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2 A. DRACHMANN BENTZON

At komme til Kiøbenhaun for Onck Fredriks1 Skyld, vilde sand
synlig ikke hielpe ham noget og forvolde mig Udgifter, Bulou2 har 
jeg et Par Gange her i Jylland og i Hadersleb talt med om Fredrik, 
og modtaget hans Løfte om at ville tage sig af Fredrik, men derpaa 
er jo ikke at stole, skulde han ikke være ansadt til Sommeren, vil jeg 
umiddelbar attaquere Kongen under hans Ophold i Ribe Amt, hvor 
han mundlig har to Gange sagt mig, at han kom i dette Aar for at 
besee Øerne Fanøe Mannøe og Romøe. -

Jeg har imidlertid et tæmelig sikkert Haab at faa Fr: ind i Vei- 
corpset hvor der er Udsigt til at han om x/2 Aar i det hoieste ved 
Fistaines3 Afgang fra Corpset kan blive Capitain. - Oberst v. Kocken4 
Chefen for Corpset og Oberstlieutenant Rosenberg5 staar jeg paa en 
meget venskabelig Fod med og disse interessere sig for hans Ansæt
telse, der, da Corpset har stor Mangel paa practiske officerer sandsynlig 
vil lykkes naar Bülow eller Kongen ei er derimod, Fredriks Ansøgning 
om denne Post er indgivet og Forestilling skeer fra Corpset i disse 
Dage saavel herom som angaaende Avancementet i Anledning af 
Major v. Stokfleths6 Død.

Opnaar Fredrik dette7 finder jeg at han dermed er langt bedre 
tient end at faa et lille Toldembede paa en 4 høist 500 rbd Sølv, 
og desuden bliver jo denne Bane ham ligefuld aaben, og hans Ansøg
ning som Capitain i Veicorpset har mere Eftertryk, end som charac- 
teriseret Premierlieutenant ved et Regiment. - Dette Arrangement 
skulde imidlertid forblive en Hemelighed saalænge indtil hans 
Skiebne er afgiordt. - Havde Fredrik kundet føre Pennen var han af 
Obersten bleven ansadt som Corps Adjutant, men dette lod sig ikke 
giøre skiondt Rosenberg vilde have det saaledes arrangeret. -

Jeg har havt meget at bestille i denne Tid med en Beskrivelse 
over Amtet og dets Kiøbstæder som Prinds Christian i Sommer ønskede 
at faa og hvortil han leverede et Schema, denne Protokol afgik til 
ham med sidste Post, og naar han faar dette samlet for alle Amter har 
han en paalidelig og tæmelig fuldstændig Statistik over hele Jylland.

1 Vel S.s Svoger, daværende kar. Premierløjtnant ved holstenske Lansenerreg., 
sen. kar. Ritmester og Toldinspektør i Ribe Fred. Ludv. Trojel (1793-1872).

2 Fred. VI.s Generaladjutant, General Frants Christopher v. Bülow (1769-1844).
3 Major Jean François George Abraham v. F. (1781-1841).
4 Casper v. Kochen (1775-1832).
5 Oberst Gottfried R. (1784-1849).
• Joachim Godske S. (1783-12/6 1831).
7 Han fik sikkert ikke Pladsen. Vejkorpset sammenlagdes 1833 med Ing.korpset.



BREVE FRA M. S. W. SPONNECK TIL P. G. BANG 3

Gierne vilde jeg modtage Conrad1 hos mig, men i en Kiøbstad 
og hos mig hvor der dog jevnlig kommer Fremmede vilde det ikke være 
hensigtsmessig at anbringe ham ; derimod vil jeg naar han ei længere 
kan være hos Luce anmode Jacob2 at modtage ham da jeg finder at 
han med Betalingen godt kan være tient og saaledes faa nogle rede 
Pænge til mine Renter. -

Mange Hilsner for Alle fra Sanne3 og din forbundne

Sponnec.
Ribe 18 Februar 1832.

2.
Ribe 7 Janu: 1835.

Med megen Interesse læste jeg de vigtige Oplysninger som dit 
kiærkomne Brev indeholdt, og uagtet de ere grundede paa facta, har 
jeg alligevel, efter dit Ønske strax tilintetgiordt Brevet. -

Ganske deler jeg din Mening, at vore Provindsial-Stænder4 kun 
ved et sindig men frimodig fast Forhold vil kunde fyldestgiøre Natio
nens Forventning, og hos Regieringen stadfæste den Tillid og opvække 
den Agtelse som er nødvendig for at forskaffe deres Forestillinger om 
gavnlige Reformer Indgang. -

Desværre bidrage vore periodiske Skrifter ikke hertil, da disses 
Tendents snarere synes at være, at opvække Mistanke hos Regieringen 
og at opmuntre, eller ligesom at foreskrive de deputerede den Retning 
de bør følge, dersom de ellers ville vente ved Bladenes Hielp at erhverve 
sig Folkegunst, for hvilken sidste de i større eller mindre Grad fræm- 
sætte Angreb paa Souverenitets-Principet, som en Betingelse. -

Skiondt jeg som Statstiener er bunden til dette Princip, maa jeg 
dog som Borger ønske deri en Modification, naar denne blot kunde 
udgaa fra Kongen Selv grundet paa Overbeviisning om Gavnligheden ; 
men hver dansk maa vist nok ønske, at Forandringen kun paa en 
saadan Maade skeer; Maaske er min Forhaabning om at Stænderne 
successiv ville i Tidens Lob bevirke en saadan Forandring overspændt, 
men Sandhed synes det dog at være, at jo mere Stændernes Forhold 
fremkalder Regieringens Tillid, jo mere maa vi ogsaa tidlig eller sildig

1 Formodentlig Bangs Svoger, Student Joh. Conrad Fribert (1807-33).
2 Vel S.s Svoger Jacob Thomas Trojel, til Vaar (1782-1839).
3 S.s Hustru Susanne Christine Trojel (1791-1880).
4 S. var kongevalgt Medlem af Viborg Stænderforsamling 1834-38. B. var 

Medlem af Roskilde Stænderforsamling 1834-45.
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komme til dette Maal, ihvor indskrænket Stændernes Virken end ved 
Loven maatte blive. -

Umuligt kan andet, end en klar Indsigt i Landets pecuniaire 
Forfatning blive en af Gienstandene for Stændernes Betragtning, og 
dette i Grunden den allervigtigste; Og naar et Folk en gang er over- 
gaaet en National-Bankerot, kan Frygten for anden Gang under 
anden Form at giennemgaa det samme Onde, vel ei heller miskiendes 
hos dets Representanter, af Regieringen. -

Vorde de jydske Provindsial-Stænder de første som indkaldes, 
haaber jeg ogsaa at der herfra vil indkomme den første Forestilling 
om Offentlighed af Stats-Indtægter og Udgifter, grundet paa Landets 
Tarv og Umuligheden for Stænderne, at ytre nogen Mening i enhver 
Sag som staar i Forbindelse eller vedrører Finantserne, saalænge Lan
dets Resourcer og hele oekonomiske Bestyrelse, hemeligholdes1. -

Vistnok vil derfra denne Provinds’s Stænder indkomme en Mængde 
underordnede Forestillinger og mange af dem vel end ei noksom 
drøftede, som en Følge af Provindsens commercielle Forbindelse med 
Hertugdømmerne og Mangel paa saa duelige Mænd som de hvoraf 
de andre Provindsers Stænder bestaa, men deels formoder jeg, at der 
fra Regierings-Collegierne udgaa saa mange Forslag til Overveielse, 
at disse vil medtage en stor Deel af Tiden, deels ville de Fleste vel 
snart komme til den Overbeviisning, at et meget strængt Udvalg af 
Gienstandene bliver nødvendig, dersom ellers hver Sag for sig skal 
værdiges tilbørlig Opmærksomhed. -

Saavidt jeg kiender til de jydske Forhold vil, foruden Finant
serne som interessere endogsaa hver Bonde, Spørgsmaal formodentlig 
opstaa om:

I : Tilendebringelse af den nye, i 30 Aar under Arbeidning værende 
Matrikul2. -

/ : Afskaffelse af al Consumtion i Stæderne, lige Ud og Indførsels 
Told med Hertugdømmene, hvorved det hele Grændseopsyn 
bortfaldt3. -

/ : Ophævelse af den de Altonaiske Fabrikker forundte Toldfrie 
Indførsel af Huder Uld og Skind. -

1 Budget og Statsregnskab offentliggjordes fra 1841, jfr. Reskr. 11. April 1841.
2 Ved Fdn. af i/io 1802 blev Indførelse af en ny Matrikel - til Aflosning af den 

gamle fra 1687 - befalet; men Arbejdet skred saa langsomt frem, at den nye Matrikel 
først traadte i Kraft 1/1 1844, jfr. Fdn. 24/6 1840.

8 Se Winding i Fcstskr. til Arup p. 266 ff. ; jfr. Lov 7/2 1851.
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/: Indskrænkning i Bøndergaardes Udstykning1.
/ : Provindsial-Arbeidshuuse, hvortil saadanne Fattige kunne for

sendes som ikke ville arbeide, uagtet de dertil ere skikkede2. -

Nedsættelse af de paa Landeiendome hvilende Skatter, troer jeg neppe 
bringes paa Bane, da man i Almindelighed ikke hore nogen Klagfer] 
over at disse ere for høie. - Det kunde unegtelig have sin store For- 
deel, naar man før Sammenkomsten nogenlunde havde delibereret 
om de Gienstande der fornemmelig skulde bringes paa Bane i Stæn
derne, da Enhver saaledes forinden kunde berigtige sine Forestil
linger og komme til et fast Resultat med sig selv, men personlige 
Samenkomster af de Deputerede ere i denne store Provinds vanske
ligere end i Sielland, og til skriftlig at confererc med hinanden, dertil 
kiendes vi for lidet giensidigen. -

Skal den forste Indkaldelse til Møder udgaa for Jylland, haaber 
jeg at Du min kiære høiagtede Ven, ikke vil have noget imod, at jeg 
benytter vores Slægt- og Venskab til en Forbindelsesvei mellem begge 
Provindsial-Stænder, ved at meddele dig, hvad her forefalder og derom 
at beede dig siige din paa Videnskabelighed og bedre Indsigt grun
dede Mening. -

Jeg lever her med vores Biskop3 i et meget behagelig Embeds og 
Familie-Forhold ogsaa tror jeg han paa sin Side er fornøiet med mig 
og mine, men til dette Huus og min Broder4, er vores egentlige Om
gang indskrenket, uagtet vi jo ofte maa tage Deel i Selskaber, hvor 
man gierne kieder sig, og giorc lignende for Andre. - I Slutningen af 
denne Uge har jeg lovet Madam Juulsgaard5 at komme til Ring- 
kiøbing for at ordne hendes Pengesager noget, da Manden6 alt i 
længere Tid har svævet mellem Liv og Død. -

Stine Trøycls7 Tanker ere ofte i Kiøbenhavn og dine Glutter, 
hvoriblandt Christian8 især, ere Gienstand for hendes Længsel. - 
Min Sanne og jeg ønske dig og din Marie et glædeligt Nytaar og at

1 Jfr. f. Eks. PI. 21/4 1847.
2 Jfr. bl. a. L. 3/3 i860 § 1 og Indenrigsmin. Cirk. 19. s. M.
3 Tage Christian Müller (1780-1849).
4 Kammerherre, Toldkasserer, Grev Vincenz Stccnsen Sponneck (1800-64).
5 Karen J., f. Brockdorff.
6 Strandingskommissær, Købmand Jens Chr. Juulsgaard.
7 Christine Louise Eleonore Magdalene T. (1814-96). Datter af S.s Svoger 

Jac. Th. T. til Vaar. Hun blev gift med den fl. Steder i det flg. nævnte Jac. Thorup.
8 Assistent paa Højesterets Justitskontor, exam.jur. Lorentz Christian Benzon 

Bang (1831-1906).
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al Hæld og Velsignelse maa følge Eder, samt Sundhed følge dig i din 
utrettelige Virksomhed for alt Godt. -

Naar du seer min Wilhelm beder jeg ham sagt, at vi leve vel. - 
Paa Grund af Stines Forvisning om at du var i Roskilde og fordi 

du vel helst spiste Østers i Selskab med din Fader1, sendte jeg dem 
dertil. -

Din hengivne Ven 
Sponnec.

3.
Gud være lovet at Maria har giennemgoet den Fare hvori hun 

svævede, og hvorom vi vare uvidende indtil Budskabet kom at Faren 
var forbi, men at det er gaaet saa godt skylder hun vist meget Søster 
Sophies2 Kierlighed og Pleie, da der neppe gives nogen mere deel- 
tagende og opoffrende Sygepleierske end Sophia har været for hendes 
Fader.

Jeg takker dig min Ven dobbelt fordi du midt i al din Bekymring 
og Uro for din elskede Kone har skienket Thorups3 Anliggende Op- 
merksomhed og fordi du har sagt et anbefalende Ord for ham til 
Stemann4, hvilket jeg i Sandhed allene tilskriver at han hos denne 
rigorreuse Mand fik en høflig Modtagelse, og ingen decidert Afslag. -

Jeg vil naturligvis benytte de Vink du giver mig med Hensyn 
til Lange5, og forresten vil Sagens væsentlige Punct komme an paa 
Kongen, hvor vidt han for min Skyld maatte ville gaa uden for Reg
len; thi uagtet Embedet kun giver 870 rb<1 aarlig vil Antallet af Sup- 
plicerende alligevel blive stort - i den Formening at Indtægten er 
meget større end den af Amtmanden angivne Indkomst. -

Mine Børn6 have nu giort mig til Bedstefader og gud være takket 
at det gik godt med Antoinette da første Gang jo altid er mere usik-

1 Domprovst i Roskilde Jacob Hansen Bang (1770-1841).
2 B.s ugifte Søster Ida Marie Sophie Bang (1804-98), der i mange Aar boede 

i hans Hus.
3 Justitsraad, Herredsfoged Jac. T. (1811-76).
4 Præsidenten for danske Kancelli, Gehejmcstatsminister Poul Christian Ste

mann (1764-1855).
5 Vel Kanccllidcputeret - senere Overpræsident - Michael L. (1788-1856).
8 Sonnen Wilh. Sp. og hans Hustru Antoinette Siegfriede v. Lowzow (1818-83). 

Deres ældste Barn, den senere Gesandt i Stockholm, Gehejmekonfercnsraad Grev 
Fred. Wilh. S. fodtes den 23/3 1842 (d. 1921).
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kert end de følgende; Wilhelm er over al Maade lykkelig og han har 
i Sandhed ogsaa dertil den største Grund i alle Henseender. -

Med Pakkeposten har jeg tilsendt dig de af Thorup dig foreviste 
Papirer, hvorefter du har sagt til ham at jeg kunde faa fire Actier hver 
paa ioo rd og da du tillige har yttret, at ville beviise mig den Godhed 
at berigtige denne Actie-Udstædelse, har jeg endvidere tilladt mig 
dertil at fremsende 150 rbd Sædler. -

Jeg har havt mange Reiser og meget forøget Arbeide i denne 
Vinter i Anledning af det nye Regnskabsvæsen1 og Valg af Amts- 
raader2 med videre; Jeg var nok den eneste Amtmand som indberet
tede Kassedefect, men jeg fandt - efter at have givet Paagieldende 
8tc Dage til at skaffe Pengene - ikke at burde stikke noget under 
Stolen, som Steemann siger, og jeg beklager ogsaa mine Medcollegaers 
Stilling med Retsbetientene og Amtsforvalterne, dersom de have set 
igiennem Fingre første Gang, thi hvor er da Grændsen. -

Forresten er det næsten uundgaaeligt, naar man skal til Bunds 
med Gontrollen, at gaa videre i Undersøgelsen end hvad Anordningen 
foreskriver som den blot „summariske“. -

Sanne og jeg hilse kierligst Marie, Sophia og dig fra Eders hen
givne Venner. -

ganske din 
Sponnec.

Ribe den 30. Marts 1842.

4.
Jeg gratulerer dig min Ven til at være vendt tilbage i din Familie

kreds efter et saa hæderlig bestaaet Dagværk som dine Stænder- 
arbeider i Aar bare Vidne om; du har i Sandhed denne Gang udfoldet 
saa megen Dygtighed, at jeg spaar at du næste Gang - naar Ørsted 
fratræder - vil blive valgt til Commissarius3. -

Forresten kan man ikke læse Stændertidenden uden idelig at 
harmes over den Bitterhed og Lyst til Tilretteviisninger som en Deel 
af Forsamlingens Medlemmer har beflittet sig paa; Men uafset herfra 
stødes man over den Umage, hvormed ikke faa have sagt nogle lige
gyldige almen bekiendte Ting blot for at staa som talende i Tidenden. -

1 Indført ved Kasseforordningerne af 8/7 1840.
2 Amtsraadcne indførtes ved Anordn. 13/8 1841.
3 Denne Spaadom gik i Opfyldelse; thi Bang blev - efter Ørsteds Fratrædcn — 

kgl. Kommissarius i 1846.
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Biskop Müller og Ribe Byes Deputerede afreise i denne Uge til 
Wiborg; Ved en Samling i Bierre Herred for kort siden er en Deel 
Deputerede bievne enige om at vælge Hrtsassessor Bruhn1 til Præ
sident; Af dem jeg kiender nøiest forekommer Otterstrøm2 mig egentlig 
mest at [være] dertil egnet. -

Min Kone og jeg have i Aar havt en urolig af Glæder og Sorger 
afvexlende Sommer, og for Øieblikket er jeg meget bekymret for Ud
faldet af min Søn Carls3 Examen til Optagelse udi Landacademiets 
ældste Classe. -

Store Udgifter i Anledning af Kongebesøget4 og Andet Mere har 
sadt mig i Pengeforlegenhed og jeg ønsker desaarsag at laane 700 rb<1 
paa medfølgende Obligation dersom du vilde paa dit Navn optage 
et saadant Laan i Banken5, hvorved jeg kunde undgaa Fornyelsen til 
Banken; Men dersom du ikke herpaa vil indlade dig beder jeg at 
sælge Obligationen hvorved da er at mærke, at Rente ikke er betalt 
siden 11. Decebr. 1840.

Beløbet, hvad enten nu Laan eller Salg finder Sted, beder jeg 
sændt mig med Pakkeposten, med mindre du kunde faa Anvisning 
paa Amtsstuen i Ribe, hvorved Porto blev besparet. -

Jeg sændte dig i Forsommeren 150 rd. tilligemed en Actiesag(?) 
til muligste Berigtigelse, hvorledes det staar sig hermed ønskede jeg 
ved Lejlighed at erfare, men jeg kan nok viide at du nu har saa meget 
andet at bestille efter saa lang en Fraværelse i Roeskilde. -

I Kongens Yttringer - da jeg bad ham [om] Ansættelse af Thorup 
i Skads Herred - havde jeg fundet et grundet Haab om at det skulde 
lykkes at faa ham og Stine ind i dette lille kun 800 rd. store Embede, 
men det skeete ikke, og skal han slide for Ancienniteten er Banen 
endnu meget lang. -

Gud maa forresten viide hvad denne gamle Kiøbenhavnsk-Con-

1 Konfcrensraad, Højesteretsassessor, Lie. jur. Peter Daniel Bruun (1796-1864) 
var fra 1842-46 Præsident i Viborg Stænderforsamlinger.

2 Kancelliraad, Bankkasserer Chr. Rasmus O. (1795-1876).
3 Premierløjtnant, Grev Carl Valdemar S. (1821-1900).
4 I Ribe Stifts-Avis og Avertissementstidende nr. 86 Fredag den 29. Juli 1842 

staar et længere Referat af Kongebesøget. Efter sin Ankomst 25-7 ca. Kl. 10 Form., 
tog Kongen ind hos Stiftamtmand, Kammerherre Grev v. Sponncck, hvor han gav 
Kur. Følgende Dag besaa han Byen. Stiftamtmanden arrangerede Taffel paa Kors- 
brødregaard. Den 27de fortsættes Rejsen til Homlund, hvor Kongen modtages af 
Amtmanden fra Haderslev.

6 Bang var Nationalbankdirektør fra 1836-45.
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torist Sinding1 vil med dette lille Embede hvoraf hans Netto Indtægt 
ikke vil blive høiere end 600 rd. aarlig.

Wedel Heinens2 Fløtning til Middelfart paa samme Tid at Josti- 
tiens Ret mod ham er i en Commissionsdom reserveret mod ham 
(sic!), er mærkelig, især da Cancelliet kiendte Dommen og denne nu 
er indstevnet for Høiesteret3. -

1 Fuldmægtig i Landsover- samt Hof- og Stadsretten Peter Marinus Sinding 
(1803-1888) var fra 1842-44 Herredsfoged i Skads Herred.

2 Kammerjunker, Byfoged Andreas Claus Wedel-Heinen (1791-1857).
3 Den Sag, Sponneck hentyder til, er en Justitssag, med hvis Behandling af 

Wedel-Heinen man var misfornøjet. Den drejede sig om en Gaardmand Søren Chri
stensen, som d. 21/11 1840 var blevet fundet død i sin Stald i Kvong. Medens W-H 
mente, at Manden var dræbt ved Spark af en Plag, mente Sp. (som repræsenterende 
den overordnede Anklagemyndighed), at der var Grund til at tro, at Manden var 
blevet myrdet, og da han derhos antog, at Forhørene og de øvrige Undersøgelser ikke 
af W-H blev anstillede med den tilbørlige Kraft og Virksomhed, indberettede han 
Sagen til Kancelliet, som fik udvirket et kgl. Kommissorium af 22/5 1841 til at under
søge og paakende Sagen, hvorunder 7 Personer var satte under Tiltale, dels for 
Mord og Meddelagtighed heri og dels for Mened og falsk Forklaring for Retten. 
Kommissionsdomstolen bestod oprindelig af Wedel-Heinen selv samt af Byskriver 
i Varde, Kancelliraad Lundt og Borgmester i Ribe, Overauditør Høyer; men den 
18/11 1841 entledigedes W-H efter Ansøgning fra Kommissionen. I dennes Dom 
af 2/8 1842 kritiseredes W-H.s Forhold skarpt, idet Kommissionen navnlig mente, 
at han ved haard Tiltale og bestemt Modsigelse af et kvindeligt Vidnes Forklaringer 
havde skræmmet og forvirret hende saaledes, at hun aflagde en urigtig Forklaring 
under Ed, for hvilket Forhold Kommissionen under Hensyn hertil frifandt hende. 
- S.s Anbefaling, da W-H - hidtil Byfoged i Varde - søger Middelfart, er meget 
kølig, ja nærmest spydig, naar han skriver: „Ligesom Kammerjunker Wedel-Heinen 
har forestaaet det ham i Ribe Amt allemaadigst anbetroede Embede, saaledes vil 
han ogsaa giøre det Samme i det Embede af lige Beskaffenhed med hiint han nu 
ansøger.“ I Kancelliet fandt Departementschefen Konfcrensraad Lange det be
tænkeligt at indstille W-H., men Kancellipræsidenten Stemann gik ind for ham, og 
skønt han først indstilledes som nr. 3, fik han dog Embedet ved kgl. Resolution af 
14/9 1842. I Forestillingen af 9/9 refereres Sagen i Hovedtræk. - Omtrent samtidig 
indstævnedes Sagen for Højesteret. Det er ikke rigtigt, naar S. i Brevet skriver, at 
Justitiens Ret er reserveret mod W-H i Dommen; men ved det offentliges (d. v. s. 
Amtets) Indstævning af Dommen for Højesteret indvarsledes W-H til at til- og for
svare sin brugte Retsbehandling og sit øvrige Forhold i Sagen. Han fik ogsaa efter 
Ansøgning beskikket en særlig Defensor. - Ved Kommissionsdommen var Tjeneste
karl Iver Lauritzen, der var tiltalt for Mord, frifundet, medens de øvrige idømtes 
Straf for falsk Forklaring. Ved Højesterets Dom af 13/3 1843 frifandtes I. L. og de 
fleste af de andre. Kun 2 straffedes - med kortere Fængselsstraffe - for urigtig For
klaring. Det hedder derhos i Dommen: „De i Commissariernes Dom om og imod 
Wedel-Heinen brugte fornærmelige Udladclscr bør døde og magtesløse at være og ikke
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Stakkels Etatsraad Hansen1 jeg frygter for at han gaar til Grunde 
af Sorg. -

Sanne beder med mig Maria kierligst hilset. -

Ribe den 5. Octbr. 1842. ...dm hengivne ven 
Sponnec.

5.
Jeg bringer dig kiære Ven min Lykønskning til din Marias hæl

dige Barselsseng2, og de bedste Ønsker for den lilles fremtids Skiebne; 
Men nu synes mig dog at du er saa vel sikkret mod din Stammes 
Uddøen3 at du kunde dermed lade det beroe, saa at vi nu have 
Skravkagen.

Den smukke Aarstid og Opholdet i Sommer paa det yndige 
Landsted maa virke gavnligt paa Barselkonen som forøvrigt vel alle
rede igien er paa Benene.

Næste Maaned vente vi Antoinette til Ribe paa en 6 Uger samt 
at Wilhelm hænter hende herfra, om han ellers tør tage sig denne 
Ferie paa 8te Dage.

Efter at Wilhelm saalænge har fungeret som Deputeret kan man 
vel ikke godt sette nogen over ham, især da jeg fra flere Stæder hører 
at han skal have giort sine Sager godt til Dato4. -

Min Kones Helbred er paa det gamle Standpunct, altsaa variabelt 
som Veirligct i April, men Gudske Lov ikke heller værre end i de 
seneste Aar; Hvad mig angaar svækkes mit Syn meget og Haaret er 
graat, dog forøvrigt frisk og sund, men hiertelig kied af de mange nye 
Indretninger, liberale Ideer og Plager for Amtmændene; Naar jeg 
derfor havde et saadant Replie som Rosenørn5 fulgte jeg snart hans 

komme ham til Fornærmelse i nogen Maade“ - og det fremgaar af Voteringerne, at 
det var alle Dommernes Opfattelse, at Kommissionens Kritik af W-H var grundlos 
og upassende.

1 Konfcrcnsraad, Departementschef Jens Olaus Hansen (1795-1854) g. m. Fru 
Bangs Soster Christine Wilhelmine Fribert (1805-39) havde nylig mistet sin ældste Son.

2 Bangs yngste Søn, Forpagter, cand. jur. Theodor Suhr Bang, fodtes 9/4 1843 
(d. 1895).

3 Bang havde 13 Born. De 3 Sønner, der blev voksne, dode alle barnlöse, 
hvorimod Slægten fortsattes paa Spindesiden.

4 Wilh. S., der i 1840 var blevet Komitterct i Gcneraltoldkammer- og Kom- 
mercekollcgiet, blev d. 29/12 1843 (kun 28 Aar gammel!) Deputeret i Kollegiet.

6 Carl Gustav Rosenorn (1784-1858) var fra 1828-1/2 1843 Stiftamtmand over 
Aarhus Stift. - Ved hans „Replie“ tænkes vel paa Stamhuset Norholm, der da ejedes 
af hans Soster Ingeborg Christiane Rosenørn-Teilmann (1780-1861), og hvor han 
selv døde.
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E[xe]mpel. - Min Son Carl hukker sig igiennem paa Landacademiet 
og prøver vel engang til at blive Officeer; For nogenlunde saa vidt i 
min Magt at sikkre hans Fremtid har jeg forsikkret ham 200 1x11 aarlig 
efter min Dod udi den nye Livrente og Forsørgelsesanstalt af 1842.

Kongebesøget i Ribe kostede mig i afvigte Aar meget betydeligt 
i det mindste 300 Specier, og nu frygter jeg for en Gientagelse naar 
Ribe Domkirke er bleven restaureret, saa godt som det kan ske med 
Collectpengene circa 13000 rd., da Majestæten henfører det som 
udført ved hans Foranstaltning og Følge af hans allerhoieste Skue 
uagtet han forresten kun dertil har givet 100 rd. og gode Ønsker. -

Jeg lever her paa Sprogforvirrings Territoriet men maa dog til- 
staae at der blandt Folket endnu ikke hersker den Splid og Uenighed 
som Bladene proklamere, tvertimod bekymrer sig Enhver allene om 
sin egen Dont, og danske og Slesvigere leve fredelig sammen, hvilket 
Forhold ogsaa er det fremherskende mellem Embedsmændene; Men 
da Historien viiser hvor farlig Folkeforsamlinger kunne blive, endog 
med den bedste Folkestemning, fordi Massen lader sig henrive af 
Skraalere, saa kan man rigtig nok ikke være ganske rolig for Følgerne 
i Fremtiden. -

Havde Etatsraad Falk1, som Præsident i den slesvigske Forsamling 
af Stænderne afgiven den Decision, at de Deputerede som vare hierne
hørende i de dansk talende Districter, i hvilken Gudstieneste og offent
lig Underviisning er dansk, skulle ubetinget være berettigede at benyt
tende det danske Sprog, saa vilde det maaske være gaaet roligere af. -

Stine Trojel som i dette Øieblik bringer mig min Morgen-Kaffe 
beder mig sænde en hiertelig Hilsen for dig med Marie og Børnene, 
at hun ofte med Glæde mindes den deilige Vinter hun tilbragte i 
Eders Kreds; Hun er nu afvigte 29de dennes fyldt hendes 29 Aar og 
saaledes tilstrækkelig forberedt ved Erfaring paa Egtestanden, men da 
Kieresten ulykkeligviis er Jurist istedet for Theolog og jeg uden Ind
flydelse seer jeg ingen Ende paa Forlovelsesepoquen - der som alt i 
Livet dog har en god Side at see Sagen fra, nemlig at Børneflokken 
da bliver mindre.

Antoinette tænker allerede paa Nommer 22, saa at Wilhelm ogsaa 
i Børneantal iler med at overfloie sin Fader som han Gudske Lov har

1 Etatsraad, Professor, Dr. jur. Niels Nicolai Falck (1784-1850) var Præsident 
i den slesvigske Stænderforsamling 1838-44. Der sigtes naturligvis her til hans Op
træden overfor Peter Hiort Lorenzen, da denne talte Dansk i Stænderforsamlingen 
den 11/i i 1842.

2 Wilh. S.s 2.dct Barn, Kaptajn, Postmester, Grev Georg Leopold S. fodtes den 
22/7 1843 (dod 1933).
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giort det i Kundskaber og Hoved ; Men Lykken har ogsaa giort uende
lig meget for ham og strax sadt ham i en Virkekreds hvor han har 
Ledighed til Kundskabers Erhvervelse. -

Vi have her et tidligt Foraar og de fleste Buskvexter samt Kastanie
træerne ere næsten fuld grønne, saa at min gamle Sanne har travl i 
hendes Have. - Hun hilser kierligt sin kiære Neveu og den dyrebare 
Maria. - Nanna1 er jo bleven en smuk Pige, - eller ung Dame i Nutids 
[....] med store straalende Øine.

Lev vel og mindes stundom din vedvarende hengivne

Ven
Sponnec.

Ribe den 29. April 1843.

6.
Kiære Bang.

Du kan vel forestille dig hvilken Sorg og Deeltagelse vi her alle 
maa føle ved den uventede Tidende om din Christians Sygdom, vel 
bragte min Broder os nogen Underretning herom ved sit Komme fra 
Kiøbenhavn, men vi troede ikke at Tilfældet var saa betænkeligt som 
dit Brev viiser os det. - Aldeles Frihed for anstrængendc Læsning og 
Omreisen i et saa interessant Land som Bornholm maa imidlertid 
giøre ham godt, og i saa ung en Alder hvor Siælen er aaben for hvert 
Indtryk tør man ogsaa regne paa en hurtig Helbredelse; Den Slags 
Syge helbredes ofte allene ved Forandring af Sted og Omgivelser, 
hvorom jeg ikke ganske mangler Erfaring hæntet fra den herværende 
ufuldkomne Indretning for Sindssvage2. - Vi tør vistnok med Guds 
Hielp og Bistand nære grundet Forhaabning, men han maa selv
følgelig settes tilbage i sine Studier for ikke ved Overanstrængelse at 
recidivere. -

Om de fra Jacob Trojel afsændte 500 rd. var og er jeg til Dato 
uvidende, men da deres Bestemmelse er mig bekiendt fra en med 
ham i Vinter ført af hans Søn Adolf3 foranlediget Correspondance

1 Bangs ældste Barn z\nna Cathrine Sophie Bang (1825-55); gift mecl Sogne
præst, Dr. phil. Jacob Helms (1824-1906), der 2. G. blev gift med hendes Søster Ida 
Marie Sophie Bang (1835-1922).

2 Iflg. Folketællingen fra 1840 fandtes der 19 „afsindige“ i Hospitalet i Ribe. 
I 1845 fandtes der 15 i Hospitalets „Daareanstalt“.

3 Kaptajn Einar Adolph Emanuel Trojel (1821-81).


