, og classisicerede alle de 93 Punkter efter 

den Maadr, hvorpaa Han stjonnede at de burde behand- 

les, efter de Autoriteter, Han mente at de burde paa- 

kjendes af. D a  et fuldstcendigt Referat künde have op- 

taget mange Dage, uden dog ret at klare Danstelig- 

hederne, begjerede og fik Han Tilladelse til at indflroenke 

sig til at bereite hvorledes Han var gaäet tilvcerks og 

at foredrage Resultaterne samt Hans Forstag til Afgjs« 

reife. Referatet foregik med uscrdvanlig Hoitidelighed og 

Opmcerksomhed, endog for lukte Dore. Efterhaanden 

som Rothe, i sit Referat, blev fcrrdig med Punkterne 

under den ene Classe efter den anden, Hortes kun et 

enkelt Sporgsm aal eller enkelte O rd, saasom: „det er 

rigtigt; det er godt; saa ere de Poster afgjorte" o. desl. 

Paa  denne Maade blev Sagen  oplost i Punkter, som 

vare tilstrcekkelig oplyste eller ikke behovede at oplyses, 

Punkter, som henhorte til Overeenskomst imellem Parterne
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selv. Punkter, som henhorte under scrdvanlig Rettergang 

eller Politiret eller Landvcesenscommission o. s.v. D e r blev 

knn 4 - 5  Punkter tilbage, som henhorende umiddelbar 

under Rentekamret og hvorom der blev udfcrrdiget be- 

stemte Sporgsm aal. Ester Referatet og den gjorte K la s

sifikation blev Sagen  expederet, og saasnart de faa for- 

langte S v a r  indkom, var den hele Sag.-let og fuldstcen- 

dig tilendebragt. M a n  var scrrdeles tilfreds og lagde 

ikke Skju l derpaa. Den Committerede, W adum. hvem 

Rothe har agtet, crret og elstet lige hoit, tog Hans 

Haand og sagde hoit: „Jeg ventede, at Han vilde gjore 

sit Svendestykke; men Han har paa min Sjcrl gjort sit 

Mesterstykke." Hvilken mcrgtig Dirkning Saadant og 

flere lignende, opmuntrende Udmcrrkelser künde gjore 

paa en ung, varmt folende og crrekjcer M and , behover 

ingen Forklaring.

Det tredie Exempel, v i her ville meddele, har Rothe 

selv sortalb, for ikke at synes at ville skjule, at Han, 

endog i Embedsvcesenet, ikke var ganfle fri sor Jndfly- 

delse af det „Fusentasteri", som Han har „vedgaaet at 

udgjore en Deel af Hans Characteer." D o g  ogsaa heri 

ville vi fljonne, at det fyrige S in d  bares af Wrlighed 

og Dygtighed. —  Wadum dode 1804. Rothe ventede 

med Grund at blive Committeret, men en Anden (den 

samme som saa uendelig havde forviklet og sorhalet den 

ovenomtalte S a g )  blev det, hvilket strax gav nogen 

Kulde, der forsgedes ved at den Foretrukne, i Omgang 

og Forretning var noget egen, tvcer og pirrende. Under 

dennes Präsidium  skulde Rothe referere en S a g ,  som 

Han netop havde studeret med scrrdeles Opmcrrksomhed,
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fordi den havde forekommet Ham just ikke ganske reen. 

Under Referatet flap hiin Committerede til at sige: „det 

er ikke sandt, det staaer ikke i Papirerne." Rothe „hiev 

rasende", flriver Han selv, „flog i Collegiebordet, sagde i 

Hidsighed nogle Ord om at Han aldrig havde forebragt 

noget urigtigt Factum og at nu maatte enten den ene 

eller den anden af dem brcekke Halsen, lagde Sagens 

Acter tvcrrs oder Bordet til den Depnterede Conferents- 

raad Hansen og refererede Sagen fra dens forste Begyn- 

delse udenad, med beständig Henviisning til de forstjel- 

lige Dokumenter selv." I  det Oieblik, dette var fcerdigt, 

greb Han alle sine andre Säger, der skulde vcrret refe

rerede, og styrtede ud af Stuen. Saasnart Han kom til 

Besindelse, begreb Han, at Han maaskee havde forspildt 

sin Stilling. Sam m e Nat udarbeidede Han en fuldstcrn- 

dig og legitimeret Extract af bemeldte Sa g , bragte den 

om Morgenen til Conferentsraad Hansen og bad om 

Hans Bistand. Strax fik Han imidlertid ingen anden 

Trost end, at det var en flem Sag , men at Hansen 

vilde lcrse Extrakten og om muligt tale med Reventlov. 

Nogle Dage derefter blev Rothe kalbt ned i Collegiet og 

var heel uvis om, hvad Tiltale der vilde mode Ham. 

Im idlertid blev det derved, at Hansen tog Ham hen i 

en Vinduesfordybning og sagde: „baade jeg og Greven 

have lcrst deres Extract; den er jo rigtig og Sagen kan 

expederes saaledes som demente; og saa seer de vel helst, 

at der ikke tales meer om denne S a g . " Expeditionen 

lagde Rothe reenskreven paa den Committeredes P lads og 

denne strev stiltiende under. Det maa altsaa vel anta

ges, at Retten, Sandheden og Dueligheden erkjendtes, at
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vcere storre paa Rothes E ide  end Hans mutige Brode 

eller Overilelse. Skjondt Anledningen saaledes har hid- 

rort sra den Committerede, glemte denne dog udentvivl 

aldrig Rothe den Tildragelse; fra den Stund var og 

blev der en varig Sm aakrig imellem dem, saalcrnge de 

havde med Hinanden at gjore i Rentekamret. E iden 

ophorte Ufreden; thi Rothe havde nok fundet en opfa» 

rende og pirrelig M and  i sin Modstander, men forov- 

rigt agtede Han Ham som en „kundflabsrig. duelig og 

grundhonnet M and."

V.

D e y  navnkundige, saakaldte stö re  H o v e r ic o m -  

m is s io n ,  hvis Hverv det var, saavidt muligt ved M a i 

ling og mindeligt Forlig, eller i Mangel deraf, ved 

Kjendelser, endeligen at faae alt hidtil vilkaarligt Hoveri 

i Landet fast ordnet og lovformelig bestemt, og som be- 

gyndte sine Reiser i September 1795 og fortsatte dem 

i de folgende Aar, bestod af Greve, Rentekammerprcesident 

Reventlov, Kammerherre, Amtmand Lovenfljold, Stift- 

amtmand Hellfried, Amtmand Ferslev, Proprietair Dons, 

Landinspecteurerne F. C. Selmer, Arenh, H. Selmer 

og Aschlund, og som Secretairer, Fuldmcrgtig i jydste og 

sicrllandfle Lanvvcesenscontor E. Rafn og Rothe, des- 

uden to Skrivere og fire Landmaalere- (Oplysning om 

denne Commissions Hverv og Virksomhed findes iblandt 

Andet i Bergsoes „Reventlovs Virksomhed." I, 281 o.fl.)
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Reiserne i denne Commission aabnede, paa en 

Maade, et nyt Liv for Rothe. Han havde ikke for for 

längere Tid forladt Kjobenhavn, sit eget Hjem og sin 

unge Hustru, og Hjertet krcrvede dog sin Ret. M ed  dyb 

Folelse har Han derfor iblandt Andet, ved den forste Af- 

reise, flrevet: „det er ndenfor Beflrivelse hvad det be- 

tyder at forlade en Kone som S tine "; og ved Hjemkom- 

sten: „det er en Himmelgloede at komme hjem ester to 

Maaneders Fravoerelse, dik. naar man har et Hjem som 

m it/ Jmidlertid afholdt og lammede Lcrngsel og S a v n  

Ham ikke i sin Dont. —  Ved Commissionens Hensigt 

og Foretagende kom Rothe til at gjennemkrydse hele 

Landet, alle Derne, saavelsom Jylland, og at leere det 

at kjende. M ed Opmecrksomhed og lyst B lik  iagtto 

og saae Han Alt: Mennesker af alle S la g s  og Stcender, 

saavelsom Skikke, Fremgangsmaader, T ing og Tilstande. 

Han udvidede sin almindelige S a g -  og Mennefte-Kund- 

flab; Han lagde Gründen til sit nsie Kjendskab til og 

velvillige Sindelag for Landalmuen allevegne, og til den 

noiagtige Bested om hver Landsby, hver Gaard, hvert 

Gods i hele Landet, som Han vidste, som siden efterhaan- 

den udvidedes og befoestedes ved Hans varige Sysse l med 

Matrikuls- og Landbo-Vcrsenet og som Hans, i denRet- 

ning magelose Hukommelse stedse havde paa rede Haand. 

—  Ved det neesten uafbrudte daglige Sam liv  med og 

Arbeide nmiddelbart under Presidenten, Grev Chri

stian D .  Reventlov, leerte Rothe endmere denne person- 

lig at kjende, endmere at hoiagte, cere og elfte Ham, 

hvorpaa ogsaa mange af Hans M r in g e r  tyde hen, f.Ex. 

dl. di. snakker Ham ester Munden, „men Greven seer nok
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hvem Han har med at gjore"; —  „vor Greve er den 

stolteste Mand, jeg kan gjore mig Idee om, uden Per- 

sons Anseelse erlig; har brugt her en Conduite, som er 

beundringsverdig"; —  „vor Greve har viist et herligt, 

men et sandt Mands-Hjerte; det smerter Ham meget og 

inderlig" (at en fernem uredelig M and s Familie maa 

lide ved Hans Skyld), „men Sagen  maatte gaae nden 

Fordrsining"; —  „vor gode Greve"; „Hans milde og 

fkaansomme Frem aang"; —  „saaledes Händler den rrt- 

ftafne, den fordomsfrie Greve"; o. s. v. —  Disse Reiser 

med Hovericommissionen vare forbundne med baade aan- 

delig og legemlig Moisommelighed. Hverken Befor- 

dringsmidler, Veie, Gjestgiverier eller Privathuse vare 

saa vel og bekvemt indrettede dengang, for 60 Aar siden, 

som nu, og iscrr for dem, som ikke holdt sig til den 

brede Landevei alene, men just krydsede om til alle S i -  

der. F. Ex., et Sted paa en Herregaard i Jylland, 

hvor Commissionen havde Forretning og overnattede, 

fandtes een Gjcrsteseng, som anviistes Presidenten, og 

Berten sagde: „a har flauen nauen Baaes op i e  

Melkstau, der kan I  Anner leg." (o: Jeg har flaaet 

nogle Rum  op i Melkestuen, der kunne I  Andre ligge). 

Dagene optoges deels af Reiser og Besigtigelser i M a r 

ken, deels til Comm issions-Sam linger og Underhandlin- 

ger. D isse varede sedvanlig til silde ud paa Astenen, 

stundom til M idnat, og derpaa havde Secretairerne og 

Skriverne at fortsette Arbeiderne til Kl. 2— 3 — 4, ja 

oste hele Natten igjennem, uagtet Reiser og Forretnin- 

ger krevede Tilstedeverelse igjen om Morgenen Kl. 6 - 7 .  

Jkkedestomindre gav den unge, kräftige M and  ikke ester.
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og forte ikke Klage over Besvcerlighederne. Han folte 

sig hcrvet og vel ved at arbeide med agtvcrrdige og dyg- 

tige Moend, deeltog i Forretningerne med Kjcrrlighed og 

Jver og var ret levende tilfreds, naar de gik fyldestgjo- 

rende. Det Hele blev Ham derfor til gavnligt Udbytte, 

til Lyst og Oplysning, til oplivende Erindring. —  Rothe 

reiste aldrig til Udlandet; men Faa have reist saameget 

omkring allevegne i Jndlandets dansie Provindser og 

have kjendt det saa noie som Han. Allerede dengang. 

1795, saae Han hvorledes det flortede Bonden paa god 

Skoleunderviisning, paa opvakt og rigtig S a n d s  i alle 

Retninger, saae hvilken lysere Fremtid, bedre Tilstand, 

frisiere Udvikling, der var at vente for Bonden af bedre 

Orden og Agerbrug, lovbestemte Forhold, borgerlig F r i-  

hed. aandelig Selvsterndighed, og som Han folte, saa 

talte Han varmt derfor; allerede dengang saae Han ved 

forste Oiekast, at golde Overdrev og de vidtstrakte jydfle 

Lyngheder kunne dyrkes, beplantes, befolkes og blive en 

Belstandskilde for Landet o. s. v.

VI.
A f den forudflikkede körte Udsigt over Rothes Lev

net, vide vi, at der efterhaanden blev Ham overdraget 

mange og forfljelligartede vidtloftige Forretninger, der 

aldeles ikke paalaae Ham som Chef for Landvoesenscon- 

toret. Dette vedblev Han ikkedestomindre tillige at fore- 

staae. Ligeledes, fra den Stund  af at Han blev gjort 

til Hoveddrivhjulet i den nye Matrikuls hele Maflinerie,
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vedblev Han at vcrre det, uanseet alle de andre Embeds- 

hverv, som Han deels sorud havde, deels efterhaanden 

overtog.

I  1799 havde Köngen kjsbt det störe Gods P e te r  s- 

gaa rd , ikke langt sra Vordingborg. Bestyrelsen as denne 

betydelige Eiendom blev efterhaanden Rothe overdragen, 

selvstcrndig og nmiddelbar nnder Rentekammercollegiet. 

Han lagde P lan  til Godsets Udstykning og Lverdragelse 

til Bonderne som Eiendom, til Tiendernes og Hoved- 

gaardens S a lg  m. v., udforte denne P lan  og afleverede, 

tilligemed sin endelige Beretning, i 1806, en reen Fo r

dert af 60,000 Rdr. (96,000 Rigsbankdaler) og 1,400 

Tdr. Land indfriet og med Steengjerde indhegnet Ege- 

skov. Noesten hver Maaned reiste Han nogle Dage did- 

hen; men Han dar dristig nok til dog ikke at lade det 

störte paa Hans ovrige fleersidige Embedsforretninger, 

og vi vide allerede, at Han ligesaameget erhvervede sine 

Ligemoends og Undergivnes Agtelse og Hengivenhed, som 

sine Foresattes Tilfredshed og Velvillie.

Det vil voere rigtigst, samlet at omtale de forstjel- 

l i g e S k a t t e r  o g A f g i f t e r ,  som det blev Ham paa» 

l a g t  at o r d n e  og be regn e ,  den ene efter den anden, 

og at vaage over. D o g  flal jeg ikke indlade mig paa 

at give en Fremstilling af alle de forfljellige Skatter, 

Skatte-Systemer og Beregninger, som bleve bragte i An- 

vendelse i Perioden sra 1802 til 1818. '  I  den Hen- 

seende bor jeg derimod ikke undlade at henvise til Rothes 

eget Skrift: „ F o r k l a r i n g  om de d i recte  S k a t t e r ,  

i Scrrdeleshed af Landeiendommene i Danmark i T ids- 

rummet sra 1802 indtil 1818, og om de med dem stete
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forskjellige Forandringer"; ved Ehr. Rothe, Conferents- 

raad. Kjobenhavn, trykt i H. G . B r il ls  Bogtrykkerie, 

1849, in 8vo, 68 S .  A f dette Arbeide lod Rothe rigtignok 

ikkun trykke 150 Expl. som Haandskrift; men Han uddelte 

det til Mange, til Bibliothek«! og Archiver, saa at det 

vel ikke vil voere vanskeligt at finde for hvem som onsker 

at kjende og benytte det. E n  kort Angivelse af Skrif- 

tets Jndhold vil neppe vcrre paa nrette Sted her.

Jndtil da havde den directe Skat saagodtsom ude- 

lukkende vcrret fordelt efter og hvilet paa Hartkornet, 

hvorfra endda alt det privilegerede (omtrent H) var 

ganske undtaget. M a n  defluttede sig til at paalcrgge 

flere nye Skatter, af hvilke de sornemste foreskreves ved 

Forordn. af Iste Oktober 1802 for Kongerigerne D an - 

mark og Norge, og af 15de Decbr, for Hertugdommerne, 

ved hvilke de faste Eiendommes „Be s i dde l s e ,  N y t t e  

og  B r u g "  bleve beflattede. At fremstiUe dette Skatte- 

paabuds Historie og Jndflydelse har vceret Forfatterens 

Hensigt. „Dette Skattepaabud er deri mcrrkeligt, at man 

ved det fraveg den gamle Matrikul og etablerede et helt 

nyt System, at det var den forste Anordning, hvorved 

det privilegerede Hartkorn blev taget med til Skats 

Svarelse" o. s. v. Forfattercn paaviser Misgrebenc i 

Udforelsen ligesaavelsom det Rigtige i flere af Grund- 

soetningerne.

Det nye Skattesystem grundedes paa Anscrttelse af 

Jordeiendommene i Pengevccrdi. I  de paafolgende 

Ufreds og Ulykkes Aar bleve Folgerne af dette System 

overmaade byrdefulde; „men", siger Rothe, „man vilde 

meget forsynde fig, om man oversaae, at og hvorledes
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det var Virkningen af de foregaaende velsignelsesrige For- 

anstaltninger i og for vort Landbovoesen, lige fra Aaret 

1781, der gjorde det muligt, at Bonden formaaede at 

bcere de overvcettes Byrder, uden at synke i Armod." 

De r opstod nemlig to Pengevcrrdier, der fik Jndflydelse 

paa Skattebyrden: den hvorefter Jordeiendommene vare 

vurderede til Skatteanscrttelsen og den hvorefter Skatten 

aarlig erlagdes; „men om ingen af dem kan det figes, at 

de vare sandVoerdi, og endnu mindre at de stode i rig- 

tigt Forhold til Hinanden." —  Ved denne Skat paa 

Kjobstadbygninger er det og at bemerke, at det var den 

forste og eneste directe Skat, som Kjobstoederne yde til 

Statskassen. Principet var, at Skatten ffulde beregnes 

af alt Rum , som brugtes til Beboelse, Huusholdning, 

Vcerksted og Pakhuus.

Rothe giver Oplysninger om det ved Forordn. af 

21de Oktbr 1803 oprettede S k a t k a m m e r f o n d  til 

Statens Forsvar og Sikkerhed, hvis Jndtcegter siden- 

efter forogedes ved flere nye Afgifter og Paalcrg. —  I  

1809 blev der paabudt nye Forhoielser af Skatten af 

1802 paa Jord, Tiender og Bygninger, til Forrentning 

af de ny udstcedte B a n k f o n d s .  —  I  1810 blev der paa

budt en almindelig J n d k o m s t s k a t ,  4 pCt. af al Jnd- 

tcrgt, bvilken dog tildeels blev ophcevet allerede det fol

gende Aar.

Den  Foranstaltning, at Skatten paa Besiddelse, 

Nytte og B ru g  fluide fas t s a t t e s  i K o r n ,  ikke i Penge, 

betegner et nyt Afsnit i denne Skats Historie. Forordn. 

af 6te Ju n i 1811 ophcrver de efterhaanden paabudne 

Forhoielser af Skatten af 1802 og paalagger en ny
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Skat, bestaaende i 280,000 Tdr. R u g s  og 280,000 Tdr 

B y g s  Vcrrdi, beregnet hvert Aar til Penge efter Middel- 

prisen af det foregaaende Aars Capitelstaxter. Forfat- 

teren forklarer udforlig denne hele P lan  og dens Udfo- 

relse. Derpaa meddeler Han en fuldstcrndig Oplysning 

om Beregningsmaaden fra >812 og den gjennemgribende 

Forandring, som indfortes i Maaden at udfinde M iddel- 

tallet af Capitelstaxterne o. s. v., hvorncrst Han giver 

kort Forklaring om den, samme Aar, baade for Land og 

Kjobstcrder paabudne J l d s t ed s k a t ,  der ligeledes bestem- 

tes i Korn. Forordn. af 5te Jan. 1813 medforte den 

af Ode Juli, som foreskrev Reguleringen af Eiendomme- 

nes Behceftel se t i l  B anken .  Ogsaa om Frem gangs- 

maaden hermed giver Forfatteren Oplysning.

Aarene 1814, 15, 16, 17 medforte hvert sine nye 

Beregninger, Forhsielser og Nedscettelser. Det var den 

I5de April 1818 at der udkom en Forordning, „som al- 

deles hcrver Skattesystemet efter Kornberegning, samt 

hcever saavel selve den oprindelige Nytte og Brugsskat 

og de med den skete Forandringer, som de gamle Skat- 

ters Beregning i Korn, samt indforer et heelt n y t  S y 

stem efter  S s l v ,  der endnu er gjeldende og hvorved 

alle de celdre Skatter samles i een Skat under Navn af 

L and sk a t ,  hvilken senere, ved den nye Matrikul af 

1844, er deelt under Navn af Gammelskat, som er be

regnet efter det gamle Hartkorn, og Landskat, der svares 

efter det nye." Grundscrtningerne og Beregningsmaa- 

derne for denne mcrrkelige Forandring og hvorledes Re- 

sultaterne ere fremkomne har Rothe troet allerbedst at 

fremstille ved at meddele fuldstcrndig den af Ham selv
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forfattede P lan  og Beregning, som blev Rentekamret 

sorelagt. T il S lu tn ing henleder Rothe Lcescrnes Op- 

mcrrksomhed paa, at alle de celdre, indtil Udgang af 

1817 paadudne directe Skatter paa Jordbruget tilsam- 

mentagne beregnedes og paabodes i 1818 med 3,222,00V 

Rbd. So lo , hvilket endnu bestaaer uforandret, og knytter 

dertil den Betragtning, at det derfor er vansteligt at 

finde nogen god Grund til den Klage, der idelig er Hort 

over at den Skat, der for over 30 Aar fiden, i den i 

alle Henseender bevcegede Tid, paabodes, nu er for hoi, 

under Jordbrugets og Jordbrugernes nuvcrrende Tilstand, 

der dog er uden Sam m enligning heldigere end Tilstan- 

den i hiin Tid. Saavid t dctte Skrift as Rothe om 

Skattevcrsenet. —  Denne Fremstilling, Han saaledes har 

givet deraf, vil gjore os der lettere at satte hvilken, hvor 

indgribende og vidtloftig en Deel Han selv har havt i 

de dertil hörende baade forberedende og vedvarende Ar- 

beider.

Under Iste Oktbr. 1802 blev Rothe, tilligemed to 

Andre, beflikket til at regulere Oppeborselen af den under 

samme Datum  paabudne S k a t  p aa  B e s i d d e l s e ,  

N y t t e  og B r u g .  Den Ene deeltog, i Virkelighed, 

aldeles ikke i Arbeidet; den Anden blev snart aflost, og 

„Unsgaard, en dygtig og crdel M an d " (Fader til den nu- 

vcerende Conferentsraad Unsgaard), traadte i Hans Sted. 

Hensigten og Grundscrtningen for denne Beskatning er 

ovenfor angivet. Arbeidet var svcrrt og moisommeligt; 

det synes at maatte have henhort under Rentejkriver- og 

Revisions-Vcrsenet i Kamret, ikke under det sjocllandfle 

Landvcrsenscontor; at Rothe blev valgt dertil, maa alt-
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saa alene have hidrort fra, at man ansaae Ham for dyg- 

tigere dertil end de dengang normest Bedkommende. 

Hvad det Personlige ved Arbeidet angaaer, da troer jeg 

ikke at kunne gjore bedre end at afskrive Rothes egne 

L>rd derom. „Naar man tcrnker sig", skriver Han i sine 

„Erindringer", „22 Landcommissioners Arbeide med spe- 

„ciel Dcrrdianscrttelse af 0 forstjellige S la g s  af Skatten 

„og dennes specielle Udregning, og 63 Kjobstcrdcommu- 

„ners Opmaaling af hvert enkelt Rum , Udregning af 

„Qvadratindholdet og Beregning af Skatten, saa kan 

„man forstaae at der maatte Flid og Vedhcengen til for 

„at det Hele künde blive fcrrdigt i 2 j  Aar inclusive den 

„Tid, som Commissionerne maatte anvende forend deres 

„Anscrttelse künde suldfores og de udfyldte Protokolle! 

„indsendes til Revision. Alt hvad angik Legalitet og 

„Form laae paa mig, og paa Unsgaard den rene Ester- 

„regning. V i  hcrngte saaledes i, at jeg i halvandet Aar, 

„i Ugens 6 Dage, aldrig gik tilsengs forend Klokken flog 

„3, og Kl. 6 bankede Karlen igjen paa Deren, og tillige 

„flulde Landvcrsenscontoret Passes. To Gange greb jeg 

„mig selv i at jeg sad tankelos og stirrede paa den M u l-  

„tiplicationstabel, som hcrngte for mig, og da jeg, den 

„anden Gang da dette stete, blev bange, gik jeg til 

„Unsgaard, som viste mig at Han var kommen saa vidt 

„at Hans Been vare tykke som Ottinger. Jeg maatte 

„da melde Kamret vores Tilstand, og at vi, som Folge 

„deras, horte reent op i 3 eller 4 Uger. —  Jeg kan 

„sige med Sandhed, at dette störe Arbeide blev godt ud- 

„fort; thi det var besynderlig faa Feil, som siden opda- 

„gedes, eller Andragender fra Skatteyderne om Foran-
4
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„dringer. Dette Arbeide er det, som siden forte mig ind 

„i Deeltagelse i Beregning af alle de Forandringer med 

„og Forogelser af denne samme Skat, som har forvoldt 

„mig meget Arbeide i alle de Aar indtil 1818, da den 

„blev omgjort til det, den er endnu den D a g  idag; men 

„det har ogsaa, iscer i Reventlovs Tid, flaffet mig megen 

„Satisfaction." —  V i  tage visselig ikke seil, naar vi og

saa heri finde et Udtryk af den Barme, Jver og Udhol- 

denhed, der besjcelede Rothe sor ethvert af Hans Fore- 

tagender, hvilket har berettiget os til at sige, at Han 

virkelig har levet for hvad Han har havt med at gjore, 

og at 'denne livfulde Kjcerlighed har vceret et eiendomme- 

ligt Trcek i Hans aandelige Natur.

D e  politiske Begivenheder, som havde Jndflydelse 

paa Landets Tilstand, lige fra Aarhundredets forste Dage, 

foranledigede at der, fra 1803 til 10, efterhaands blev 

udflreven flere Forhoielser af Skatten, tildeels vel paa 

Grundlaget af 1802. men som dog krcevede nye Bereg- 

ninger m. v. Onskerne om og Jdeerne til de Foran

dringer og Forhoielser m. v., som «efterhaanden bleve 

ivcrrksatte, udgik fra den saakaldte Finantscommission. 

Rothe maatte derefter anstille Proveberegninger og ud- 

kaste Planer, isolge hvilke Sagen blev ventileret i Colle- 

giet og anordnet.

I  Aaret 1811 vedtoges, som anfort, den Overgang 

i Beflatningssystemet, hvorester de bestaaende Skatter 

bleve sammendragne til een og denne blev b e regn e t  

t i l  K o rn .  Foruden en Mocngde sorelobige Beregninger, 

forandrede Planer, vidtloftige Referater i Rentekamret, 

Finantscollegiet og Finantscommissionen, gjorde Rothe
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ogsaa de afgjorende Beregninger, som fsrte til de, alle

rede her ovenfor omtalte, 280.000 Tender R ü g  og lige- 

saamange Tender Byg, bleve approberede og fulgte ved A n 

ordningens Udfcrrdigelse. —  Sam m e Aar blev det ogsaa 

Rothe paalagt at forestaae en Herl ny Regulering af 

B y g n i n g s s k a t t e n  for alle Kjebstoeder. ester en heel 

ny Opmaaling af Rummene og en ny Brandforsikkring. 

Han har selv kaldt dette „et ret Hundearbeide", saa at 

det neppe har voeret hverken lettere eller behageligere end 

de andre af lignende S la g s. Det blev Ham da ogsaa 

nedvendigt, at begjere og faae et heelt nyt Contor op- 

rettet til Hjelp ved de mange extraordinaire Säge r, af 

hvilke aldeles ingen vedkom Hans Embede som forste 

Secretair ved Matrikulen.

I  Foraaret 1812 samtykkede Rothe endvidere i at lade 

sig beordre til at forestaae og bestyre Reguleringen baade 

for Danmark og Norge af den, ved Forordng. as 6te 

M a i  s. A. paabudne J l d s t e d s k a t  for Land og Byer. 

Hvad der gjorde dette Hverv dobbelt moisomt og ansvars- 

fuldt, var at Skatten var paabuden ester sorfljellige N or

mer for Landet og for Kjobstcederne. —  I  1812 blev der 

ogsaa paabuden en M o b i l i e s k a t  i begge Rigerne, som 

det ligeledes blev Rothe overdraget at regulere. Tilliden 

til Hans Jver og Krcefter har voeret stör og fast, efter- 

som man vedblev at forege Loesset, hvor der allerede var 

et anseligt at drage; dog er dette jo kun Verdens soed- 

vanlige Foerd allevegne og til alle Tider: hvor der er 

god Villie og god Evne, der tages bisse uforholdsmoessig 

i B rug  til det Offentliges Tjeneste. M a n  viste Rothe den 

Wre, aldrig at sperge om Han künde, men kun om Han
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vilde, og det synes at have vcrret Skik, at alt saadant 

Nyt lagdeS paa Ham.

I  J u li Maaned 1813, endnu forend Reventlovs Af- 

gang fra Prcrsidiet i Rentekamret, blev Rothe endvidere bc- 

ordret til at regulere den nye  Bankhcefte l se  ifolge 

Forordng af 5te Januar, saavel for Landet som sor alle 

Kjobstcrder i Danmark, Kjobenhavn derunder med ind- 

befattet. Dette bestod i ikke mindre end i at udfinde og 

opgive Bankens anordningsmcrssige Prioritet, specificeret 

for hver eneste Land- og Kjobstad-Eiendom i Kongrriget. 

at samle og ordne dette i nye scrrftilte Protokolle eller 

Registre for hver Kjobstad og for alle S la g s  af Eien- 

domme under hver Amtstue.

Paa  Grund af den hidtilvcrrende Formands Dod, 

fik Rothe, i August 1814, Befaling til at indtrcrde som 

forste og styrende Medlem af C o m i s s i o n e n  fo r  J n d -  

komst ska tten  for Kjobenhavn. Denne Forretning var 

Ham „asskyelig" og hsist ubehagelig. Skatten selv var 

Ham og Andre „forhabt". Selvangivelsen af Jndkomst 

til Skat var m islig og fordcrrvelig; Formerne vare sto- 

dende og krankende; det Hele egnede sig til at vcrkke 

Misfornoielse. Ved mundtlige Forestillinger og en dicerv 

Betcrnkning, gjorde Rothe alt hvad Han formaaede til 

at faae den Skat hcrvet, hvilket ogsaa lykkedes Ham at 

fee bevirket i 1816. Han blev dog ikke dermed foerdig; 

thi Han fik da den nye Forretning, tilligemed Commis- 

fionens Secretair, at opgjsre Resterne og Regnskaberne 

for Jndkomstskatten og for den, til samme Tid ophcevede 
Ext ra ska t .  '

Dengang Grev I .  G. Moltke traadte ind igjen i
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StatSraadet i 1816, tildeels for at ordne og ledeFinants- 

vcesenet, kalbte Han Rothe, som Han tidligere havde kjendt og 

paaskjonnet, og overdrog Ham at tilveiebringe Materialier 

til den störe Anordning, som udkom samme Aar og ifolge 

hvilken Rentekamret og Finantsvcrsenet bleve sat i For- 

bindelse ved Hjcrlp af den saakaldte F i n a n t s d e p u t a -  

t ion.  Han udarbeidede da en fuldstcrndig Oversigt, der 

viste Jndtcrgt og Udgist, indenlandfl og udenlandff Gjeld 

og Videre dertil hörende. D a  der siden blev gjort et 

engelfl 3 pCt Laan, for hvilket Domainerne og Dresunds 

Told bleve pantsatte, var det atter Rothe, som blev anmo- 

det om at forfatte og meddele Forklaring og Beregning 

over Jndtoegterne af Domainerne.
Ved at henvise til Rothes eget Skrift: „Forklaring 

om de directe Ekatter", og i Korthed at reserere dets 

Jnhhold, have vi og tildeels allerede antydet den omfat- 

tende Deel, som Rothe fik i Ordningen, Jndforelsen og Led- 

ningen af det nye Skattesystem af 1818, ifolge hvilket 

den nye almindelige paa Hartkornet hvilende Landskat ,  

beregnet i Rigsbankpenge rede S o lv ,  kom til at trcrde 

istedetfor alle de foregaaende, i Korn beregnede og sva- 

rede, nemlig Nytte- og Brugs-Skatten og de gamle Hart- 

kornsskatter. Planer, Beregninger, Fremstillinger og der- 

paa Udforelsen af det Hele bleve her ligeledes Hans Doerk, 

og dette betydelige Arbeide maatte blive det sidste störe 

nye af det S la g s, eftersom den Beflutning, som det var 

Fnigten af (Forordng 15de April 1818), den Reform, 

som det bevirkede, er vedblevet at bestaae indtil nu. At 

fuldende alle Materialier og Forberedelser, samt at be- 

virke Overgangen og bringe Forandringen istand, maatte
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kroeve nogen Tid; men derester maatte bisse Arbeider be» 

tydelig astage. D o g  var Rothes Forretninger dermed 

langt fra ikke tilende; mange Aar vedbleve de endnu, oste 

at vcrre temmelig betydelige, iscrr som overordentligt Tillcrg 

til de ovrige et fuldstandigt andet Embede udgjorende; 

de astoge langsomt og ophorte neppe ganfle forend da 

Rothe ganfle ophorte at virke i offentligt Embede. D isse  

loenge fortsatte Forretninger med SkattereguleringSsager 

bestode i Besvarelse af Foresporgsler og Andragender, 

Meddelelse af Oplysninger og Erklcrringer, Regnflaber, 

Revisioner, Afflutninger o. s. v. In ge n  var saaledes inde 

i alle disse Säge r og deres Sammenhcrng som Han; in 

gen künde vide eller vidste saa nsie og fuldstcrndig Befled 

med alle Enkeltheder den som Han; derfor var tilsidst 

Han alene istand til at lose og belyse mange Tvivl og 

Banfleligheder den, til hvilke ingen Anden havde Noglen 

og Kundflaben som Han.

VII.
Esterat vi her have betragtet Rothe som Skatteord- 

ner for Landet, ville vi nu gaae over til at samle og 

stille os for D ie  Noget af Hans nogle og fyrretyveaarige, 

ütroettelige, varme og frugtbringende Dirksomhed for 

D a n m a r k s  n y e  M a t r i k u l .
Maalet for Tilveiebringelsen af en ny Matrikul har 

ikke vceret en Herl ny Beflatning af Landet, men en rig- 

tigere end den tidligere, mangelfulde, forceldede, en lige-
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ligere, retfocrdigere Fordeling paa hver enkelt Jordeien- 

dom af den til Skatteanscrttelse for hele Landet fastsatte 

samlede Storrelse. Den  nye Matrikuls Affattelse kom 

altsaa til at bestaae i de folgende Arbeider: t) en fuld- 

stcrndig oeconomifl Opmaaling af hele Landet, en Reen- 

tegning, Proven og Sam len af alle de forfcerdigede Kort;

2) en fuldstoendig, noie provet og atter provet Durdering 

af hver enkelt Jordstykke efter dets Beflaffenhed og Frugt- 

barhedsevne, og denne i det Enkelte gaaende Durdering 

betegnet ved Ziffre, Taxier fra 24 for den bedste Jord, 

nedad indtil 1, ja endog til smaae Broker mindre end t ;

3) en efter de med disse Taxier forsynede Kort forfattet, 

noiagtig Udregning af hvert enkelt, forskjellig taxeret Jord- 

stykkes Fladeindhold, hvorefter der ved Hjelp af Taxten 

og Fladeindholdet udfandtes den saakaldte „boniterede" 

Storrelse, eller Fladeindholdet i „Tonder boniteret Jord," 

det vil sige i Lighed med den bedste, til 24 taxerede 

Jord, saaledes at f. Ex. til at anscrttes lige med 1 Tsnde 

Land (14,000 Qvadratalen) til Taxt 24, udfordredes 12 

Tonder Land til Taxt 12 eller 24 Tonder Land til Taxt 1;

4) en endelig Udregning af hvert enkelt Steds, hver Eien- 

doms „Hartkorn", ifolge dets boniterede Storrelse, eller 

dets Storrelse til Skats Anscrttelse. -Eftersom man gik 

ud fra den Grundscetning, omtrent uforandret at beholde 

den samme hidtil antagne S u m  af Hartkorn for hele 

Landet, bestemtes der en saakaldet Hartkorns-„Unitet", ved 

at dividere Landets hele S u m  af „Tonder boniteret Jord " 

med den gamle S u m  af „Tonder Hartkorn", hvorved der 

udkom en Unitet af 5^, saaledes at det altsaa blev fast- 

sat, at til at udgjore 1 Tonde Hartkorn skulde udfordres
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5is Tender boniteret Jord. 5) Foruden de storre Kort, er 

der ogsaa forfattet Oversigtskort i mindre Maalestok oder 

hvert enkelt S o g n ;  disse ere indheftede i de sarstilte 

störe Protokoller, som indeholde hvert So gn s  hele nye 

Matrikul.

Danmarks skatydende Hartkorn af Ager og Eng ud- 

gjor omtrent 366,000 Tender; Sum m en af „boniteret Jo rd " 

er omtrent 1,925,000 Tender; dets Fladeindhold, som har 

vceret at opmaale, tcgne, taxere og beregne m. v., udgjer 

omtrent 6,500,000 Tender Land; den suldstcrndige nye M a 

trikul indeholdes sogneviis i 1750 störe'Protokoller.

Det ligger > udenfor dette Skrifts Hensigt at skildre 

den nye MatrikulS hele Vasen og Jndforelse; desuden 

findes deraf en udferlig Fremstilling i Bergsoes: „C. D .  

Reventlovs Virksomhed," Kbhvn. 1837, II. S .  23 o. fl. 

M en  det bor ikke forbigaaes her, at Rothe, paaenMaade 

som S lu tn ing paa og offentligt Regnskab for heleMatri- 

kulsarbeidet, ved den nye Matrikuls «ndelige Jndforelse 

til B ru g  i Danmark i 1844, har udgivet en Udfigt over 

Danmarks Matrikul, under den Titel: „ B e r e t n i n g  om 

den i Aaret 1844 for Kongeriget indforte n y e J o r d f l y l d -  

s a t n i n g s  Vasen og Historie, samt Oversigt af de aldre 

Matrikuler af 1664- og 1690," af Conserentsraad Ehr. 

Rothe Nidder af Dannebrogen og Danneborgsmand. 

Kbhvn. 1844, paa Forfatterens Forlag, trykt hos Brill, 

in  8vo, 212 Sider. —  Skjondt B ergssis og Rothes Arbei- 

der begge behandle samme Emne, ere de dog meget for- 

fkjeüige, og tjene just derved til at supplere Hinanden. 

Rotbes „Beretning" er ikke en saa systematisk ordnet og 

fuldstandig Fremstilling som Bergsees; derimod indehol-
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thentiske Actstykker, saasom Forestillinger, Rosolutioner, 

Jnstruxer o. dsl., der give den et sondeles Dcrrd for dem, 

som ville vide tilbunds Befled med Sagen og for dem, 

som maäflee om et nyt Aarhundredes Forlob, skulle for- 

anstalte endnu en ny Matrikul for Danmark. Saaledes 

findes her den omfattende Rentekammerforestilling af 8de 

M a i  1804 om Matrikulens Udfsrelse og den derpaa fulgte 

kgl. Resol. af 16de M a i;  —  Rentekammer Ordre og Instrux 

af 13de April 1805 for det forelobige Provearbeide 

med Hensyn til Taxation o. s. v . ; —  den af Landinspecteur- 

forsamlingen s. A. indgivne Betcenkning om Jordbonite- 

ringen; —  den til at undersoge bemeldte Provearbeide an- 

ordnede Overcommissions vidtloftige Beretning og Betcrnk- 

ning, af 13de September 1805; —  de i 1812 sastsatte Reg

ler for de jydfle, lyngbegroede Heders Bonitering; —  den 

hele Instruction for de tilArbeiderne ansatte Landinspecteurer 

og Landmaalere, af 6te Ju n i 1806; —  Instructionen af 8de 

April 1843, for de Commissioner, som foretoge de afE ien- 

domsbesidderne begjerede Boniteringsrevisioner; —  Circu- 

laire af 7de October 1843 sra Rentekamret til Amt- 

stuerne med de udsendte Gjenparter af Matrikulprotokol- 

lerne; hvilke Actstykker ikke andetsted have vcrret bekjendt- 

gjorte og tilgcrngelige for Alle.

Skriftet meddcler forst Oplysninger om de gamle 

Matrikuler, om Nodvendigheden af en ny, om Forbindelsen 

imellem de gamle og den nye, om Forstjellen imellem de 

dyrkede Jorder i Fortiden og i Nntiden, om Grundscrt- 

ningerne for den nye Skyldscrtning, om den vedtagne 

Fremgangsmaade, om Udforclscn, om det hele Arbeides
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Beskaffenhed og Anvendelst. Trangen til en ny M a in »  

kul var allerede erkjendt 1768 og Arbeidet var dengang 

begyndt, men blev afbrudt. Den uopsoettelige Nodvendig. 

hed foltes siden endnu mere levende, og ved Forordng. 

a f Iste October 1802 om Nytte- og Brugsskatten, blev 

Affattelse og Jndforelse af en ny Matrikul formelig for- 

kyndt, for at Alle künde tage Hensyn dertil ved Kjob, 

S a lg  o. s. v. I  Aaret 1804 lagdes der alvorlig Haand 

paa Dcrrket: C- D .  Reventlov var Aanden og Formanden. 

Rothe blev den beständige og lebende Secretair derved, 

fra den forste Begyndelst indtil Enden. E t P a r Aar 

maatte bengaae med de grundige og omfattende Forbere- 

delstr; Arbeidet blev derpaa sat igang med 13vLandin- 

specteurer og Landmaalere; Planen var lagt saaledes at 

den hele Opmaaling og Bonitering künde vccret fuldendte 

i 5 — 6 Aar; men saa udbrod just Krigen 1807; denne 

og de paafolgende Aars Trcrngsler hcemmede paa det 

Voldsomste Dcrrkets Fremstriden: Arbeiderne kaldtes til 

anden Dirksomhed og Pengemidlerne asknappedes. „Siden/ 

fnemlig isoer efter 1813) siger Rothe Eide 27, „traadte 

Matrikuleringen og det forhen levende Begreb om dens 

Nytte og Nodvendighed ind ander en Skygge, hvori den 

vedblev at dvoele indtil den ved Stcenderforsamlingerne, 

altsaa ved en almen Stemme, vcrkkedes til nyt Liv. Den 

har i de sidste 30 Aar ikknn havt faa Denner. men desto- 

bedre Beviis paa hvad den sorer i fit Skjold er det, at 

den dog stirer, og Dennerne ville om foie Tid ikke 

mangle."
Det var besternt, at der vgsaa flulde forfattes nyt 

Matrikuler baade for Hertugdommerne og for Norge;
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men at den danske fsrst skulde tilendebringes; Krigen lagde 

sig imellem denne Bestemmelse. Norge har siden selv 

flaffet sig en ny Matrikul, og Rothe meddeler kort O p- 

lysning ogsaa derom, S .  33 o. fl.

D e  mange og grundige forelobige Arbeider give 

Betryggelse for Udforelsen og Udfaldet af selve det störe 

Bark. Ethvert eneste Korts Prove og Berigtigelse blev 

siden sorelagt i Matrikuleringscontoret, hvor Körtet end- 

videre blev confereret og provet i enhver Henseende. De  

udforte Boniteringer bleve alle forst undersogte specielt 

af enkelte M «nd, de mest erfarne Praktikere, som Rente - 

kamret kjendte, og derpaa generelt af den samlede M a -  

trikuleringscommission. „M an  vil vel saaledes ogsaa er- 

kjende, at neppe mere eller bedre künde gjores for at 

sikkre hver M and  sin Ret." ( S .  123). Allerede 1806 blev 

den saakaldte M a t r i k u l e r i n g s c o m m i s s i o n  indstiftet 

og sammensat af Amtmand Selmer, Etatsraad Arenh, Amt- 

mand Arctander, Overlandinspecteur, Justitsraad Ehlers 

(som alle vare de mest provede og duelige tidligere Land

inspecteurer, Landet besad) og Rothe. Denne Commission 

bereiste aarlig alle de i samme Aar bearbeidede Distric- 

ter, undersogte og bedsmte hvert eneste Kort, hver Bon i- 

tering og alt Didere dertil hörende. Det var saa heldigt, at 

Commissionen, paa Justitsraad Ehlers ncrr, som dode, 

vedblev at bestaae af de samme Medlemmer indtil alt 

Boniteringsarbeidet -a r fuldfort, saa at dette er bedomt 

af de samme Mcrnd over hele Riget og maa antages at 

vccre bedomt efter eens Grundscrtninger, een Praktik 

( S .  165).

Korternes Optagelse, Prove, Berigtigelse og alt an-
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det til Beskrivelsen hörende blev fuldendt i 1822; Jord- 

boniteringen blev fuldendt i 1826. F ra  den Tid af vare 

altsaa Arbeiderne i Marken fcerdige og der stod kun til» 

bage Kammerarbeider med Beregning, Revision, Redaktion, 

Protokollering o. a. m. Tidligere (1804, 1813) havde 

det vceret vedtaget, at flere Momenter, saasom Beliggen- 

hed, Salgsvcrrdie o. dsl. flulde medtages til Bestemmel

sen af hvert Steds Anscrttelse til Hartkorn eller Skatte- 

byrde. Ester forudgaaende Overveielse og Forestilling, 

blev det, ved allerhsieste Resolution af April 1831, 

bestemt at hvert Steds Hartkorn ene og alene flulde 

fastftrttes efter Arealet og Boniteringen, uden Medvirk- 

ning af andre Momenter eller Omstcrndigheder. Unite- 

ten blev dereftcr udregnet saaledes at 51 Tonder boniteret 

Jord  flulde udgjore 1 Tonde Hartkorn, og der künde da 

flrides til den endelige Beregning af hvert Steds Hart

korn m. v. Arbeidet künde imidlertid ikkun langsomt 

fremmes forend Sagen  blev omtalt i Roeskilde Stcrn- 

derforsamling i 1836 og, to Aar efter, et Udkast til en 

Plakat angaaende dens Fuldforelse fremlagdes af Regje- 

ringen. Den 24de Ju n i 1840 udkom virkelig den dertil 

sigtende Anordning, og det blev senere bestemt, at den 

nye Matrikul flulde indfores til B rug  over hele Landet 

fra den iste Januar 1844. D e  mange Aar ,  der vare 

forlobne siden Arbeidernes Begyndelse og Ufuldstcrndig- 

heden af de til Rentekamret indkoistne Beretninger om 

alle de, i Tidens Lob, foretagne smaae Forandringer i 

Eiendommenes Deling og Udstrcrkning, gjorde det nod- 

vendigt at lade en ny, vidtloftig og noiagtig Underso- 

gelse herom foretage af Landinspecteurer, i Marken, samt
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at overfore denne Undersogelses Resultate! paa Kortene, 

i Beregningerne. i Hartkornsfortegnelserne o. s. v. Nag

tet den samvittighedsfulde, betragende Om hu, hvormed 

det Hele, fra forste Fcrrd af, var ordnet og udfort, blev 

det dog endydermere ved Plakat af 184V tilsagt, at Ex- 

trakter af Hartkornsprotokollerne flulde henlcrgges paa 

Amtstuerne et Aar til almindeligt Eftersyn og at Enhver, 

som troede sig forulcrmpet, künde indkomme med Klage 

eller Begjering om Nedscrttelse i det bestemte nye Hart

korn. So m  Folge af denne Foranstaltning indkom der 

virkelig over 400V storre og mindre Andragender, som 

alle bleve tilborligen undersogte og paakjendte inden den 

nye Matrikul blev sat i Kraft. Nagtet der, fra Regje- 

ringens E ide aldeles ikke krcrvedes nogen Forhoielse i 

det beregnede Hartkorn, men alene tilstcrdedes en Ned- 

scrttelse, kom dog den, ifolge de indkomne Begjeringer 

indrommede Nedstrttelse, ikkun til at udgjore mindre end 

en halv Procent af det hele beregnede nye Hartkorn, og 

afgav saaledes endnu et stcrrkt Beviis mere for M a tri-  

kulens oprindelige Rigtighed ( S .  189). Ded kgl. Resol. 

af 19de September 1840 blev Matrikuleringscommissionen 

ophcevet og der blev udncevnt e n » C o m i t e e  iAnledning 

af den nye Matrikuls Jndforelse« til at forestaae samtlige 

de af Anordningerne om den nye Matrikuls Jndforelse 

folgende Forretninger m.v. Den bestod af Conferentsraad 

Rothe, Etatsraaderne Unsgaard, Winther og Poulsen. F ra  

Begyndelsen af var B o r n  Holm, der har sin egen forskjel- 

lige Skyldscetning, ladet udenfor Planen til den nye M a 

trikul. Ester 1831 er der imidlertid ogsaa for Bornholm  

foranstaltet en Herl ny eiendommelig Matrikulering, hvor-
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ved de gamle. Den paahvilende omtrent 8VVV Tonder Hart

korn ere blevne rigtigere og ligeligere omlignet paa selve 

Den, hvorom Oplysning findes i „Beretningen" S .  

201 o. fl.

Ovenstaaende om og af „Beretningen" vil her vcere 

tilstrockkeligt; men den nye Matrikul har vceret en Be- 

givenhed i Rothes Liv, rn Hovedopgave for Hans Em - 

bedsvirksomhed i over 40 Aar; Han har opfattet, stem

met, lebet, ubfort sin Deel af bette störe Arbeide med 

Kjcrrlighed, Jver, Udholdenhed og Dygtighed, det har vcr- 

ret en Frugt af Hans fulde Overbeviisning, Han har i 

Sandhed levet for det; derfor maae vi endnu her tilfoie 

Noget om Hans p e r s o n l i g e  Dee l tage l se  i det hele Donk.

Det er allerede bemerket, at Matrikulsvoesenet alde- 

les ikke vedkom Rothe i sin S tillin g  i Rentekamret 

som Chef for Landvcrsenscontoret og for Skatteregule- 

ringen. Jkkedestomindre, saasnart Sagen  blev bragt paa 

Bane, i 1803, af Grev Reventlov, henvendte denne sig 

til Rothe om at tilveiebringe Underretninger fra Archiver 

og andetsted fra, gav Ham siden sine Udkast, med An- 

modning om at foredrage Sagen for Collegiet, og over- 

drog Ham derefter at forfatte den Forestilling, hvorpaa 

den endelige kgl. Resol. af 16de M a i  1804 blev bygget. 

F ra  den Stund  af var det Rothe betroet at forestaae det 

hele Arbeide. D er blev oprettet et heelt nyt Contor, 

som Han styrede tilligemed sine andre Forretninger, saa 

at sige, efter stiltiende Overeenskomst; thi endnu havde 

Han ikke faaet et flriftligt O rd derfor, hverken Befaling, 

Constitution eller Udnownelse, ligesaalidt som nogen Gage. 

I  1805 fik Han forst et Rentekammerbrev, hvorved det
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overdroges Ham, „at fore et specielt Tilsyn med og Led- 

ning af Matrikuleringsarbeidet i Marken og de Prover, 

som dermed foretoges". Han blev ogsaa herved, paa 

Hans udtrykkelige Forlangende, stillet i umiddelbart For- 

hold til Collegiet, »den at underordnes den ellers ncrr- 

mest vedkommende Committerede, som derfor aldeles 

Intet stk med Matrikulvcrsenet at gjore, hverken dengang 

eller senere. Flere Maaneder tilbragtes paa Landet og 

paa Reiser ved de störe forberedende Provearbeider, i 

Forening med Landinspecteurerne og de Mccnd, som 

siden, tilligemed Rothe, kom til at udgjore Matrikule- 

ringscommissionen, og det dar Ham, senere hen i sit 

Liv, en kjcrr og glcrdelig Bevidsthed, at Han havde „vun- 

det og beholdt alle Medlemmernes hjertelige Denflab 

indtil deres D o d ".  Ester at de anstillede Prover vare 

tilendebragte, var det ogsaa Rothe, som udarbeidede den 

hele detaillerede P lan  og Instruction for Arbeidet, hvil» 

ken blev approberet af Köngen i Ju n i 1866. Baade 

Hans Stilling, Hans Dcrsen og Dygtighed begründe nok- 

som den Formening at Han, ved alle de Arbeider og 

Commissioner, hvori Han deeltog, var Drivhjulet, ledede 

Forretningerne, udkastede alle Betcrnkninger og Decisio- 

ner og derved frembragte Resultaterne. D a  Han, i 1869, 

efter sin Begjering, afgav Landvcesenscontoret, blev Han 

kalbet forste Secretair ved Matrikuleringsvcrsenet, ved 

hvilken Lcilighed Han da og bevirkede, at davcrrende 

Landinspecteur, Captain Winther blev kalbet til at vcrre 

anden Secretair ved Matrikuleringscontoret.

Krigen 1867 afbrod ncrsten ganfle det rast frem- 

flridende Arbeide; i 1868 var kun en Snees Mennesker
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bestjcrftigede dermed. I  de ncrstpaasolgende Aar dreveS 

det imidlertid igjen med friste Krcrfter, og Rothe havde 

i nogle Aar meget anstrengende Arbeide, maaflee arbei- 

dede Han endog over Evne. Stillesidden, Arbeide om 

Natten o. s. v. var mere end Hans Helbred künde boere; 

det nedbrodes voldsomt derved, saa at Han tilsidst macktte 

give ester og underkaste sig Loegeforflrifter. —  Saalcrnge 

Matrikulcommissionens aarlige Undersogelses- og Inspek

tionsreiser ikke strakte sig udenfor Derne, künde Rothe 

hyppigere vende tilbage til H uus og Forretninger iK jo - 

benhavn. F ra  1815 gik disse aarlige Reiser ad I r l a n d  

til og voldte saa vedholdende, langvarige Fravcrrelser fra 

Hjemmet, at de bidroge til at bestemme Rothe til at 

stylte sin Familie og Huusholdning, sor nogle Aar, deels 

til Lerchenfeldt ved Kallundborg. deels til Buderupholm 

ved Aalborg, nagtet Han baade maatte lade sig mange 

Forretninger sende didhen, og jevnlig gjore Reiser til 

Kjobenhavn. —  Jovrigt maatte Matrikuleringsarbeidet, 

ikke blot lide og Hammes af de uheldige Conjuncturer, 

som i det Hele tyngede saa svcrrt paa Danmark i alle 

Retninger, det maatte ogsaa lammes ved at Reventlov, 

dets varme Talsmand, var traadt ud af Rentekamret og 

at hverken Mosting eller A. W. Moltke, som vare traadte 

derind ester Ham, noerede den M ening om, Agtelse og 

Jver sor en ny Matrikul, som havde besjcrlet Ham og 

givet Arbcidet Liv. Men, om end Arbeidets Gang 

sagtnedes, saa var Rothes Udholdenhed dog stcerk nok til 

at bevirke at det aldrig gik ganske istaae. —  Matrikul

commissionens Dirksomhed medforte, at Rothe, 1823, op- 

holdt sig 6 Uger paa Lcrsoe, tilligemed to andre Med-
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lemmer af Commissionen, og at der, Aaret derpaa, fore- 

toges en lignende Reise til Bornholm. Denne blev 

Ham stedse i levende og kjcer E rind ring; Landets Skjon- 

hed frydede Hans S in d  og D ie ; Meget var Ham der 

nyt; Forretningerne vare Ham fyldestgjorende. Hans 

Betragtning heraf kan ikke bedre eller mere eiendomme- 

lig leeres at kjende end ved at gjengive ordret her hvad 

Han selv har nedskrevet (i sine „Erindringer") af sin 

Samtale med Frederik VI, da Han meldte sig efter Hjem- 

komsten. Köngen: „Nu, hvad har de seet der? det er 

nok et daarligt Land, som jo Intet indbringer." Rothe: 

Nei! tvertimod, Deres Majestcet, det er en Oe, som er 

velsignet af Gud og Köngen med Alt hvad muligt er, 

nemlig fortrinlig god Ager og Eng  og Skov og Band

lob, herlige Klipper, Steenkul, Sandsteen og Mineralier; 

derncrst ikke engang halve Skatter, Frihed for Tiende, 

frit Mollebrug, fri Brcendeviinsbroending, Consumtions- 

frihed, Provindsialmilits, Selveiendom og et uudtomme- 

ligt Havfisterie; endelig et frit, selvstamdigt og klogt 

Folk." D isse Uttringer vidne om Rothes egen livfulde 

Opsattelse, om Hans fordomsfrie, liberale Anskuelse.

I  flere Aar omtalte Rothe Matrikulen saa lidt 

som muligt i Collegiet, forebyggede at den ikke ved no

gen formelig Beflutning standsedes, og holdt Arbeidet i 

vedvarende om end langsom Gang. Derved fandt Han 

sig istand til at kunne erkläre Matrikulen saa vidt stem

met, at den strax künde afstuttes og indfsres, dengang 

man i 1836 var tilboielig til at astise de i Stcenderne 

gjorte Forlangender, med Uttringer om Umulighed og 

om at det Hele havde ligget stille og maatte begyndes
5



ganske for fra. I  Aarene 1842, 43, 44 gik det meget 

strängt paa med Arbeide for at flaffe Alt revideret, en- 

delig redigeret og fcrrdigt. Rothe maatte sordre sig fri- 

taget for sine andre kollegiale Forretninger, for at kunne 

bestjceftige sig udelukkende med Matrikulen. og Han paa- 

trykte det Hele en saa driftig G ang, Han udviklede en 

saa livfuld Birksomhed, at det dobbelt maatte agtes og 

beundres, eftersom Han allerede dengang var en Olding 

paa oder syvti Aar. M en  —  den rette Oldingsafkrcrf- 

telse indtraadte egentlig Heller ikke hos Rothe, forend 

Han, nogle Aar efter, ved Syne ts og Horelsens Svcek- 

kelse, ganske maatte ophore at varetage offentlige Em - 

bedsforretninger. Under hele Arbeidet, fra forst til sidst, 

havde Rothe altsaa vceret den nye Matrikuls forste Con- 

cipist og Referent, Chef for Contoret, de forelobige P ro - 

Vers Bestyrer, Dcrrkets Leder og forste Secretair, Com- 

mitteret i Collegiet. Medlem af Commissionen, Formand 

for Comiteen til Fuldendelsen og Jndfsrelsen.

Ved den nye Matrikuls Jndforelse blev den stsrste 

Deel af de paa Landeiendommene hvilende Skatter ufor- 

anderlig fastsat efter den gamle Matrikul, under Navn 

af „Gammelstat" eller Kanon. Det var udentvivl Rothes 

Mening og Anfluelse, at det havde vceret retfcerdigst og 

Landet tjenligst om man havde holdt fast ved den i 1802 

udtalte Grundscrtning. ikkun at lade de forend 1802 be

stallende Skatter hcefte paa Eiendommene, efter den 

gamle Matrikul, som uforanderligt Kanon eller Gammel- 

flat, og derimod at lade al den efter hiint Overgangs

og Bebudelsesaar paalagte og ordnede Skat optages un

der den efter den nye Matrikul brregnede og ordnede

06
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nye „Landskat". D en  nye Matrikuls Fuldendelse og 

Jndforelse var Ham en oplivende og fyldestgjorende Seier; 

det var Ham en indre stolt Bevidsthed, at Han, ester Re- 

ventlovs Afgang 1813, „ved sin Flid  og stille Udholden- 

hed havde vceret Aarsag til at Danmark har en god og 

i dens Udarbeidning til Forunderlighed rigtig Matrikul" 

(„Erindringer"). Denne sin faste Tro til den nye M a 

trikuls Hensigtsmcrssighed, Retfcrrdighed og tilsredsstil- 

lende Beflaffenhed har Han ogsaa ved flere Leiligheder 

og paa forftjellige Steder aabent udtalt. Jhlandt andet 

lcrses i Hans „Beretning" ( S .  13), at Han har vceret 

lebet af „inderlig Overbeviisning om den nye Matrikuls 

Nodvendighed og Gavnlighed, samt om, at enhver, som 

har deeltaget i bette störe Arbeide, har vceret forsynet 

med den fornodne Dygtighed og har udssrt sin Deel 

med Troflab og Omhyggelighed." Bogens sidste O rd 

ere bisse: „Erkjendelse af Motiverne for den nye M a tr i

kuls Begyndelse, af Grundscrtningerne for dens Udforelse og 

af den Omhyggelighed og Retsindighed, hvormed den er 

udarbeidet, vil, det tor jeg haabe. ikke udehlive." S i t  

Forord stutter Han saaledes: „For Resten har den nye 

Matrikul vceret mit Livs Opgave og dens Boger min 

Birksomheds kjcereste Fester. Jeg har fluttet den med 

inderlig Glcrde, fordi jeg troer at vide, at den vil blive 

til Velsignelse for mit Fcrdreneland." I  saadanne O rd  

see vi M andrn  i sin Tanke, sit Dcrsen, sin Gjerning, vi 

gjenkjende deri Manden, der var besjcelet af Kjcerlighed 

til Medmennefler og til sin Dirksomhed med dem og for 

deres Del.

s*
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VIH.
I  mange Aar Var Rothe Medlem af det i 1789 

stistede Na tu rh i s t o r ie se l s kab  i Kjobenhavn og dets S e -  

cretair, indtil det oplostes i 1805. Ester den Tid besor- 

gede Han dog de Forretninger, som endnu forefaldt ved 

nogle Skristers Udgivelse, Sam linger og Papirers Be- 

varelse, Regnstaber m. v., indtil Han endeligen ogsaa, 

ester forudgangne Underhandlinger, i 1821 overleverede 

alle disse Esterladenstaber til det da oprettede kongelige 

Musceum for Naturvidenflaberne, der saaledes blev det 

naturhistoriste Selflabs Arving.

D i  have seet nogle Trcrk af Rothes Kamp og S t r e 

ben, ved Hans Jndtrcrdelse i Rentekamret og paa Hans 

Embedsbane der, indtil ester at Han var bleven Chef 

for Landvccsenscontoret i 1797. I  Efteraaret 1804 

dode den Committerede. Jufiitsraad W a d  um, som iblandt 

andet, en anseet Skribent har betegnet som „en M and  

med mange lyse Begreber, hvilke Han heldigen vidste at 

fremscrtte." F ra  Rothes forste Jndtrcrdelse i Rentekamret 

havde Wadum vceret Ham en veiledende, befljcrrmende, 

opmuntrende Foresatte, havde vundet Hans ubetingede 

Agtelse og Hengivenhed. W .s Dod var Ham et rystende 

S lag , en dyb So rg . I  sine Erindringer har Han derom 

flrevet: „min crdle, elstelige W ad um ! D it  velsignede Jndre 

og D it  livelige, milde ydre Vcrsen er aldrig veget af 

mit M inde; D in  Dod  er det storste Evenement i mit 

offentlige Liv." —  Rothe, der iblandt andet havde vcrret 

otte Aar Contorchef, havde fuld Foie til at begjere og 

vente at blive Committeret og maatte bittert over-
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raskes ved at gaae G lip  deraf. E t  P a r  Aar tidligere, 

da to M ilitaire (Ahrentz, Arctander) vare sat ind i Ren- 

tekamret som Committerede, var nemlig en celdre Con- 

torchef gaaet til Bornholm som Amtmand og havde 

dengang lydeligt yttret til Rothe og Flere, at Han gik 

fordi Han „aldrig mere vilde scrtte sin Fod i det Cap- 

tains-Collegium." Det oplystes imidlertid at Han. et 

Aarstid derefter, havde betcrnkt sig og sendt trcengende 

Begjering om at indtrcrde som Committeret ved forste 

forefaldende Leilighed. Han var crldre Embedsmand end 

Rothe, var Amtmand og havde udgivet en anseet Bog  

om den danske Landboret; Hans Forlangende künde da 

ikke soettes tilside; Rothe maatte staae tilbage. og den 

Foretrukne gjorde ganske det Modsatte af at formilde 

Ham dette ved en venlig Jmodekommen. Det er da ikke 

at undres over at det gav ondt Blöd og vakte gjensidig 

Pirrelighed imellem dem. og at det, paa forskjellige M a a -  

der, i Tidens Lob, forvoldte Rothe wegen Ubehagelighed 

og Fortrcrd. Det var tildeels Anledning til at hele 

Matrikulvcesenet, paa Rothes ubetingede Forlangende, 

blev hiin Committerede aldeles unddraget; tildeels ogsaa 

til at Rothe, for ganske at troekke sig ud af alt under- 

ordnet Forhold til Ham, i 1809, begjerede at fritages 

for Landvaesenscontoret. hvorved Han rigtignok ogsaa 

hjalp sin dervcerende Fuldmcrgtig (Ollgaard) til at blive 

Chef. —  T il Skildringen af Rothes Börsen, Duelighed 

og Dirksomhed kan det vel höre, her samlet at gjentage. 

at i de forste 10 Aar af dette Aarhundrede fo res tod  

H a n  p a a  e e n g a n g  Landvcrsenscontoret, Skattereguie- 

ringsvcrsenet, Matrikuleringsvcrsenet, det störe Gods
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Petersgaard o. fl. og gjorde tilfredsstillende Fyldest for 

alle diese Hverv, hvoraf hvert ellers pleier at voere til- 

strakkeligt for en Mand. —  Det kan vel vcere, at Rothe 

stundom solle sig trcrt af de mangfoldige Forretninger 

og af det overvcettes Arbeide; deels vare ogsaa Hans 

private Formuesanliggender voxne til storre Betydning 

og mere omfattende Befljeftigelse for Ham; kort: i 1812 

tcenkte Han stcerkt paa og talte alvorligt om at trcrkke 

s ig  gan ske  t i l b a g e  fra offentligt Embede. Hans 

„rolige, kloge" Hustru har formodentlig feet, at dette 

dog ikke vilde blive Ham tjenligt, og formaaede Ham, ved 

sin Fasthed, til at opgive sit Forsiet. Jstedet derfor 

reves Han da hen til en modsat Uderlighed og vagrede 

sig ikke ved at styrtes i et ncesten endnu videre Svcrlg 

af Forretninger end hidtil.

Justitsraad W adum s Dod havde vcrret enBegiven- 

hed i Rothes Liv. Grev R e v e n t l o v s  A f g a n g  fra 

Forsoedet i Rcntekamret, sidst i 1813, var ikke mindre 

indgribende i hele Hans Embedsforhold og Dirksomhed. 

Rothe ncerede en ubegrandset Hoiagtelse, Tillid og Hen- 

givenhed for Reventlov. Han har derom fkrevet: „hvad 

Han var som Menneske og som Embedsmand, hvad Han 

udrettede for Danmark, hvorledes Hans Planer, Hans ud- 

holdende Kraft er Aarsag til at Danmark staaer paa det 

T rin  i aandelig og materiel Henseende, som det gjor, 

kan man nogenledes forstaae af Bergsoes B og ; men 

Danmark har glemt og i Gründen aldrig paaskjonnet 

det, af den Grund at det var den laveste, dengang rin- 

geagtede Klasse, —  men som er Danmarks Rod og 

Styrke, —  som Han arbeidede paa at fore til at udvikle
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sin Styrke og til at kunne bcere Danmark, som den vir- 

kelig har gjort i hele Krigens Tid og som den gjor 

endnu." Rothe var en villig Lcrrling i Reventlovs Skole 

og traadte vcrrdigen i dennes Fodspor, som Fcrdrelandets 

og Bondens fände, virksomme Ben, som varm og ivrig 

Befördrer af Bondens aandelige og borgerlige Frihed, 

hanS Opkomst og Belvcrre i alle Henseender. H a n sE m - 

bedsvirksomhed og Deeltagelse var rettet paa Landbo- 

vcesenets Fremme og Udvikling; som Godsbestyrer og 

Godseier strcebte Han ikke mindre i samme Aand. —  Eiden 

1805 havde G r e v  O t t o  M o l t k e  vcrret Directeur i 

Rentekamret. Rothe har kaldt Ham „en elskelig, livlig 

Mand, med et hurtigt og travlt Hoved." D e  vare jevn- 

aldrende, samstemmede scrrdeles godt og arbeidede meget 

sammen. M en  ogsaa Han forlod Rentekamret tilligemed 

Reventlov og hiev Prcesident i det tydfle Cancellie. Aaret 

forud var Grev A. W . Moltke bleven Deputeret i Ren

tekamret.

M s s t i n g  b l ev  F i n a n t s m i n i s t e r  og t i l l i g e  

P rc e s id en t  i R e n t e k a m r e t  efter Reventlov. Rothes 

Anfluelse af denne sor hele Landet hetydningsfulde For- 

andring kan ikke skildres kortere og bedre her end ved 

endnu at afskrive Hans egne O rd derom: „Bed Revent- 

„lovs Afgang og Mostings Tiltrcedelse fik Tingene et 

„ganfle andet Udseende og en ganske anden Gang, eller 

„rettere, den S la g s  af Dirksomhed, som Rentekamret havde 

„havt under Revenlov, der altid strcrbte imod (hen til) 

„almindelig og grund-Forbedring, blev standset, aldeles 

„standset, som om den aldrig havde vcrret begyndt, som 

„om intet andet var nyttigt og nodvendigt end Finants-
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„forbedring, d. e., man arbeidede i og for Toppen og 

„lod Roden voere ucendset. Jeg vil ikke sige, at jo 

„Finantsforvirringen var saa stör, at ikke en suldstandig 

„Ordning var paatramgende nodvendig; men det var 

„Feil og Mangel paa klar Kundflab i Danmarks S ta ts- 

„oeconomie, at man tilstdesatte al Tanke om Forbedrin- 

„ger i Kaar og materielle Hensyn, saavel for Landboerne 

„som for Kjobstadbeboerne. V i  saae, i Mostings Tid,

„kun Pengevcesen og Skatteanordninger....... Han sagde

„mig engang i en Samtale, nogle Aar efter Hans In d -  

„trcedelse ved Finantserne, de O rd: „da jeg tiltraadte 

„„Finantserne (1813) var Landets Tilstand florisant, men 

„„Finantserne i Norden. N u  ere Finantserne ordnede, 

„„men Landet er sättigt." Begge Dele var urigtigt. 

„Mosting kjendte aldrig Landets virkrlige Tilstand og 

„mindst Landbosolkets og det hele Landbovcrsens."

Den gamle G r e v  J . G .  M o l t k e ,  der godt kjendte 

Rothe fra tidligere Arbeider, lod denne kalbe, strax efter 

Reventlovs Afgang, og fegte at formaae Ham til at be- 

gjere at blive Committeret. Rothe havde imidlertid ikke 

glemt hvad der var forefaldet 1804 og var maaflee for 

stolt til at gaae ind paa Forflaget. D a  Han desuden 

mindede om. at Han allerede en halv Snees Aar havde 

fungeret som Committeret for Matrikuleringsvcrsenet, 

fljondt uden at have Titelen, frafaldt Grev Moltke sit 

Forlangende. Senere, da en Dngre flulde gjores til 

Committeret for et andet Fag. lod M ssting Rothe atter 

anmode om at samtykke i at blive Committeret, og Han 

blev da, under 2den Ju li 1814, virkelig ud ncr vn t  t i l  

C o m m i t t e r e t ,  dog uden noget nyt scrrligt Fag. Det
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Ferste der, senere hen, var bleven en P lads ledig iblandt 

de Committerede, blev der Rothe, foruden Matrikulen 

m. v., tildeelt F a g e t  fo r  de e g e n t l i g e  K a m m e r -  

s a ge r  og R e g n s k a b s s a g e r  for Sjcrlland, Fyen og 

Derne, som Han strax overtog. Foruden de nye indkom- 

mende Sager, henlaae der desuden mange andre gamle, 

som ventede paa Asgjorelse og gave Rothe saa fuldt op at 

tage Haand i, at Ncrtterne atter maatte tages til Hjelp 

til Arbeidet. T il samme Tid vare flere, i Rentekamret 

foretagne Personalforandringer, af den Beflaffenhed at 

de Pedkommende ikke vare deres Kald voxne og at Rothe, 

tilligemed sit eget, fik en Mcengde af deres Arbeide at 

indlede, ordne og udfore, deels underhaanden, deels offi- 

cielt, navnlig D o m a i n e s a g e r ,  S a g e r  fo r  K j s b e n »  

h a v n  og f o r  Ve i vcrsen.  A lt dette vifer noksom hvil- 

ken Kraft Rothe endnu dengang har -esiddet, hvilken 

Tillid der endnu dengang har vcrret til Hans Dygtighed, 

uagtet Han allerede var henved 60 Aar gammel. S o m  

Tillcrg til det Vorige fik desuden Rothe, i M a i  1831, 

Ordre at tiltroede den o v e r o r d n e d e  T i e n d e c o m m i s -  

s ion ,  hvori Han nogle Aar efter fik Forscrdet og sor- 

blev i 15 Aar, indtil 1846.

Det var samme Aar, 1831, at der atter stete en 

stör Omvcrltning i Rentekamret. Mosting Irak sig til- 

bage baade frä Prcrsidiet og fra Finantsministeriet. 

G r e v  A. W.  M o l t k e ,  der i 19 Aar havde vceret D e - 

puteret i Rentekamret, havde vundet dette kjcrrt og vilde 

have fundet Behag i at blive dets Prcrsident, blev kaldet 

til Finantsministeriet, og der blev udncrvnt Directeurer 

saavel for Rentekamret som for Toldkamret. Rothe har
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derom skrevet: „D i mistede Moltke ligesaa nodigen som 

Han gik ud, og v i modtoge Directeuren ligesaa nodigen 

som Han gik glcrdelig ind." Grev W . Moltke havde 

aldrig vcrret den nye Matrikuls Den og Beskytter og 

Rothe fandt fig altsaa ikke i den Henseende hegunstiget 

i sin Embedsvirksomhed af Ham; men Rothe erkjendte 

derfor ikke mindre Hans Retsind, hele Hans «dle Tcrnke- 

maade og humane Fcerd. Rothe agtede og flattede Ham 

overmaade hoit og blev Ham meget hengiven; kaldte 

Ham derfor ogsaa af ganske Hjerte: „min elflelige Den", 

Ligesaa var og Moltke Rothes Den og har mange Gange 

i Gjerning beviist Ham sin fulde Delvillie, sin cedelmo- 

dige Hjelpsomhed. T il Hoiagtelsen og Hengivenheden 

foiede der sig desaarsag i Rothes S in d  en stedse levende, 

inderlig Taknemlighed til Grev W . Moltke, hvilket denne 

har mindedes og gjengjeldt endog efter Hans Dod.

O m  Rothes elleveaarige Dirksomhed ved Undersogelse, 

Forandring og Ordning af Oeconomien ved de konge- 

l i g e  H a u g e r  og Hans vcrsentlige Deeltagelse i denne 

Green af deres Bestyrelse skulle vi ikke indlade os paa 

nogen i  det Enkelte gaaende Skildring; men ikkun an- 

fore, at Han, i 1834, isolge Forsiag af davoerende Over- 

hofmarchal Hauch, blev udnavnt til forste Medlem af en 

i det ncrvnte Diemed nedsat Commission, og siden til 

Formand for den ifolge heraf oprettede „Haugeinspection". 

I  hvor vanskelig og ubehagelig Natur end disse Hverv 

vare af, var dog Rothe den ikke mindre gjennemgribende 

virksom end i alt Andet, som blev Ham paalagt.

T il Rothes Embedsvirksomhed og de Ham betroede 

offentlige Hverv bor visselig ogsaa henregnes, at det.
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allerede i M a i  1811, blev Ham befalet, at indtrcrde som 

M e d l e m  og tillige fungere som S e c r e t a i r  i den, 

1786, nedsatte störe og navnkundige L a n d b o c o m m i s -  

si on. Dette maatte ansees som en stör M re ;  Com m is

sionen havde stedse bestaaet af udmcerkede Mcend; For- 

mcendene paa Secretairpladsen havde vcrret Chr. Col- 

bjornsen, Zenthen, A. B . Rothe. Commissionen var 

imidlertid sit Endeligt noer; thi da Reventlov, to Aar 

ester, Irak sig tilbage, gik dens Virksomhed i Dvale. 

Den sidste S a g ,  som forhandledes og som meentes at 

skulle blive Commissionens Slutningsarbeide, nemlig om 

Huusmcrndenes Kaar, henlagdes og forblev ufuldendt. 

Omtrent 30 Aar derefter var dette et af de Anliggen- 

der, som atter bragtes paa Bane, deels i Stcrnderfor- 

samiingerne, tildeels ved „Bondevennernes" Selflabs Be- 

strcrbelser, og ftemkaldte Anordningen desangaaende af 

27de M a i  1848 (og siden den af 4de J u li 1850). 

Rothe ansaae denne Anordnings Bestemmelser som ud- 

gaaede fra en urigtig Betragtning af Forholdene og som 

mere skadelige end gavnlige for Huusmoendene. S in e  

Anfluelser af dette Emne havde Han allerede nogle Aar 

iforveien udtalt i et lille Skrist, hvortil det just her kan 

vcere Stedet at henvise: „O m  H u u s m a n d s s t a n d e n  

i D a n m a r k  i Almindelighed og Foestehuusmcrndenes 

Arbeidspligt i Soerdeleshed" af Chr. Rothe, Conferents- 

raad. 32 S ide r i 8vo, hos C- A. Reitze!, Kjobenhavn 
1846.

Forfatteren behandler Sagen iftrr fta et praktift 

Standpunkt: „Han har levet saameget imellem Bonder i 

alle Landets Egne og i saa mange Tider behovet og
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brugt Arbeide, navnlig Ugedage af Huusmcend, at Han 

tor vove paa at fremstille Sagen fra den praktiske Eide, 

saadan som den er og som Han troer den maatte vcrre 

onfleligst for de Mennesker, som den angaaer og for 

Staten" ( S .  5). Han begynder med at forklare Huus- 

mandsklassens Tilblivelse og Formaal i Staten, drnne 

Landbo-Arbeiderklasses S t illin g  og Forhold, dens for- 

fljellige Afdelinger og Vilkaar, og gaaer derncrst ud fra 

den Synsm aade ( S .  16), at der bor, ved Lovs Over

holdelse, kroeves og sikkres tilborlig gjensidig Opfyldelse 

af alle Overeenskomsterne saavel fra Huusbondens som 

fra Hnusmandens E ide ; men og at dersom man vil 

fordre Andet og Mere, fordre Didere end at Rettigheder 

og Pligter skulle vcrre saaledes bestemte, at Overtrcrdel- 

ser fra den ene som fra den anden S id e , ere klare og 

kette at skjonne, „fordre en Lov, der bestemmer Art og 

„Storrelse af hvad gjensidigen maa loves, saa har man 

„Uret, fordi man da gjor det Frie ufrit og maaskee 

„stader det Hele i at ville gavne det Enkelte og bringer 

„Forvirring i det, som bestaaer, som ved det renere Be- 

„greb om Frihed, Ret og P ligt, der allerede har gjort 

„sig gjeldende, og ved bedre Regning over egen In te 

resse, maa jevne sig selv til at blive det Naturlige, fol- 

„gelig for den enkelte M and  og for Staten det Tjen- 

„ligste." Derved protesterer Forfattrren da ogsaa navnlig 

imod enhver Sammenstilling af Huusmcrndenes noie be

stemte Arbeidsdage som Afgift og Fortidens Bonders 

aldeles ubestemte, vilkaarlige og grcrndselose Hoverie. 

Hunsmanden siutter sin Contract som aldeles fri M and  

og uden anden Tvang end den Han alrne og selv paa-
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lcrgger sig. Regjeringen bor ligesaalidt ville bestemme 

Huusmcendenes Afgist- Storrelse, som den indlader sig 

paa at sorestrive Dagleien for andre Ardeidere eller 

Tyendes Von. Forfatteren anstiller Beregning over den 

for Huusmoend gcrngse Afgist. og betragter Afgistsmaa- 

den ved Dagarbeide som den Huusmanden tjenligste. 

T il S lu tn ing meddeler Han et Udkast til en Anordning 

angaaende de omtalte Forhold og giver derved endnu et 

B idrag til Billedet af sin humane, liberale Tcrnkemaade, 

af sit noie Kjendskab til det Emne, Han har behandlet.

IX.
Rothe var af Naturen stabt og fortrinlig stikket til 

praktifl Embeds- og Forretningsforelse. Lcerd Grandst. 

ning, stille, fortsat boglig Studering var aldrig egentlig 

Hans Kald, og endnu mindre levnede Hans mangfoldige, 

omfattende, baade offentlige og private Forretninger Ham 

Tid til at indlade sig paa at blive Forfatter. Desto 

mere maa det agtes og beundres at Han, henimod sit 

L ivs Ende, da Han var 74 Aar gammel begyndte og 

udviklede en nyttig. oplysende og for M ange velkommen 

S k r i b e n t v i r k s o m h e d ,  hvorved Han deels har ydet 

vcrrdifulde B idrag til Landets indre Historie under Form  

af Underretning om flere af de Foranstaltninger ved 

hvilke Han har medvirket, deels har fremlagt sine, paa 

lang og riig Erfaring stottede Anfluelser om flere vigtige 

Landbosporgsmaal. Herved aflagde Han tillige et Beviis
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mere paa sin D rift, sin Kjoerligbed til det, Han havde 

havt at gjore med, sin Arbeidsomhed og Virkelyst. D r -  

keslss künde Han ikke vcrre, uden at det tyngede Ham 

baade paa S in d  og Legeme. D a  Alder, Sandsernes 

Svcrkkelse og de sig fremtroengende nye Sta ts- og indre 

Regjeringsreformer forte Ham nd af Hans Embedsstilling, 

ssgte Hans endnu livfulde Aand en fhldestgjsrende S y s -  

sel ved at udarbeide og udgive sine Beretninger og Tan

ker om en Deel af de storre offentlige Anliggender, 

hvori Han havde taget og endnu tog levende Deel.

D e r har allerede ovenfor vceret Anledning til at 

omtale tre af disse Hans sicelfulde Livsastens Fostre, 

nemlig „ F o r k l a r i n g e n  om de directe Skatter", „ B e -  

r e t n i n g e n  om den nye Jordskyldsoetnings Versen og 

Historie", og „ O m H u u s m a n d s s t a n d e n  i Danmark". 

Det staaer tilbage at meddele en Oversigt over de tre 

andre, nemlig: „O m  J o r d u d s t y k n i n g e n  i D a n 

m a r k  paa Selveiergods og paa Fcrstegods". A f  Chr. 

Rothe, Conferentsraad. 31 S .  i 8vo. hos C. A. Reitzel. 

Kjobenhavn 1845; „O m  S e l v e i e n d o m ,  A r vefcr s te  

og L i v s  ferste paa Bondergaardene i Danmark". A f  

Chr. Rothe, Conferentsraad, 64 S .  i 8vo, hos C. A. 

Reitzel. Kjobenhavn 1847; „O m  de jydske H e d e r  og 

d e r e s  O p d y r k n i n g ,  i Almindelighed betragtet". A f  

Chr. Rothe, Conferentsraad, 49 S .  i 8vo, hos C. A. 

Reitzel, Kjobenhavn, 1847.

I  sine Betragtninger over J o r d u d s t y k n i n g e n  

gaaer Rothe ud fra, at Bondejorden i Landet indbesat- 

ter og maa vedblive at indbefatte deels storre Steder 

(Gaarde), hvis Avlsbrug er saa stört at det, foruden at
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fode en Familie, afgiver et Overstud af Korn o. a. til 

Handel og Udforsel; deelS mindre Steder (Boel, Huse) 

med hvilke enten stet intet Avlsbrug er sorbundet, eller 

dog et saa lidet, at det intet Overstud kan give, men 

ikkun er et B idrag til en Families Underholdning, der 

forovrigt erhverves ved Arbeide for Andre, navnlig ved 

Andres ftorre Avlsbrug.

Bondejorden afdeelt til Gaarde bor, efter Forfatte- 

rens Mening, bevares i en v is Udstrcrkning i det Hele, 

for at der ved Bondejordens Dyrkning kan frembringes 

Frugt og Udbytte til Omsatning i og udenfor Landet; 

og for at denne Deel af Bondejorden ikke flal blive ud- 

stykket saa smaat, at hvert enkelt Sted ikke langer for- 

maaer at tilveiebringe noget storre Udbytte i Korn m. v. 

end netop Bondens nodvendige eget Forbrug, maa S t a 

te» desuden fastsatte den mindste Storrelse under hvilken 

ingen Gaard bor stykkes ud eller formindfles, hvilken 

mindste Storrelse formenes at bürde vare 4 Tdr. Hart

korn eller 20 Tdr. boniteret Jord, hvorimod Sam m en- 

lagning af Bondejord Heller ikke bor indrommes ud 

over en Grandse af 12 Tdr. Hartkorn. —  Hvad deri- 

mod den til Boels- og Huussteder bestemte Andeel af 

Landets Bondejord angaaer, da er det Forfatterens M e 

ning, at der ingen Grandse for dennes Udstykning kan 

eller bor foreskrives, fordi dette maa beroe paa hver 

Egn s Beskaffenhed, Befolkning, Trang til farre eller 

flere Arbeiderfamilier o. s. v. —  Forfatteren deler den 

Synsmaade, „at det ikke er nogen »gründet Frygt, at 

Jordudstykningen gaaer for vidt her i Landet"; vel ikke 

saameget med Hensyn til den mindste Storrelse af en
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mere med Hensyn til Formindflelsen af den hele Andeel 

af Landets Bondejord, som burde vedblive alene at vcere 

afbenyttet til Gaarde og ikke til Smaasteder.

M ed  disse Grundanfluelser, drofter Forfatteren det 

hidtil fulgte System for Iordndstykning i Danmark og 

de derpaa hvilende Anordninger af 25de Ju n i 1810 og 

af 3die Decemder 1819, og so-ger at godtgjore adflillige 

Feil og M angler derved. Fo r at begründe sine Domme, 

har Han meddeelt flere Oplysninger og Talangivelser om 

Storrelsen, Fordelingen og de efterhaanden tiltagende 

Forandringer i Forholdet af Landets Hartkorn. S a a -  

ledes fee vi f. Ex. at Landets Bondejord:

i 1812 var sordeelt paa 94,685 Steder, 

i 1835 —  —  —  156,528 —

i 1843 —  —  —  ,93,045 —

o. s. v. o. s. v.

Ester adflillige Forklaringer af dette og mere dertil 

hörende, gaaer Forfatteren over til at foreflaae og ud- 

vikle, ikke blot nogle Forbedringer i Udforelsen af det 

hidtilvcrrende System, men ogsaa nogle vcrsentlige F o r

andringer i selve Systemet og dets lovmcessige, noie 

Overholdelse, hvilke Han antager at burde finde lige An- 

vendelse paa Selveier» og paa Fcrste-Bondejord.

Aabne vi Skriftet om S e l v e i e n d o m ,  Arvescrs te 

og  L i v s f r r s t e ,  da trcede os, i Forordet, folgende 

W r in g  imode, hvori vi strax gjenkjende Forfatteren, Hans 

velvillige Sindelag og Hans modnede Tcrnkemaade: „Jeg 

„har i flere end 50 Aar levet baade i Embeds- og i 

„privat Dirksomhed med Bonder i alle Landets Egne, og
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„i dem har jeg seet, at smaae Skridt kunne koste stör 

„Moie at gjsre og medfore störe Danfleligheder at over- 

„vinde; men jeg har ogsaa lcrrt at crre og elfte den 

„danfle Bondestand, vist ikke mindre varmt end det for 

„Bondens Be l og Fremgang ivrigste Medlem af Bonde- 

„vennernes Samfund. Jmidlertid troer jeg ikke at det 

„er det rigtige Denflabsstykke, at holde den et Maleri for 

„Die, hvis Lys og Skygger den ikke forstaaer at fljsnne, 

„og som desuden ere i  sig ufikkre, men hvorved der paa- 

„fores den en urolig Higen ester noget Nyt og Utilfreds- 

„hed med det Ncrrvcrrende, istedetfor at lcrre den Skjon- 

„somhed for hvad den allerede har i Kaar og Delvcrre, 

„Frihed og Selvstcendighed, statsborgerlig Agtelse, Lighed 

„under Loven og Tryghed for Person og Eiendom, lige 

„med Statens fornemste og rigeste Borger, og loere den, 

„at der er Intet, som bedre og sikkrere forer den til det 

„hoieste attraaede M a a l end flittig Strceben og vedhol- 

„dende Fremgang i forbedret Agerbrug og Aandsdan- 

„nelse." —  D a  det nu desuden her mere er om at gjsre 

at meddele en Forestilling om Manden og Hans Anflu- 

elser i det Hele end en udfsrlig Beretning om Hans Skrift 

i dettes Enkeltheder, saa ligger den ogsaa Anledning til 

fremdeles at lade Forfatteren selv tale og til endvidere 

strax at afftrive nogle Linier og Skriftets sidste S ider: 

„det sremgaaer af det Foregaaende at jeg, fremfor videre 

„Udbredelse af Selveiendom, foretrcekker Bedbevarelse af 

„Livssccste, der er indgaaet i Frihed og bestaaer i Tryg- 

„hed, samt at jeg snfler vedligeholdt i Landet samlede 

„Eiendomme, bestaaende af en Hovedgaard med Bsnder- 

„gods og Skov, alt i Modscrtning til det nu saa almin-
6
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„dklige Dnfle, at al Bondejord, i sin nuvcrrende Tilstand 

„i Hensyn tii Agerbrug og med sin nuvcrrende Jnd- 

„deling i Hensyn tii Gaardenes Storrelse, forvandles 

„til Selveiendom; men jeg har ikke sagt, hvad jeg troer 

„ikke kan vides, at Dedbevarelsen af samlede Jordegodser 

„og af Livsfcrste er og bliver det Rigtige for Danmark 

„i en fjernt liggende Fremtid. Jeg mener at have »ist 

„at man, i at ville udbrede Selveiendom over Bonde- 

„jord og i Bondestanden, videre end den allerede er ud- 

„bredt, har adskilligt andet Mere at tcrnke paa end alene 

„den personlige Uafhamgighed, for at vide om man Händ

le r  sig og Bonden til Gavn eller Skade, og i Sam - 

„menhcrng dermed er det jeg snsker, hvad jeg anseer 

„tjenligst for Staten, for Godseieren og for Bondestan- 

„den, en sorlcenget Mellemtid, i hvilken vore samtlige 

„Landboforhold, der i de sidste Decennier have under- 

„gaaet saa mcrrkelige Forandringer og have opnaaet en 

„ikke ringe Grad af Fasthed, kunne, under storre Frihed 

„i Overdragelsesmaaden og i Jnddelingen til storre og 

„mindre Gaarde, videre ndvikle sig og da af sig selv vife 

„og befcrste sig paa den Maade, som er i alle Henseender 

„hebst tjenlig for Staten og Landbosolket. Det synes at 

„en saadan under Frihed fremgaaen Udjevning af Tin- 

„gene af og i sig selv maa, ved Jnteressens og Klogska- 

„bens Magtfylde, vcrre den rette Bei til at finde det 

„Rigtige og fslgelig det, som kan bedst bestaae imod Tid

„og Omstcrndigheder."............... „For Resten, saalidt

„som jeg kan vcrre enig i at forkaste alt Livsfcrste, lige- 

„saa lidt forkaster jeg i Almindelighed al Selveiendom 

„Paa Bondergaarde; men meget mere anseer jeg en
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„Blanding af Selveiendom og Livssaste for et Gode, 

„saa at den, der satter sin Lykke i at vare Eier, kan 

„opnaae den, dog forudsat den bliver virkelig, i det 

„Han betaler den med egne Penge og den ikke bliver en 

„Jndbildning, der er erhvervet ved Gjeld."

For at komme til disse Slutningsyttringer er For- 

fatkeren begyndt med at bemarke, at der hersker megen 

Uklarhed, Uvished og Uvidenhed om de oprindelige og 

fände Forhold i Sagen, og fra sit praktiste, fit Erfarings- 

Standpunkt soger Han at käste det rette Lys oder den. 

Ester et Historist B lik  paa den langst forsvundne Tid, 

henleder Han Opmarksomheden paa de hoist forfljellige 

Bilkaar under hvilke Bonder i Danmark ere blevne Se lv - 

eiere, i et Tidsrum fra 1760— 8V, for overmaade ringe 

P r iis ;  fra 1790— 1810, til hoi P r i is  og odelaggende 

Dilkaar, der esterhaanden gjorde nasten alle de forste 

Eiere til brodlose Tiggere; fra Pengefluktuationsperioden, 

for ringe Priis, som afbetaltes med faa Penge og efter- 

haanden har faaet en langt hoiere Vard i; i senere Tid, 

i ringe Antal, for laante Penge og med en heel usikker 

Fremtid. (Det erindres at Skriftet er forsattet 1847). 

Det virkelige ubehaftede Eie foretrakker Han vel for Faste; 

men Han advarer imod det indbildte Selveie, der ikkun 

tilveiebringes ved Pantsattelser og störe Laan, der gjore 

Eiet til et B landvark og ingenlunde sikkrer Besiddernes 

Fremtid. Forfatteren anpriser ikke Arvefastet, hverken for 

Kjober eller Sa lger, hverken for Private eller for S t i f 

telser; men allenfals kun for Staten som evig Eier. 

Det bestaaende Livsfaste er Gjenstand for en udforligere 

Undersogelse fra dets gode og dets svage Sider, og For-

6*
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satteren sinder derved Leilighed til at lcegge for Dagen 

hvorledes Han antager at deri burde bevirkes, ikke en 

heel Omvcrltning, men en bedre Ordning, formedelst storre 

Frihed, iscer med Hensyn til Overdragelsesmaaden, tilUd- 

stykning og Sammenlcrgning indenfor visse Groendser o. s. v.

Nu et kort Om rids af Skriftet om  de jydske He-  

der og de re s  O p d y r k n i n g .  D e  udyrkede, lyngbe- 

groede jydske Heder udgjsre et P a r Hundrede Qvadrat- 

m iil eller et P a r  M illioner Tonderland. Den derpaa 

voxende Lyng bencrvnes forfljelligt efter dens Egenflaber 

og Andendelse: Faarelyng, Torvclyng, Tcekkelyng. Brcen- 

delyng; og efter Jordbundens Beflaffenhed benoevnes Lan

det forfljelligen: Leerhede, Sandhede, Ahlhede, hvorimel- 

lem ogsaa strcrkker sig betydelige Moser og vandrige, saa- 

kaldte Kjcrrenge. Udskistningen er yderlig stet og vanhel- 

dig, saa at Hederne ere deelte i en Uendelighed af for- 

holdsmcrssig smaae og meget uregelmocssige Stykker, 

hvoraf hver Eier eller Fcester som ostest besidder et storre 

Antal. Hederne kunne alle opdyrkes og blive til frugt- 

bart Land; men Heden kan ikke opdyrkes ved sig selv 

alene, uden betydeligt Forskud og Tilstod udenfra, fordi 

den ikke har den virksomme Frembringelsesevne i sig 

selv; den scettes derfor leitest i Kraft og Drift, hvor den 

er i Forbindelse med andet Agerland og et i Gang vce- 

rende Agerbrug. Omdannelsen af Heden til Agerland 

vil derfor lettest og hurtigst kunne flee paa de L y n g - '  

strcrkninger, der ligge omkring og imellem Landsbyer og 

dyrket Land; senere og vanskeligere derimod paa de 

umaadelige Strcrkninger midt i Landet. I  Betragtning 

af de meget störe Hindringer, der ere at overvinde, maa
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man ikke vcere «billig i sin D om  over, i sine Fordringer 

til Regjeringen med Hensyn til Foranstaltninger til Hebens 

Opdyrkning og Befolkning. Jblandt andet har der hid- 

til manglet den rette Kundskab til Tingene, som de ere, 

og den rette Forestilling om hvad der kan vcere at gjore.

Det forste, som, tildeels eller ganfle paa det O f- 

fentliges Bekostning, maatte foretages for at naae det 

tilsigtede Maal, var en ny Udflistning, eller rettere sagt: 

en Omfordeling hvorved der tilveiebragtes een storre, or- 

dentlig begrcrndset, samlet Hedelod for hver Besidder, iste- 

detfor det urimelig störe Antal adsplittede Smaaestrimler. 

Opdyrkning af Hedelodderne i Forbindelse med andre 

Agerbrug künde fremmes af Regjeringen ved Afgiftslet- 

telse, ved smaae Laan o. dsl. Paa  de störe ode Heber 

maatte Regjeringen, ved Kjob, jkaffe sig Raadighed over 

storre samlede Strcrkninger, som den künde lade inddele 

hensigtsmcessigt, afhcende paa forskjellig Maade og V il-  

kaar, og hvis Opdyrkning den saaledes blev Herre over at 

lebe og stemme, ved Forskud, Materialier, Lettelser o. dsl.

E n  anden Hovedbetingelse for de störe Hebers O p 

dyrkning og for at give Frugtbarhed og Beboere til de 

dode, ode Egne, er Tilveiebringelse af rindende Band. 

D e  mange storre og mindre Bandlob, nogle Jndsoer og 

Moser i Jylland byde tilstrcekkelig Leilighed hertil; S t a 

te«, saavelsom Private, behover kun med Kyndighed og 

Pengemidler at gribe Sagen an, for at vinde rigelig Lon 

og stört Udbytte af dens anlagte Forskud, inden et P a r  

Menneflealderes Forlsb. Naar Udflistning var fleet, saa 

at ordentlige samlede Lodder vare til at faae, og naar 

rindende Band lededes igjennem Landet, da vilde det ikke
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mangle paa Nybyggere, som istedetfor at bygge jordlose 

Huse rundt omkring, eller istedetfor at udvandre til frem- 

mede Berdensdele, vilde foretrerkke at anvende deres Krerf- 

ter og Penge paa at flaffe sig B o  og roligt Udkomtne 

midt i Jylland. Ved sit Skrift herom har Forfatteren 

sogt at belyse Sagen i alle praktiske Henseender og har 

ydet sit B idrag til „at Muligheden af Hedernes Opdyrk- 

ning og Befolkning maa staae klart for Köngens og Hver- 

mands D ine."

D isse forstjellige Smaaflristers Udgivelse bevcegede 

adflillige sagkyndige Mcrnd og competente Dommere til 

at henvende sig til Rothe om de afhandlede Emner og 

at brevvexle med Ham derom, og dette foranledigede Ham 

iblandtAndet til nogle y d e r l i g e r e  M e d d e l e l s e r ,  som 

Han tildeels lod offentliggjore. —  Saaledes, i berlingfle 

Tidende 1849, Nr. 148, Tillcrg, om Huusmerndenes Ar- 

beidspligt; —  i Nr. 167, om Huusmerndenes Stilling  

og Ret til Jo rd ; —  i berlingske Tidende 1850, Nr. 248 

og 250, om de jydske Heders Omdannelse; —  i Flyve- 

posten 1851, Nr. 164, om Gammelflattens Bedbliven 

eller fuldsterndige Aflosning. —  Her bor Heller ikke forbi- 

gaaes en langt tidligere offentlig Udtalelse af Rothe, nce- 

sten den eneste fra Hans Haand, fsrend de ovenanforte. 

I  Aaret 18 l0  blev der nemlig, af det clasenske Littera- 

turselstab, udsat en P r iis  af 1000 Rbd. for en videnfla- 

belig Underssgelse af Jordstorpens, den saakaldte M ad - 

jords, Bestanddele og Frugtbarhed, og en saadan Kund- 

flabs Anvendelse til Jordens Bonitering m. v. Rothe lod 

dengang, i Statstidenden, 1810. Nr. 40, Tillerg, trykke 

nogle Bemeerkninger derom, hvori Han, uden at bestride
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den videnstabelige Undersogelses Hensigtsmcessighed, ud- 

taler sin Tvivl om det theoretifle Udbyttes umiddelbare 

praktifle Anvendelse ved Bonitering og Bedommelse af 

Jordens forskjellige Brugbarhed.

Det staaer endnu M a g e ,  —  hvilket jeg troer, ikke 

at burde undlade, —  her at omtale, at der, iblandt Rothes 

esterladte Papirer, fandtes flere udfsrlige, h aa n d s k re vn e  

A f h a n d l i n g e r ,  som ikke have vcrret trykkede. D isse 

fortjene imidlertid at opbevares; thi de kunne blive til 

B idrag as nogen Veerdi og Betydning for den, som vil 

noie kjende eller flrive Danmarks Kameralhistorie i den 

forste Halvdeel af dette Aarhundrede. D e  ere dersor oder- 

givne til Haandskriftsamlingen i det störe kgl. Bibliothek 

i Kjobenhavn, hvor de ville kunne findes og afbenyttes. 

D e  ere fornemmelig de folgende. „Bemcerkninger oder 

og Forsog til Besvarelse af det Sporgsm aal, h v o rm e -  

get de danske J o r d e i e n d o m m e  f o rm a a e  at b i -  

d r a g e  t i l  S t a t s k a S s e n ,  som S k a t . "  Dette er flre- 

vet i 1816, efter Forlangende af Geheime Statsminister 

Grev I .  G. Moltke og til Hans B ru g ,  og det vides, 

at Han httrede sig strrdeles tilfredsstillet med Arbeidet. 

Sam m e Aar, 1816, ligeledes efter Opfordring af Grev 

I .  G . Moltke, og i Anledning af A. S .  Orsteds Be» 

tragtninger oder Danmarks nuvoerende Pengevcesen (i Eu» 

nomia, Iste B ind  1815, og soerstilt aftrykt), forsaavidt 

den afhandles om Landflatterne, flrev Rothe: „E re  de 

danske J o r d b r u g e r e  lettede el ler  mere beb yr »  

dede i Skatterne og ved det nhe Skattesystems Jndfs- 

relse, siden Krigens Udbrud, i Forhold til Perioden for 

denne?" Paa Grev I .  G . Moltkes Opfordring, meddelte
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Rothe denn« Afhandling til Geheimeraad Mosting til 

Gjennemlcrsning; men derfta blev det Exemplar aldrig 

givet tilbage. Derimod, da den flarpsindige lccrde Con- 

ferentsraad, geheime Archivar C. Degener, paa anden 

Haand, havde faaet den at see i 1847, senkte Han den 

tilbage med de O rd: „Det har meget interesseret mig 

at gjennemlcrse kenne Afhandling. der forsvarer en af 

mine sorkjcettrede Anskuelser med en Sagkundflab, som 

jeg hverken havde eller h a r . " .......

Faa Aar senere, udentvivl imellem 1821 og 26, i 

den Tid Han beboede Buderupholm i  Jylland, har Rothe 

udforlig afhandlet det Sporgsm aal „ B e h o v e r  v o r t  

L an dvce se n s sy s t em  at r e t t e s ? "  og gaaer derved ud 

fra Tyge Rothes B o g : „Vort Landvcesenssystem. som det 

var 1783." O m  og hvorledes dette Arbeide er bleven 

benyttet, formaaer jeg ikke at give videre Oplysning.

F ra  1846 findes to saadanne omfattende Afhand- 

linger, som tildeels ogsaa have nogen Forbindelse med 

de trykte Smaaeflrifter. Den ene er et fuldstcendigt „Ud- 

kast til en F o r o r d n i n g  ang aaen de  J o r d u d s t y k -  

n in g . "  Under 7de M a rts  1846 sendte Forfatteren dette 

Udkast til Rentekamret og modtog derfra en meget hcr- 

drende og forbindtlig Skrivelse til Tak. —  Den anden 

indeholder Betragtninger og Oplysninger „om S k o v -  

a r e a l e t s  R e g u l e r i n g  og S k o v s k y l d e n s  F o r d e 

l i n  g ;" og under U te  November 1846 blev ogsaa denne, 

af Forfatteren tilstillet det kgl. Rentekammer.
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X

I  Rothes H u u s l i v  og p r i v a t e  F o r h o l d  have 

vi ovenfor fulgt Ham indtil Hans Bosirttelse i Frederiks- 

berg Allee i Foraaret 1799. Begyndelsen dar ikke smi- 

lende. Skjondt Eiendommen dar kjobt til hoi P riis, dar 

Huset dog siet indrettet og maatte tildeels bygges om, 

hvorved Kjobet blev endnu kostbarere. Kort efter Jnd - 

flytningen blev den sidstfodte, ikkun nogle Maaneder gamle 

S o n ,  syg og dode. Rothe har siden bebreidet sig flere, 

i oeconomifl Henseende ukloge Handlinger, der knytte sig 

til denne Eiendom og som Han ikke gjerne gjenkaldte i 

sin Erindring; men paa den anden S ide  erindrede Han, 

„med dyb og taknemmelig Fslelse den störe Lykke og de 

mange usigelig glade Timer, Han har nydt der og er- 

kjendt."

I  over 30 Aar var det, —  som vi, af det Fore- 

gaaende, kunne vide, —  Rothes Skjebne, aarlig at maatte 

foretage flere, tildeels lange R e i s e r  omkring i Landets 

forstjellige Egne. Den forste Reise med den störe Hove- 

ricommission foretoges 1795. Neppe vare disse Com

missionsreiser tilende, forend Han, i flere Aa r, idelig 

maatte reise til Petersgaard som dette Godses Bestyrer. 

I  1805 begyndte Matrikuleringsreiserne, som fortsattes 

i over en Snees Aar. Ester 1807 forefaldt de mang- 

foldige Reiser fsrst til de flere Godser, som Han kjsbte 

og bestyrede i Forening med Andre, og siden til dem, 

som Han i mange Aar besad alene.

Rothe var udrustet med et stcrrkt og sundt Legeme 

og deraf folgende godt H e l b r ? d ,  og var altsaa ingenlunde
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tilboielig til at blive syg; men Hans bevcrgede Liv, det 

oste overvcrttes og anstrcengende Arbeide paadrog Ham 

nogle Gange Sygdom  og legemlig Svcekkelse, hvoraf Han 

oste og lcrnge maatte lide. Hans raste og dierve Haard- 

fsrhed overvandt imidlertid alt bette, og som eet Exem

pel, iblandt mange, paa hvor lidt og hvor ngjerne Han 

lob sig kue af Smerte og Upasselighed, stak det bog her 

anfores, at da Han, i 1815, under en langvarig Kold- 

feber, som ester at vcrre stanbset, lndfandt sig 9 Gange 

igjen, med 3 Ugers Mellemrum, flulde reise med M atri- 

kulscommissionen fra Kjobenhavn til H jorring. tog Han 

den ene D a g  12 Chininpulvere og tiltraadte Reisen, den 

noeste Dag, med at Han ved hvert Bom huus holdt stille 

og atter tog et Chininpulver, hvorved ogsaa Federen lod 

sig saaledes forfcrrde, at den aldrig mere indfandt sig 

siden.

Hvor levende et Jndtryk E n g e l l c r n d e r n e s A n g r e b  

1801 maatte gjore paa Rothe, er let forstaaeligt naar 

det vides at Han ikke blot folte og bevcrgedes derved i 

Almindelighed som danfl M and, men at Hans Deelta

gelse i Begivenhedens Gang og Slagets Udfald tillige 

var begründet i at den Captain-Lieutnant Carl Rothe, 

som saa udmcerket hcrderlig forte Cavalleriprammen N y 

borg, var Chr. Rothes kun et P a r  Aar oeldre og scer- 

deles kjcere Broder. —  Det forfcrrdelige Angreb 1807, 

var endnu mere indgribende i Rothes Liv. Huset maatte, 

over H als og Hoved forlades; sig selv maatte Han lade 

indelukke i Kjobenhavn under hele Bombardementet og 

deeltage i alle dets Rcedsler; Kone og 6 B orn  maatte 

Han lade flygte forst til eil Prastegaard i Sjcelland, saa
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til Nyborg og Kjerteminde, endelig til Veile; men uden 

at Han, i mange Uger künde faae den mindste Underret- 

ning fta eller om dem. Saasnart Kjobenhavns Porte 

atter bleve aabne, foer Rothe afsted for at opsoge Kone 

og Born. Nagtet Han har bevaret os en udforligere 

Beretning om det, som tildrog sig for Ham ved denne 

Leilighed, skulle vi dog ikke her nedflrive dette i det E n - 

kelte eller flildre alle de Danskeligheder, Han overvandt, 

al den Snildhed, Dristighed og Udholdenhed, Han maatte 

anvende, for at opholde sig i sit H uus i Frederiksberg- 

Allee og bevare det fra Odeloeggelse, for at komme frem 

og tilbage over störe Belt, trods Engellcrndernes Aar- 

vaagenhed, for at gjore tre Reiser, inden Han fik bragt 

sin dodsyge Kone og Bornene tilbage til Hjemmet, og 

fik Alt indrettet der igjen efter hele denne odelcrggende 

Fordcrrvelfe. —  Neppe var dette skret, forend Mceslinger 

angreb den, et Aar gamle, fsrstefodte Datier og lagde 

hende i Graden: et svoert og dybtgaaende S la g ,  som 

Han, men iscrr den omme Moder „vel paa sin V i is  for- 

smertede, men aldrig glemte."

Efter sine Forcrldre arvede Rothe upaatvivlelig no

gen, fljondt ikke stör F o r m u e ,  der satte Ham istand til, 

strax efter Faderens D sd , at kjobe Eiendom. Jmidlertid 

stodte der adskillige bekostelige Uheld til; Eiendommen i 

Frederiksberg Allee kom, som sagt, ved mange ivoerksatte 

Forbedringer, til at staae meget dyrt; der kom snart flere 

Born  til Verden; Huset og Livet fortes med Orden og 

uden Overdaadighed, dog tillige uden ocngstelig Sp a r-  

somhed, saa at Embedsgagen ikke künde strcrkke til, men 

Formuen efterhaanden gik med. —  Ved driftig Dirk-
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somhed, ved dristige Gods-Kjob og S a lg ,  i Forening 

med Andre, der formaaede at gjore Pengeudlcrgene, er- 

hvervede Rothe sig imidlertid, i Aarene efter 1807. en 

ikke ubetydelig Formue igjen. Skjebnen vilde, at Heller 

ikke denne skulde blive mere varig imellem Hans Hcender 

end den forste. Han ophorte med at handle og anvendte 

Formuen til i 1811 for egen Regning. at kjobeLerchen- 

feldt ved Kallundborg. I  1812 künde Han have folgt 

med stör Fordeel; men afflog Tilbudene, paa en af de 

Indviedes Raad og af gründet Frygt for den Forord- 

ning om Statens Pengevcesen, som Han vel ventede. men 

om hvis Beflaffenhed Han ingen Kundflab havde eller 

künde faae. Han anvendte meget paa trcrngende Om - 

og Udbygning, paa Haveanlcrg, Trcrplantning, Jordfor- 

bedring o. s. v. af alle S lag s. og da Han selv kun sjel- 

den künde opholde sig paa Stedet, bortforpagtede Han 

Avlingen. Forpagteren fandtes imidlertid baade uredelig 

og aldeles uduelig. saa at Rothe maatte ile med at faae 

Contracten hcrvet efter kort T ids Forlob, fljsndt med 

overmaade stört Tab i Penge og med en sdelceggtnde For- 

styrrelse i Avlingen. Landets svcrkkede Tilstand, S ta ts-  

bankerotten af Sie Januar 1813 og den forfcrrdelige. 

overhaandtagende Forvirring i det offentlige Pengevcesen. 

i Forbindelse med de nysncrvnte Danheld. bragte ogsaa. 

Rothes private Pengevcesen til at vakle. Fo r at stotte 

Dognen og bringe den i Sporet igjen, saa at den ikke 

flulde vcelte, tyede Han til sit tidligere heldige Hjelpe- 

middel. I  Forening med en anden M and, der paatog 

sig at gjore Udbetalingerne. kjobte Han af sin Morbro» 

ders Enkes. F ru  Björns, Dodsbo, Godset Buderupholm



93

imellem Hobroe og Aalborg. Han begyndte strax at ud- 

fore sin, til S a lg  af Godset til Bonderne, tagte Plan, 

og Udsigten overgik endogsaa langt Forventningen; men 

Pengecursen dalede imidlertid ned til det Halve, Kjobe- 

summen blev derved »ersten fordobblet og da Terminen 

kom, svigtede Medcontrahenten, erklcrrede sig ude af Stand 

til at opfylde sine Forpligtelser og —  drog derved 

Rothe med sig i den, i hine fordcervelige Forvirrings- 

aar, saa almindelige Ulykke. Hele Handelen maatte da 

gaae tilbage. Ved en crdelmodig M and s Bistand tilkjobte 

Rothe sig rigtignok atter Buderupholm i 1821 og flyt- 

tede didhen at boe. M en  Oieblikket til at afhcrnde G od

set var forbi og der maatte anvendes Meget paa trcrn- 

gende Forbedringer. Eiendommen sieg vel derved i Dcrrdi; 

men da Han, i 1826, blev kalbet til at overtage et nyt 

Fag  i Rentekamret og fik at vcrlge imellem at give S l ip  

paa Embede eller paa Buderupholm, betcrnkte Han sig 

dog ikke paa at afhcrnde denne til Statsfinantserne og 

at drage, med sin Familie, tilbage til Kjobenhavn, til sin 

gamle Bolig  i Frederiksberg Allee. —  Skjondt Han ved- 

blev at eie Lerchenfeldt indtil 1846, boede Han dog Heller 

aldrig mere der, og efterhaanden bleve endog Hans körte 

Besag der kun sjeldne.

Det er allerede anfort, at Rothe f o r l o v e d e  sig da 

Han ikkun var en Sn e s  Aar og g i f t e  de sig da Han var 

24. O m  sin Forlovelse har Han selv flrevet: „ . . .  min 

herlige Stine, med sit besynderlig yndige og velsignede 

Börsen* —  „hun var mere yndig end smuk, men saa 

rolig, saa aldeles Scrdeligheden og Pynteligheden i Per

son, som vi have kjendt hende til hendes sidste Dage "
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. . .  „Jeg fulgte hende hjem en Asten, og ved et Kys, 

uden noget O rd, ansaae vi Pagten fluttet saa fast som 

den siden blev troelig holdt". Kun i tyve Aar blev det 

Ham beflaaret at leve med hende som sin Hustru; det 

var et i Sandhed lyksaligt Wgtestab; thi som det var 

fluttet, saa blev det ogsaa henlevet i inderlig Samdrcrg« 

tighed og Kjcrrlighed. Den fortrcrffelige Kvinde og Huus- 

moder var forovrigt ogsaa lige hoiagtet, elstet og beun- 

dret af Alle, som kjendte hende og traadte ncrrmere ind 

i hendes Kreds. —  Froken Hanne Selmer havde alle

rede i flere Aar vcrret hende en ligesaa varmt hengiven 

som kjcrr, noget yngre Veninde. Faa Timer for sin Dod 

betegnede hun denne for sin sorgende M and, som den, 

der flulde blive deres B orns Moder og Hans fremtidige 

Ledsagerinde. Saaledes stete det ogsaa. Aaret derefter 

crgtede Rothe hende, og denne Hans anden Hustru har 

vcrret Ham indtil Hans sidste S tund  en ubrodelig tro 

hengiven Wgtefcrlle. Derfor, som hun har folt sig in 

derlig lyksalig ved 37 Aars Sam liv  med Ham i Kjcrr

lighed, saa sorger hun dybt og levende ved Savnet af 

Ham hernede.

Det er sandsynligt at uheldige og trykkende Forvik- 

linger af Rothes private Pengevcesen, at Tilintetgjorelsen 

af Hans erhvervede Formue traadte hcemmende iveien 

sor Hans Forfremmelse til hoiere Stillinger paa Embeds- 

bauen, saasom Deputeret i Rentekamret o. dsl.; de for- 

bittrede Ham Hans Dage overmaade meget og have vcr

ret Hans Wgtefcelle til dyb og crngstende Bekymring; 

men paa Kjcrrlighedsforholdet og Livet i Huset med H u

stru og B orn  have de aldrig gjort Brud. Rothe var
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ikke overdaadig; men har Han havt Ret i at anklage sig 

selv for „Letsindighed", da er det iscrr i Hans Pengevcr- 

sen at dette kan finde Anvendelse. Han var, som vi 

allerede tildeels have sagt, ikke egentlig noisom eller ret- 

tere, ikke noieregnende med at beherske fine Tilbsielighe- 

der, hvor deres Tilfredsstillelse künde kjsbes for Penge; 

Han var rundhaandet og naar Han kun havde Penge, tog 

Han lidet eller fielden i Betocnkning at give dem ud. 

Han var uudtommelig og utroettelig i at tilveiebringe; 

men det var ikke Hans Natur at samle, spare og bevare 

Penge. Dette har visselig vceret en naturlig W r in g  

mere af Hans almindelige Birkelyst; thi ogsaa ved at 

kunne raade over Penge, ved at kunne bevirke og an- 

flaffe det. som Penge kunne hjelpe til, var det Ham en 

Trang og en Lyst at udrette saameget, som Han syntes 

at Han maatte og burde sormaae, en D rift,  at udrette 

det saa rast og saa fuldstcrndigt som muligt. Jkkedesto- 

mindre strcrbte Han ogsaa i denne Henseende efter Se lv - 

beherskelse; jo mere Han skred frem imod Alderdom, desto 

betcrnksommcre blev Han. desto flere Baand lagde Han 

paa Tilbsieligheden, og denne Strcrben blev ikke uden 

beroligende Dinding for Ham i alle Forhold og i det 

daglige Liv.

Rothes H u u s  blev snart og var stedse sidcn stört, 

det vil sige talrigt; men det var aldrig hvad man kalder 

indrettet paa en stör Fod, paa Rigdom  og Elegants; det 

var aldrig overdaadigt, jkjondt det vel stedse var beko« 

steligt, ja stundom mere bekosteligt end noieregnende Klog- 

stab og forfigtig Sparsomhed vilde have tilraadet. Dog, 

holdtes der mere end et P a r kvindelige Tyende, saa
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var det fordi Bornenes Antal voxede og var stört; hvor- 

til kom en Huuslcrrer, stundom en Pensionair, en Gjcrst 

eller en Leier o. s. v. Holdtes der Heste og Vogn, saa 

var det deels fordi Boligen var udensor Byen, fordi der 

var Hange og Agerjord at dyrke, deels fordi Befordrin- 

gen brugtes til de mangfoldige Forretningsreiser. Huset 

var livligt og gjoestfrit, fordi M and  og Kone vare hjer- 

telig gjoestfrie, yndede flyldfri Livlighed og frydedes ved 

at fee Andre finde Behag i at komme til dem, vcrre hos 

dem. Jblandt adskillige Erindringer fra sin Barndom, 

har Rothe fortalt, at i Hans Forcrldres Huus, lige ind- 

til Hans Moders sidste Levedage, samledes hver Sondag 

et Selskab, undertiden paa henved fiirsindstyve Menne

ster, for en stör Deel udmcrrkede Personligheder, baade 

Mandfolk og Fruentimmer, M d re  og Ungre. De r Kodes 

aldrig andet end Sm srrebrsd, hjemmebagte Smaaekager, 

D iin  til de Gamle og ellers D l, kun ved Hsitiderne Punsch. 

Omtrent det Sam m e og med samme Tarvelighed i Be- 

vcertningen fandt Sted, isoer tidligere, i mange Aar i vor 

Rothes H uus, i Frederiksberg Allee, hvilket Heller ikke 

med Urette bar Navnet „Dennerslye". Ncrsten hver S o n 

dag Asten tyede Flere, ubudne men velkomne Gjcrster 

dertil og udgjorde et oste temmelig talrigt Selskab. Der 

samledes Gamle og Unge, Moend og Kvinder; der var 

Alvor og Spog, Samtale, Musik, Leeg og Dands; stedse 

var der en stille, reen Sommeligheds Aand og Tone ud- 

bredt over det Hele, hvorved Forcrldre folte sig selv vel 

og vare trygge ved at vide deres Born  i den Krebs.
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A f  Rothes hele sjcelelige Natur fremgaaer det, at 

Han maatte vcrre livlig i S i n d  og Börsen; men Han 

dar dog ikke as de meget talende; Han horte gjerne for- 

nustig Tale af Andre; men at hengive sig til megen og 

lang seljkabelig Samtale, var ikke ret Hans S a g ;  derfor, 

fljondt Hans travle Embedsliv ikke levnede Ham Tid til 

hyppigt at besoge Folk uden i Forretningsanliggender, 

eller til at besoge mange, men Han dog ret gjerne gjorde 

Belog til dem, Han havde kjcer, navnlig til Hans S o d -  

skende og andre nsie Bekjendte, vare Hans Besog som 

ostest ikkun körte, og jo mere ligefrem Han künde komme 

og iilsomt gaae dort igjen, desto mere var det Ham til 

Behag. Gjerne vilde Han have, at der fluide vcrre S e l-  

flab og Glcede i  Huset, og til Hans Lyst horte det, af 

og til at gjore Selflaber efter Jndbydelse. Stilhed eller 

Tomhed i Stuerne var Ham til M ism od  og S a v n ;  men 

naar Han kun horte, saae, vidste, at der var Selflab og 

Liv, saa künde det oste vcrre Ham nok, saa var Han til« 

freds og rolig, saa künde Han meget godt selv blive sid- 

dende stille fordybet i sit Arbeide i sit Kammer. Saae  

eller troede Han sig ude af Stand  til at fremkalde og 

stemme Livlighed og Glcrde omkring sig, for og iblandt 

sine Kjcrre, saa var Han sorgmodig derover. I  den mere 

stille Alderdoms Dage, da Han kun havde saa Jevnal- 

drende tilbage at besoge, endog sjeldnere og vanfleligere 

künde besoge sine egne Born, ncrrede Han dog stedse det 

samme gjcrstmilde Sindelag, den samme Lyst til at have 

Mennefler og Bevcrgelse omkring sig i Huset. Ogsaa 

var det med' en tilsvarende og beundringsvcrrdig Aands« 

livlighed, at Han indtil det Sidste fulgte og deeltog i
7
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fuld og snar Befled om alt hvad der tildrog sig baade 

ncrr og fjern. V a r Han. som sagt, end ikke af dem, der 

täte meget, saa var det Ham derimod egent, at tale godt, 

og derfor var det vanskeligt at modsige eller at gjendrive 

Hans Tale. D en  Klarhed, Varm ? og Bestemthed, hvor- 

med Han selv opfattede sine Forestillinger og Planer, 

gave Hans O rd  Overbeviisningens Kraft og gjorde Hans 

ildfulde, körte Tale vanflelig at modstaae, let at lade sig 

henrive af. Han var den hurtige og uforsagte Handlin- 

gens M and , og künde derfor aldrig ret taalmodig finde 

sig i megen Raisonneren, Philosophien og Phantaseren, 

istedetfor frisk Beflutning og rast Haand paa Dcerket.

T il disse B idrag til Skildring af Rothes Liv i sit Huus 

og i sin Familie Hörer ogsaa en Antydning af Hans Vasen i 

O m g a n g e n  med s in e  B o r n .  Barst Haardhed, kold 

Stroenghed imöd dem, var langt fra Ham; men dog havde 

Bsrnene, isier i de yngre Dage, en v is M refrygt eller S k y  

for at ncrrme sig Ham frit, for aabent at henvende sig til 

Ham om deres smaae eller storre Anliggender. HyPPig var 

Han ftavcrrende paa Reiser og i sine Forretninger; meget 

vare Hans Tanker og Hans Tid ogsaa optagne af disse, 

saa at Han mindre künde give sig af med dem; nogen 

Jndflydelse kan ogsaa den ovennoevnte Omstcendighed, at 

Han ikke horte til de Snakkende, have havt herpaa. Det 

er ovenfor bemcrrket, at Kjcelenstab i Ord og Maade ikke 

var Ham egen; derimod kan ingen Fader, i Gjerning, vcere 

mere om, omhyggelig, bekymret og opoffrende for sine Born  

og andre Kjcere, end Han var, alle sine Dage; utrcrttelig 

i at udtcenke hvad der künde voere dem nyttigt eller for-
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noieligt, var Han ligesaa utroettelig og selvopoffrende i 

at tilveiebringe, foranstalte og flaffe dem det, saafremt 

det kun paa nogen Maade var Ham muligt. Hans mange 

B orn  vare heel forfljellige af Natur og vandrede ad-for

fljellige Deie; men Han sorgede med lige Om hu og Jver 

for dem alle, fulgte dem i Aand og Hjerte, levede ganfle 

deres Liv med dem. E n  gik til Bogen, en anden til 

Haandvcrrk, en tredie til S se n  o. s. v.: med virksom 

Kjoerlighed gik Han ind i hvad der laae enhver af dem 

paa Hjerte; med Liv og Sjcrl hensatte Han sig ganfle i 

hvers Stilling, Forhold og Anliggender: Prcrst med en, 

Gärtner med en anden, Dommer med en tredie, Lcerer- 

inde med en fjerde o. s. v., omfattede Han dem alle i 

sin fyrige Aand, i sit varme Hjerte, deelte deres Bekym- 

ring som deres Haab, stod dem bi med Raad og med 

Daad. Derfor paafljsnnede og elflede Bornene Ham og- 

saa alle i Hans L iv; derfor cere og velsigne de Hans 

Minde.

XI.
Hvad enten det nu er lykkedes mig eller ikke, i det 

Foregaaende, at tegne et nogenledes trcrffende Billede af 

Rothes Natur og Levnet, v il jeg, til S lu tn ing og til 

Fuldstoendiggjsrelse, opstille et andet, saa at sige af Ham 

selv tegnet, talende Billede, ved at jeg her vil hensoette 

enDeel B ru d s t y k k e r  a f B re v e  fraRothe. D e  knytte 

sig til forfljellige Begivenheder og Omstcendigheder af
7*
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Hans L iv; men ere alle fra Tider, da Han dar oder 

4V Aar gammel; thi Breve fra tidligere Dage har jeg 

desvcerre ikke vcrret i Besiddelse af. Det er ikke, at jeg 

nu, hensynslost eller med vanhellig Haand, vil asflore 

hvad der har vcrret fortrolige Hjerteudgydelser alene 

imellem M and  og Kone, imellem Fader og S o n ;  jeg 

attraaer kun endnu mere end det allerede er fleet ved de 

mange, af Hans Skrifter anforte O rd , at lade Manden 

trcrde levende frem for vort O ie, ved den egne frie, i 

Hans eiendommelige Sprog, uforbeholdent Henkastede Ud- 

talelse af Anfluelser og Folelser, indre Tilstande og Stem - 

ninger, under Embedsforhold eller Bekymringer, under 

glcrdelige og bedrsvelige Familietildragelser.

Ferst, et Par Betragtninger oder Hans egen Natur.
1. I  et Brev til Hans ferste Kone findeS Felgende, skrevet fra 

Lerchenfeldt til Kjebenhavn, i Foraaret 1813:

...........„Hvortil er jeg flabt? Ikke til . . Heller

ikke til et do rsk  Landliv; men til et virksomt praktisk 

Liv —  paa Landet —  forbundet med meget Arbeide og 

bestemte Pligter. M in  Duelighed er kun praktisk og er 

folgelig kun Virksomhed, ikke Tcenksomhed; og denne 

sidste künde den ogsaa umulig vcrre, fordi jeg i min 

Ungdom Inte t lcrrte og i min Manddom  aldrig —  bog. 

stavelig talt —  har havt Tid og Leilighed til at lcrse 

en Bog. M en  min Aand er, om D u  vil, virksom, derfor kan 

jeg —  jeg flammer mig oste derved —  med Interesse

lcrse en dum R o m a n .......... D o g  jeg bliver ikke andet

end hvad jeg er. —  Jeg er et skikkeligt og godmodigt 

Menneske, en kjcerlig Fader, D in  trofaste Ven, har Evne
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til at udrette meget i en simpel Virkekreds. Det er min 

Characteer."..........

2. Til en as sine celdre Sisnner har Han skrevet, fra Kjsben- 
havn den 10de Juli 1830:

.......... „ D in  Beskedenhed har stärkt Udseende af

at vare eller kunne blive M i s n o i e  m ed D i g  se lv ,  

ikke saameget med at D u  ikke er mere end D u  er, som

over at D u  er som D u  e r ......................................

.......... M ine  Sonner, mine Born  alle erePraktici, det

er sandt, det er jeg, intet andet. V i  kunne derfor vcere 

misnsiede med vor S tillin g  og Virksomhed, som vi ere 

i; maatte tvinge os i den og ved at virke; men med os 

selv skulle vi ikke vare misnsiede. P la t og aldeles saa- 

ledes gaaer det mig hver Dag. Jeg Hörer og seer hver 

D a g  T ing dsmmes og udfores galt, som jeg veed og 

kan bedre og med fuld Fasthed og Sikkerhed, men har I n 

tet dermed at gjore —  som er ilde —  og derimod i  

det, jeg har med at gjore, er jeg mindre säst, maa jeg 

söge om min Dished; det er ogsaa ilde! men jeg er 

derfor ikke misfornoiet med mig selv —  sommetider 

cergrer jeg mig over at ikke alting ligger m ig  i Hove- 

det; men Massen af hvad jeg veed er fuldt saa stör 

som hos mange andre, og det jeg troer at vide veed 

jeg vist og anbringer det arligt og klogt. A t man ikke 

behover og bruger alt hvad jeg veed og veed bedst, kom- 

mer ikke mig ved, ligesaa lidet som at min artige Jver 

anvendes paa T ing udenfor og nedenfor min Synskreds, 

men ikke paa T ing i denne. —  M en  D u ,  min elskede 

S o n !  har ogsaa D in  Moders mindre livelige, meer al-
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völlige B l ö d .......... Derfor er D u  svoer i Sinket,

streng i D ine Fordringer til D ig  se lv ."...........

3. Til en anden Sen skrev Han, sra Kjobenhavn den Sde Ok
tober 1832:

„thi jeg har den O rm , ikke at kunne 

taale at nogen S a g  ligger oder fra een Uge til en an

den for min Skyld  eller at Noget hviler paa mig. 

Meget, som tilkom andre at gjore, gjor jeg selv eller 

maa gjore, for dog at saae det nogenledes fuldstoendigt 

og rigtigt. Aftenen efter Thevand til Spisetid er den 

bedste eller rettere den eneste Tid da jeg kan sidde ved 

Pulten med Fred og nogenledes Ro, glemme hvad ellers 

forstyrrer eller rettere forvirrer mig og have Hovedet i 

Orden. Tog jeg da sat paa et Brev, saa bleve Sagerne 

liggende, det er ligefrem, og dog er det ikke saa faa 

Breve, som jeg er nodt til at flrive, nemlig i Andres 

private Anliggender. See alt dette kunne mine flava:- 

rende B o m  ikke saaledes calculere, og derfor gjore de 

mig ikke saa sjelden Uret med at synes at jeg forssmmer 

dem. Jeg veed hvordan jeg har det inden i mig for 

dem alle og ellers, og dermed maa det vcrre godt; thi 

det er godt imod og for dem alle/

Saa et Par Uttringer om Hans Forhold i EmbedSstilling.
4. Kjebenhavn den 14de Juni 1831.

.......... „Jeg har, som D u  veed, meget at gjore,

overlegent; men det interesserer mig at bringe den Mod» 

ding i Orden, og iscer i .......... vcrsenet at bringe no

get Liv og Howe et Morke over alt hvad der stete og

burde flee, som er indfort v e d .......... Ogsaa bor jeg

troe at man loegger Mcrrke til at Tingene have faaet



103

Bern og Hoved. Det er en Flauhed, hvormed de S a -  

ger ere behandlede, som er utrolig."

„Du langes vistnok efter at vide hvorledes det nu 

gaaer i Kamret." (Präsidenten var afgaaet og en D i 

rektem sat istedet.) „Fuldkommen pent og smukt; os 

alle, der have Sa n d s  for Saadant, aldeles til Fornsielse 

.......... D i  have nu vort O rd frit og det hores; W an 

den veed og forstaaer det, som Kamret har med at 

gjore." ..........

5. „Kjiöbenhavn den 25de Juli 1831.
.......... „Jmidlertid onsker og spekulerer jeg meget

paa at forlade Kamret, og kun en Forandring der med 

mig, eller Umulighed i at komme dort, kan tilintetgjore 

den Spekulation. Jeg er ikke misfornoiet med de nye 

Personer, ingenlunde; men deels er det Nye, de nye 

Forhold mig imod og deels kan jeg ikke taale at staae 

ved Enden af min Carriere. Den hele S tillin g  er mig 

imod. M ine  Forretninger behage mig ikke; de ere en 

Mangde af smaat Vravl, hvorved i Gründen Intet ud- 

rettes; intet Praktisk, —  som er mit Vasen, er hvad 

jeg fortrinlig duer til, Noget hvori jeg raader og virker 

selv; kort: det kjeder mig, at den snevre Kreds, det subal

terne Vasen, —  nu under en flittig W and, der intet 

andet Embede har end Kamret og folgelig virker og 

maa raade, ydmyger mig, fordi jeg ikke selv svarer for 

mit, men flal folge anden V illie og Mening. D u  for- 

staaer mig vel neppe; maajkee forstaaer jeg mig ikke 

selv; men flemt er det i alle Henseender og jeg kan ikke 

vare tilsreds, har aldrig noget eneste let, glad Oieblik. 

Maastee om jeg kom i anden Virksom hed."..........
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6. Kjsbenhavn den 14de August 1837. ,

.......... „Nu snart kan Bestemmelserne i Henseende

til Matrikulen ventes. Forestillingen flal nu gjores, da 

Statsraadet er igjen begyndt. Det v il da klare sig, 

hvorledes jeg kommer til at staae i Estertiden. D u  

veed, at jeg attraaer at komme ud af Kammer-Collegium 

og har derom gjort Forflag; hvad der fleer, kan jeg ikke 

vide. I  forrige Lider, da jeg havde Reventlov, Wadum,

Dormfljold, vidste jeg Befled. Nu er det andet..........

Kort, det er mig kjedsommeligt. Jeg kan ikke lade vcrre 

at sammenligne med forrige Lider og jeg er ikke let nok 

til at lee af disse nye, til ikke at cergre m i g " ..........

7. Kjiöbenhavn den 17de Juni 1841.

...........„Med min Matrikul gaaer det god t.........

Der er arbeidet stcrrkt siden Nytaar. M ig  har det kostet 

nogen M o ie  at forandre min daglige Jdrcrt fra mang- 

foldige S la g s  og strax afgjorte Forretninger, hvorved 

Tanken maatte dreie sig i forfljellige Retninger, til om- 

trent altid E t  og det Sam m e . . . . .  Fo r Resten er 

jeg vel tilfreds med min Stilling, ogsaa sordi jeg foler 

det, som jeg altid har paastaaet, at en gammel Mand, 

om Han endnu har Kraft og Dygtighed, dog flal itide 

trcrkke sig tilside, for de yngre Krcrster og den yngre 

L id s  Principer, der i Regien maae Passe bedre til Tiden 

end Fortidens. Kan jeg opleve at fuldende Matrikulen. 

saa flal jeg vcrre vel fornoiet med min Virksomhed i 

mit lange Embedsliv og jlutte det med et stört —  jeg 

troer et godt —  Arbeide."..........
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8. Kjebenhavn den 8de December 1843.

.......... „Hermed sender jeg D ig ,  min S o n !  mit

Efteraarsarbeide i Aftentimerne" (Haandflriftet til Bogen 

om Jordftyldsatningen); „läse kan jeg ikke ret mere;

flrive kan jeg tilnod e n d n u .".......... „Sagen selv er

mig klar og vil snart blive det for Mcengden. M en  jeg 

mere glcrder end jkammer mig ved at fole, at min K ja r- 

lighed til Sagen  skriver sig maaffee ligesaameget fra 

min inderlige, aldrig svcekkede Kjarlighed og dybe Hoi- 

agtelse for C. D .  Reventlov. Jeg har isar i disse sidste 

tre Aar, da jeg har arbeidet med stör Flid, folt mig at 

staae ved Hans S ide , at seire med Ham. I  disse Aar 

og endnu i denne D a g  er det det, som har givet mig 

Kraft og Krafter, som styrker mig til at kunne lee ad

kortsynet.......... (i det mindste Uvidenhed om Sagen

og Trangen) eller forfangelig Daarskab.......... og D ind-

rethed. M en  det er Alt det samme; jeg er glad ved 

mit Arbeide, glad ved at satte mit Navn under Enden, 

som jeg for 40 Aar siden flrev Planen og den elskelige, 

hadrede M and  bifaldt hvad jeg ffrev. O m  ikke mit A r- 

beides Vard, saa skal dog min Bevidsthed vare en blöd 

Pude under mit Hoved, naar det bukker n e d . "..........

Nu nogle Ord, der udtrykke Rothes Sjoeletilstand og Betragt- 
ninger under trykkende Pengeforfatning.

9. Ferst nogle Linier til Hans Kone, skrevne i Kjebenhavn i 1817, 
kort efter den ferste edeloeggende Rystelse af Hans Formue:

..........„ F ru .. .  s  Seddel er ret smuk, ja vist me

lier hun det godt. Artig nok ellers: man gjor Eed paa 

aldrig at ville hjelpe Nogen, og saadan Eed anseer en
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Mand, som er endog bigot, for moralsk rigtig og gud- 

frygtig M an d s  Handling og sig flyldig at holde!!

J a  vist, kjcere Hanne! kan D u  vcrre rolig —  sulte 

komme vi ikke til. Jeg har min Gage. Fo r Resten 

flipper jeg endnu ikke Haabet, endfljondt Mennester ere 

dog virkelig maadeligere end jeg har troet. Urost, jeg 

betalte 5,200 Rd. i Caution for . . ., og saa for Flere; 

men jeg har ikke svoret, og Gud bevare m i g / ..........

Om de UlykkenS Aar, i hvilke Rothe beboede Buderupholm i 
Iylland, har Han selv meent, „at Han Var geraadet i et SlagS For- 
stokkelse, der dsvede Hans gamle Kraft og Snildhed, saa at Han lod 
Tiden gaae og arbeidede ikke paa at frelse og reparere Vraget as 
det strandede Skib." Af en saadan Stemning boere de to felgende 
Brudstykker Proeg.

10. Buderupholm den 29de November 1821.
...........„Ja, jeg vil komme til Eder, I  venlige,

kjcere Born! inderlig gjerne. M en  lader mig vcrre ene, 

naar jeg ikke melder mig selv til at vcrre med Eder. —  

Jeg er jo i Kjobenhavn kun for at crngste mig, ydmy- 

ges og plages, og jeg kan ikke vcrre som jeg vilde. Det 

smerter mig, at mine Born  ikke kunne fee mig uden at 

de maae tcrnke Paa Penge, Gjenvordigheder, nodtvungen 

Oeconomie, Krav og Vanevne til at betale. Det yd- 

myger mig og har, ja, min S o n !  mange Gange gjort 

at jeg hellere havde undgaaet at fee Eder. Jeg har i 

forrige Tid kunnet gjore Alt for mine Born, og gjore 

Meget for Andre; nu Intet. —  Jeg kjender Eder jo 

alle, og Gud flee Tak, at jeg kan kjende Eder saaledes; 

men jeg kan ikke beherfle den Folelse at jeg, endog i 

mine B orns D ine, var engang en mere anseet M and
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end jeg er nu. Det er fcelt naar man ikke kan ncrvne 

en M ands Navn udey at tcenke paa Penge." —  . . . .

11. „Kjebenhavn den 2Lde November 1833.
.......... „Nei, kjcere S o n !  D u  flal ikke gjore nogen

Anstalt; det var' ubetcenksomt at jeg ikke indsaae B an - 

flelighederne for D ig . Herren har altid hjulpen; kun 

at jeg har maattet bruge mit Hoved og mine Bern, 

taale nogen Udmygelse o. s. v.; men naar alt kominer 

til alt. er jeg ikke deraf bleven jlettere; maaskee noget 

bedre; her i Verden er jeg bestemt til at beere; har tro- 

ligen baaren min Slcegt frem til Gavn og Glcrde for 

dem, uden at gjore dem Livet surt, saa faaer jeg saa- 

meget lettere i den anden."..........
Ogsaa af Brudstykker med mildere Udtalelser om andre og for- 

skjellige Livs- og KjcerlighedSforhold skal jeg her hensoette et lille 
Udvalg. '

12. I  det samme, til Hans Kone skrevne Brev, hvoraf det 
ovenanferte allerferste Brudstykke er taget, finde vi saaledes end- 
videre dette:

Lerchenfeldt, i Foraaret 1813.
...........„D u  forestiller D ig  ikke hvad her er ble

ven vakkert —  en deilig Bolig  —  jeg gleeder mig til at-

fore D ig  ind h e r .......... D u  jkal see hvad her er

smukt. —  Und mig den Fornoielse at vi ere her, bringe 

mange hertil —  more og gloede dem engang i Sommer. 

Seer D u  idag den fromme, godmodige Etatsraad" (Hans 

Broder), „saa beed Ham gjore mig det Offer at Alt ind- 

rettes paa en Reise hertil, strax, strax efter Brylluppet" 

(samme Broders Datters). „Jeg flal gjore Alt for at 

det flal gaae vakkert og moersomt. Desuden kan derved 

spares en uendelig Hob Kjedsommelighed og Udgift ved
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Bryllupsselskaber. —  S i ig  Ham at dersom det ikke skeer, 

saa gjor jeg et Selskab i Anledning af Brylluppet, som 

flal ruinere og prostituere mig. Jeg maa gjsre Noget 

—  absolut —  noget desparat udmcrrket, for at tilsreds- 

stille mig selv i at vise hvad jeg vilde gjore for de to 

Menneskers Lykke om jeg künde og de behovede det.

D u  gode, vise Stine! som den himmelske Natur —  

ikke Kunst eller Cultur —  har saa uendelig begavet med 

alt hvad der kan gjsre andre lykkelige, —  lcrr dem at 

udove dine Dyder imod Hinanden gjensidig, —  giv dem 

saaledes Lykke paa Jorden og Salighed i Himmelen. 

Underlig hengiven er jeg dem; —  hvorfor, kan jeg ikke 

forklare m ig ; .......... Jeg elfter dem som vore egne."

13. Kort efter en SöiiS Bryllup i 1820, skrev Han f. Ex. lil Ham:
„God M orgen mine Elskede! og G uds bedste Glceder.

.......... Ak! jeg veed saa godt hvordan det er; Brystet

saa fuldt; Folelsen saa reen; Sjcrlen saa tilfredsstillet 

ved den gjensidige, uendelige Hengivenhed; hvert D ogn  

fornyer og foroger Jnderligheden; man foler, men satter 

ikke, og dog, saa nyt som dette er, er det dog ikke andet 

end en ny Erfaring, man gjor om hvordan og hvor 

hsit Mennesker kunne vcrre lykkelige; thi det Nye, det 

Ubeskrivelige i Sjcrleforeningen og Samlivet, det Jnder- 

lige kan vedblive aldeles saaledes beständig, voere nyt 

altid; den altopoffrende Hengivenhed kan vedblive at fs- 

les ligesaa levende, og denne er det, som udgjor Lykken. 

Dette skulle I  om Snese Aar kunne sole og fände." . . . .

14. „Buderupholm den 3die December 1821.
.......... »Paa Fredag er din Fsdselsdag, min S s n !

Hvor jeg mindes din Fodselstime, hver mindste Hcendelse
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i vor lykkelige Kjirde siden den Dag. Hvor uendelig 

mange Gloeder, hvilken uforstyrret indvortes Tilfredshed 

have vi nydt indbyrdes og hver af os alle for sig. Det 

er en sjelden lykkelig Menneflealder, vi have levet. S a a  

lykkelig, at jeg mangengang foruroliges over at det lak- 

ker ad Enden for m ig, at jeg flal stilles fra alle Eder 

Kjcrre, og alt dette Gode. Eders Fodselsdage ere mig 

meget heilige, for de Tusinde fortryllende M inder, som 

jeg derved tilbagekalder, saavelsom de overstandne Sorge r 

og Angester. D u  har, S o n !  de fleste af disse samme 

M inder, og iscrr saalcrnge alle vore M inder, vore Fo r- 

tids Glieder og vor nuvierende indvortes R o  og Tilfreds

hed htrster sig ved Tanken om Hende." (Rothes forste, 

afdode Kone) „deres Skaber og Beflytter, saa ere v i 

lykkelige/..........

15. „Buderupholm den 17de Januar 1822.
„Tak for sidst, I  E lf le d e ! .......... I  Graven til

de Dode kunne vi ikke lcegge os og, kjoere........ g ! der er

da kun en eneste Maade at bruge dem paa, nemlig at 

bevare deres M inde til Veiledning og til Tak, ikke til 

Andet, mindst til S o rg  og Forstyrrelse; thi det var B rud  

paa Naturens Orden. Derimod krcrver denne ganfle vist, 

at vor nuvierende Tilfredshed og Lykke mildner, hoever 

Savnet og Sorgen, ja endog stiller dem hen som Ophav 

og Aarsag til vor nuvierende Tilfredshed og Lykke, lige- 

som de vare det i vor tidligere A ld e r . "..........

16. Noget Tilsvarende finde- i et Brev fra 1833 om en ung Mand, 
som havde mistet Nn Kone et Par Aar iforveien:

.........Han er lidenstabelig forhippet paa at komme

fra ... d til . . .  e. Det fleer neppe. Jeg har den Fore-
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stilling, at der muligen er en anden Stemme i Ham, 

der nu saa voldsomt jager Ham derfra, at den nemlig 

ikke lader sig fertige med Opholdet der. I  saa Fald, 

just en falfl Anskuelse, en irreligiös eg umandig S v a g -  

hed, ikke at kunne forene Tanken om hiin eg denne Ver

den i sig, ikke at kunne bevape sin gamle eg fole en ny 

Kjoerlighed, at M indet om nydt Lykke ikke kan serenes 

med en ny Nydelse."..........

Hans Anskuelse i saadant Tilfoelde troeder ligeledeS frem i et 
Brev til Hans Kone, der var ilet til en af dereS Sönner, hviS 
Kone var ded for saa Dage fiden:

17. KjSbenhavn 1841.

.......... „Er der endnu R e  i Sjcelen, ikke frem-

pint, spcendt R e ?  Det Fredens Huus, som D u  kaldte det, 

er brudt ved en Sto rm ; men lad Freden blive. —  Sjoe- 

lefreden, Sjceleforeningen imellem dem vil vedblive eg 

aldrig hoeves. D en  fravcrrende, synligen bortgangne Aand 

vil leve i eg med Ham, eg Han, sit hele Liv, leve i eg 

med den. Det er Dydens Triumph, at efterlade sig uud- 

fletteligt S p o r  eg Minde. —  Von tryg, min S e n !  D u  

har en Stjerne at gaae efter, som ikke vildlyser D ig , eg 

som vil aabne dit Hjerte for nyt Liv og for Tidens Del-

vceren. — .......... det Hörer Ham til, er nodvendigt at

Han kommer i Orden. Kun  det kan give Ham R o  og 

rigtig Bearbeidning af Hans Savn . So rge  over den 

udfriede Sjcrl vil Han ikke; men savne sit L ivs Glcede, 

sin faste Stotte maa Han, til Han leerer at gaae ene og 

adsporge den usynlige Aand i Tanke og Handling. Gud 

fljernke Ham denne Anskuelse."
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18. Ved at mindeö en, i Hans FvrstefodteS spoede Barndom, hel- 
dig opdaget farlig Forvexling af Signaturen paa to Medicinglaö, 
skrev Rothe, sra Buderupholm den 6te December 1824:

.......... „hvor daarlig og nlykkelig den, der kalder

Saadant Tilfcrlde og ikke besternt umiddelbarDelgjerning; 

hvor stiller Han sig ved den Lykke at kunne takke og 

vcrre erkjendtlig. Saadant har jeg at mindes ncrsten for 

hver D a g  i Aaret, fra min forste Glcrdesdag, da jeg 

forste Gang efter at vcrre ansat i Kamret, snart 35 Aar 

fiden, horte mine Foresattes Roes og indtil nu. Hvem 

har nydt, har at takke for, som jeg? hvor kan man vcrre 

lykkeligere. Sytten elflelige, herlige Born, som elfle mig, 

for hver af hvilke mit Hjerte staaer e e n s ! "...........

19. Da Han, i April 1824, sendte sit 10 AarS gamle, sidste Barn 
af det ferste LEgteskab, fra Buderupholm til Skole hos de celdre 
Sedskende:

„Her have I ,  elflede Born! da min Dreng. Den 

deilige Dodsengel. Det smerter mig at give Ham fra 

mig. Han er saa b e s y n d e r l i g  elflelig. Jeg veed, ved 

Gud, Intet at ncrvne hos Ham, som Skyggeside af det 

yndigste Barn. Ak! jeg mister Ham saa nodig. Jeg 

har aldrig kästet Oiet paa Ham, i Hans Alvor eller Leeg, 

«den inderlig vemodig Glcrde. Opdrager Ham i M ild -  

hed og t i l  M ildhed, som er Hans reneste Characteer. 

Kjceler for Ham, thi det tilhorer Hans indre Vcrsen. som 

det ydre frisier dertil. Der er Han; det gjor Ondt; men 

udentvivl maatte jeg? Maatte n u ,  i Uvished om min 

og Hans Fremtid, vorige dette, som jo er godt. Jeg 

flyer Ham Eder gjerne; helft af Alle; med Tillid til at
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I  opdrage Ham i vor Aand; lad Hende lebe Eder den. 

Jeg har intet Mere at sige, kan ikke g o d t. "..........

I  Anledning af den oeldre DatterS Confirmation, ogsaa i Sjcel- 
land, skriver Han, loengere nede i samme Brev:

„Confirmationsdagen! I  alle der, vi her!! Jeg er 

at finde paa den hsie Teglgaards Bakke, hvor jeg har 

m in  frie Udfigt. D e r flal jeg see Eder og Stine " (den 

forste afdode Kone) „hun roekker mig venlig og trolig 

Haanden. B i  ere alle endnu som for. Hun er vist med,

i  Hjerterne og i A a n d e n ";.......... „denne Adstillelse

gaaer M oe r Hanne" (den anden Kone), „den elflelige,

meget nce r";.......... „det er ogsaa strängt; hun er saa

ubeflrivelig kjcerlig;"..........

20. Buderupholm, 3die April 1826.
„Endnu engang flal D u  have Tak for . . .  h og for 

al den störe, störe Glcrde, jeg har ved og i mine Born. 

Det er stet ikke m ig, som har flabt alt dette; det er 

Hende ene, ene og alene (den forste Kone); jeg er imod 

Hende just det samme som en af Eder. M en  for Resten. 

Eet har jeg Deel i og det er vigtigt. nemlig at Husets 

B o rn  aldrig i det fcrdrene H uus saae Uenighed imellem 

Fader og Moder, kun Kjcerlighed og Foielighed, ligesom 

aldrig Noget, der var anstodeligt for Huuslivet, Huus- 

forholdene imellem Foroeldre og B orn  og Bornene ind» 

hyrdes, at Ret og Retfoerdighed blev haandhcrvet og at 

Ukjcrrlighed, Egennytte og Sladder var Last. Dette 

bcrrer sin velsignede F r u g t . " ..........

HvorledeS og efter hvilke Anskuelser Han opmuntrede og vei 
ledede sine Born, talte dem kräftig Mod til og selv ved alvorlig Til-
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retteviisning advarede med Mildhed, vil treede srem i de felgende 
Stykker.

21. Til en af sine Senner, der nys var bleven Student og 
havde bedet om Hans veiledende Raad, udviklede Han (Kjebenhavn, 
den 9de Oktober 1832) ferst nogle Betragtninger med Hensyn til 
Foreloesninger og Selvstudium, og vedbliver derpaa saaledes:

.......... „dernoest vilde jeg have sagt D ig :  S o g  at

danne dit Udvortes, Manerer, Forhold i Verden og med 

Mennefler. Gjor Bekjendtflab i de Hufe, som ere der, 

d. e. fremstil D ig  ved Visite. Lcrg Marke til om D u  er 

gjerne seet og med nogen Interesse og bestem D ig  der- 

efter til at vedblive der i det Huus eller höre op. Kom 

kun paa körte og beteilige Tider o. s. v. S o g  isoer de 

fineste, klogeste Koner og lad dem danne D ig , men troe 

kun ikke at D u  er, eller lad ikke som om D u  var ban

net, havde Maneer, var moden, thi sandelig siger jeg 

D ig , saa bliver D u  det aldrig; men derimod, —  D u  

vcere i Hjertet hvordan D u  vil, —  bliver D u  betragtet 

som ubefleden, ubehovlet, som Friflfyr. —  D er er en 

Mellemting af paatagen Friflfyrhed og Blyhed, som just 

er den, der maa soges og optages; den er saa behagelig 

og indbydende for den M d re ,  den lokker saa smukt til 

at virke paa den Unge; man foler hos sig selv, „med 

det Menneste er Noget at gjsre, Han stsder ikke ved at 

stikke Snuden frem, og Han er Heller intet Fochoved, 

klodset, ubrugbar sor det daglige Liv." E t saadant M en- 

nefle har man gjerne om sig, virker paa, bliver selv ung 

med Ham. —  S o m  sagt, sog Qvinderne, Modrene; 

have Mcrndene sagt dem, at D u  er brav, dygtig, soede- 

lig, saa tage de velvilligen imod D ig  og D u  vinder
8
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stört sor denne Tid og den lange Fremtid. —  M en 

hvad D u  gjsr eller ikke gjor, lever, studerer, omgaaes 

med Andre, med D ine  Kjcrre hjemme hoS D ig, spadserer, 

hvad i Verden D u  tager D ig  til, saa, kun og altid, 

vcrr naturlig, vcer som D u  er, spcend D ig  ikke for at 

naae hoiere Regioner; thi kan D u  ikke a f N a t u r e n  og 

u d en  K u n s t  flyve, hcrve D ig , stige paa Ornens D in 

ger til en phantastifl Verden, hvad enten Verden er for 

D in  Phantasie et B a l eller Stjernehimmelen. saa dum

per D u  bestemt i S k .......... B liv  ved Jorden, bliv

ved Naturen, plei D in  egen Natur, vcer ikke simpel, 

men bliv i Simpelheden, d. e. uden Fordring, uden 

Bram, —  som altid er Logn, -  og D u  vil vcrre rolig, 

blive yndet, d. e. blive lykkelig. —  Dermed G uds Del- 

signelse over D ig , D u  Kjcrre!"

22. Til den samme Ssn  havde Han skrevet, et Par Aar tidligere:

.......„Ja visselig har jeg Glcrde, kun havt Glcrde ved

D ig , S o n !  har Haab, som D u  hidtil aldrig har givet 

Anledning til at formindskes. D u  vil ikke svigte, hvad 

der saa end kommer. Lad saa komme hvad der vil og 

flal. —  E n  god Bevidsthed om at vore Feil og M is -  

greb ikke stikke i Mangel paa Delvillie for P ligt og Ret, 

og saa —  som jeg for har sagt D ig  - Brystet til 

Veiret, og ikke ligesom Fcret, Ryggen, saa drive de onde 

Timer og Tider over; men Manden staaer og kan ikke 

blive til et unyttigt Fodenod paa denne deilige Jord, 

hvor Han er sat for at virke og nemlig ikke sove og 

grcrde, men v i r k e  sig ind i en bedre Verden, upaatviv- 

lelig til hoiere Dirksom hed."..........
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23. Til en celdre Sen har Rothe skrevet:

„Kjebenhavn den 17de December 1831.

.......... „Som  sagt, flyd Livet op i D ig ,  bestem

rast vcrk Reisen" (i Sygdomsanledning), „uden Betcenke- 

lighed, som en simpel S a g ,  der m aa og fslgelig kan 

gaae. Det er egentlig og i Gründen Klogflab og Be- 

tcrnksomhed sorud, som forvolder de fleste Vanfleligheder 

i Livet, meer end noget Fusentasterie; —  hvad dette for- 

volder er engang gjort, det er: halv forsvaret og jevner 

fig siden." -

24. I  ganske anden Anledning, havde Han tidligere saaledeS tiltalt 
denne samme:

Buderupholm den 29de Juni 1824.

.......... „Nu har jeg gjort hvad D u  burde have

gjort, som er det eneste, der er at gjore ved det Brev, 

man ikke vil beholde, nemlig jeg har revet Brevene begge 

i bitte smaae Stykker, saa at ikke en Hex flal kunne 

sänke dem. M en  saaledes bor ogsaa den hele S a g  og 

al Correspondance derom vcere dod, saa dod, som om 

den var dodsodt. Derom advarer jeg som inderlig kjcer- 

lig Fader de elflede hoit agtede Born, advarer som den, 

der ved Stine s Dod  fik Dinene og Sjoelen opladt for 

Lidenflab, for altsor hastig Dom , for at tvivle paa mig 

selv, for Klogflabs og Sindigheds og Mildheds herlige 

Frugt og Nodvendighed i Liv og i Dod. Derom  beder 

jeg af min Sjcels inderste Folelse."
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Om andre Forestillingsmaader og Stemninger vcere endnu to 
Udtalelser hensatte her:

25. „Kjebenhavn den 20de Februar ^830.
...........„ Ieg  langes nu ester at Stadsen var

fordi og jeg künde alter degynde paa et af mine Tu- 

sinde Forsog og —  som jeg altid veed forud, forgjaves 

—  Forhaabninger og Forventninger om Ro  og Sttlhed. 

Det har Sam m enhang med, at fuldkommen Stilhed i 

Lüften altid er mig imod, isar Vinterstormens mig fryg- 

telige Hvile, fordi den fremstiller mig Sovnen af et 

Udyr, der saa let vaagner med Forfardelse. —  Gravens 

R o !  —  et fluddervorntOrd; ja Kröppen! men Aanden? 

fy. Nei, saa flal Dirksomheden forst gaae ret an, og 

tank, da baade i den nye Verden og den, eller rettere 

de Efterladte; hvilket Rsre og L iv !"

26. „Kjebenhavn den 15de Februar 1844.
.......... „D u  er vel -elavet paa at miste D in

V e n . . . p !  D u  faaer esterhaanden at vanne D ig  til 

Saadant. Naar man kommer hen i Aarene, saa bukker 

den ene Sidemand af ester den anden. S a a  gjelder det 

om at holde sig ung eller dog omtrent i Ligevagt med 

de Tilbagevarende. —  D u  sporger om min Sindsstem- 

ning ved x . . .  s Dod  og i Almindelighed. Jeg har al 

min Tid varet rolig ved Saadant og andre lignende 

Evenements, hvoraf jo mange S la g s  ere msdte mig. 

Om  af Characteer eller fordi mit Liv, for det Meste, 

har varet en Kamp imod Stod, störe og smaae, kran

kende og gnavende og hvoraf jeg er bleven forstokket og 

flover eller S lig t  veed jeg ikke; men Intet griber mig
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voldsomt og jeg taber aldrig Sandsen..............M en

jeg bcerer Savnet af mine bortgangne Kjcrre lcenge, tro- 

fast og kjcrrligt og Mindet er mig kjcert; saaledes mine 

Brodre og nogle flere; med Stine  lever jeg daglig, ide- 

lig. x . . .  var en trofast, cedel M and ; men aldrig mig 

tiltrcekkende; jeg flatter heilig Hans i Sandhed sjeldne

D y d e r ; .......... men jeg havde aldrig aaben, -roderlig

Fortrolighed eller Aandssamkvem med H am ."...........



Side 20, Lin. 27: kune loeS: kunne.
-  24, —  1: om loeS: som.
-  41, —  14: iagtto loeS: iagttog.
-  74, — 10 ved Enden: , loes: .
- 81, —  24: og Skriftets loes: as Skriftets.
- 91, — 17: angreb loeS: angrebe.
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