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Af de forvisles~. Saga. 
I »Bornholms Tidende«$ !lid· 

ste Julenttmer Yar ret utlfl>r
ligt omtalt nogle af de mest 
na\'nkundige Pcr1"1011er, 1der i 
ln•ngst svundne Tidrt' har væ· 
t'<'t forvbt til Bornholm - sat 
i Fængset paa Hammershus el
lC'r anvi:,;t Ilopæl l Rønll<' un
der Kommandantens Tilsyn: 
Kongedatteren Le o nor a 
Chris tina, den hovrnodigie 
Tlofuamc Jornfrn .J u t:: I in e 
Cathr ine RoR e nkrans, 
drn fomC'mme Frll Regi l z e 

~ C ru lJ h r og <l r11 unge J\drls
~ froken \ 11 n a n (' a t (' s (' h e -

· 111 Nl h \'Pr sin fon111dr1·1ige 
I.i\·,-;;lrn·hnr. 1

1 s I ed, firC' højhnal'tlc KYilllla 

~ :\L<'n 111:111!!'C andre er d(•r -
~ mæ 1·krli~<' Mel)ll!'skcr, nogl e 
~ I ir'j I bega n•1 lr, a 11<11'<' sincli<syge 
l el lr1· forsk n1rdr ll\'er mrd 
i sin int rr<'ssÆtnle lli,tori<' -. 

ilf~ nogle, de r har va' t'1•t fol'vis t til 

1 
Bornholm, andre til Fa>:-;tniu-
grn Christiansø. 

I L ængst li lhagc i Tiden ln-ef
i fer vi den Rpan"kc Adelsmand 

I "::~·:::~:io "Sandova' 

I fodl 1616, i:.o.m - rfler al have 
fol't et temmelig omflakkende 

I. 
Liv - i 1653 vnr blcven Se.lue· 
ltt'r hos den spanske Gesandt 
her i Land<>l, Gie' Reb o 11 e · 
do. 

Den i;[olte Gesandt.ska11::~1·· 
krelær k Jager allerede kort <'f. 
ler sin Ansættelse over, at han 
ikke, faar <IN1 Lon, der er lo
""l ham. I »Kirkt•histori~kl' 
Samlinger« er aftrykt Klage fra 
Jrn.m til dm spanskt• Konge l1 i
lip den Fjc1·de, 0>1er, at han 
kun har faaet 80 Dalrr. med ns 
Greve Hebollrdo har til~ai:t 
ham 300 Daler. Saalcdes p lej1•r 
Greven at spidse dem nf, 1lt!r 
hidtil har tjent ha111, »Ol{ 113t1l' 

dc1 gø:re lntlvendinget· OJo! i-ig1>, 
Hl tie Yillr have det, som Etl1· ·s 
~lajeslæt allernaa<ligst har k
sl(•mt ror d1em, Etaa handl1•1· h.111 

saalcdes imod dem, at de hlivr 
nodte til at gaae d<'rc" \'ei . 

»J eg rr nu 40 Aar og a!lered<' 
gma.haat•el.«, jamrrr Salldo1«1l 
og slutter med rl: »Guu he
~krtte Eders ~Iajeslmt alle de 
Aar, so111 Christ<'nheden Ji:i;· 
IJ<•llov .« 

Aabrnbart var de span"k<: 
Finanser i en sørgelig Til<>lanu 
PlhL l1in Tid, Gesandten fik St'lv 
kun lidt af, hvaJ han skulde 
lHwe i Gage, og troligt nok har 

NU l søgt at afknappe sin Se
kretærs Løn. 

Snndov.al synes n.t have væ
J"'i en holdningsløs Karakter, 
lier i sine Brøve mwæger sig 
n <ld en vis Velbehag i Bagtn· 
1~1scns urene Atmosfære; ha.n 
tar·øjensrnlig været misund{'
l g paa '8i11 Herre og attraaot 
ltu1s Titel 'og Embede. Han ra· 
fer i Klammeri med en anclen 
d Gesan,Jtcns H us!olk og llli· 
1er temme~ig haardt saa1·et 1if 

rt l{aardestød. F.n skøn Dag i 
?Iaj 1657 forlader han sin Tje- . 
11 este, flygter fra Gesanilt
~kabsboligen og begiver sig hen 
Hl Professor P ed er S p o 1· -

ma nds Hus1 hv<ir han fa1u· 
ovci'ladt l'!. Kammer og hol-drr 
~ ig »saa. g-odl skjult drr i lo 
.\a1· og tre l\laaned<'r, at kun 
Pl'-Ofc.ssor<'ng Søn vidste Noget 
Jerorn, e ndskjøndt dt'r plcic.11• 
at komme mange Folk der i 
"f nscl«. 

!fan hæv<ll'r selv, at ha·n fO\'· 

ocl s in Tjrn<>sle, fordi han irO<'
k, at lian var Genstand for 
Forfølgelse for sine negyndcn
de lutherske Sympatier. I 
bV<'Jt :Fald gaar han n u over til 
drn evangeliske Trosbeken
delse. 

Sandoval bPretler Filip dPn 
Fjerde om sin nye T1·0 og er 
naiv nok til at opfordre si ne 
fonige Trosfæller i Spanien oi; 
spc<'ielt Kong-en selv Ul at føl-

ge hans EksJmpcl. »Dersom 
Hans Majestæt vil forbyde IIel
gen'cJyrkelscn i r in e Riger og 
Lande samt Host1en s TilbedC'l
se <>g anden gruelig Ovcrtr:>, 
vil han faa en ligesaa salig Død 
som sin J)Crømmelige St.:amfa· 
der, l{eis<'r Karl den Frunte.« 

Ikke ale11c prædiker han 
Luth-c1·dommcn for den span
sk e Konge, Papismens mægti· 
ge Støtte, men han fotsøgir 
endog at omvende P a. v c n 
selv og begynuer sit Brev til 
ham (34 J(vartsider) m eget 
stolt: »Efter Gud lfrnens \'il
lic, a f MH1liclenhoo med dig og 
ledet af Christenpligt, send~r 
jeg dig <l,ctte Brrv, Pu ve 
Al<'xancler.« Derpa.a følger et. 
Fori;var for Luthcr<lommrn i 
dens Hoved punkter, stØ'f.t<'n<le 
s ig pu,a, B'ihdstcder, \"tringel' uf 
1\irkefæ.dren<' og k h·k ehi slo1·i
ske Krnd!"g1'r11inger. 

V<'d KongPns VC'lvilje op(;)

gcs 8panir 1·<•11 1661 som Alu m
n us paa I<ommunitet<.'t og fnar 
endvidere <W.rl ig 200 Hdlr. nf 
Sta lskasscn i Pension. 

Eft<'r Frrd<'rik den Tr<'djes 
l'XHl synes man imidlertid i 
SkatkammercL at hu.ve glemt 
ham. Gan"kc \'ist hekræfl<·r 
Chrislian <len Femte hans Pcn
>iion.i;ret, !nt'n i 1671 skriver 
han til I<ongen: at hans I\:t'edi
torer plager ham uophørlig, og 

nt han ikke i sytten Maaned<:\' 
bar raaet en Skilling. 

Han holdør Taler og Fore
drag »mod den pavelige Anli· 
christ og den romerske Babel<'. 

»Da. hans Sæder efter dansk 
Maalestok var altf<>r !rie«, blev 
han forvist til B<>rnholm, hvor 
ban døde 1678 som Statsfange. 

En lærd !'\'land af fornem 
Byrd synes denne Spanier at 
haYe været, men unægtelig en 
urolig og besværlig Herre. Om 
bani; Ophold herovre foreligg E: r 
ikke nærmere Oplysninger. 

Den Statsfange, som herefter 
~kal omtales, var Præstesøn 
og hc-d 

Peder Christian Frederiksen 
Pi per, 

født i namlers 1689, Studrnt 
fra Fodebyrn 1710 og trnlogist. 
T\:\ndldat med fin. l{arakter i 
en .\luer af 23 ,\ar. 

n,1 han i 1714 var bkven ud
nn'\'111 til l'C!<iderende KapPl
lan ,·ed Handers St. ~Io'rtens 
KirkP, fo1,rtog Sognepræsten, 
Prov:"t L y d e r Las s e n , 
Ind~æltelscn og ba\'de til Tekst 
ve<l denne Lejlighed valgt 
Johs. 6,9: »Her er en liden 
Dreng, som har fem Bygbrød 
og to smaa Fisk.e; men hvad er 
dett e til saa. mange?« Unægte
lig kunde denne Tekst jo an
vendes smukt ved en Præste· 

indsættelse, men Piper, S<>m 
var lille- a.f Vækst, misforstod 
Olxlct, troede, at det va.r særlig 
aiørnet pa.a. ham og kom d et'· 
ved paa Kant med sin Sogne· 
præst og P rovst. 

Godt et Par Aar var Pi
per Kapellan i sin Fødeby, 
hvorefter han ble,v kaldet t.il 
Sognepræst for Udbynedet' og 
Kastbjerg Mienighoder t Ran· 
ders Amt. Men dett.e Embc!le 
blev fradømt ham V•ed et ek;;
mwrdinært Landmnode 1729, 
og Dommen ble> stadfæstet af 
Højesteret 1731. 

Saa drog han med Hustru og 
" . Børn til I<øbehavn, slog sig 

her paa Pietismen i Haab <>m 
ad denne V ej at komme frem, 
men, h edder det, »han kunde 
ej skjule Skalken og begik igen 
mange EnormitetPr« (o : uhørte 
Gerninger)· 

Saa blev den gale Præst for 
sine »urimelige og ucbristelige 
Gerninger« dømt baatle fra 
Raltl- og Embede. og Kjole og 
Kram og fonist for Li~s1id t il 
Cluistianso, der paa. hin Tiet 
havde adskJllige Statsfanger, 
som var dømt til »Arrest og Ar
bejde«. 

Pipcr, ide1· var gift t-0 Gange, 
dode ovre paa sit Forvisnings-
sted. C.J.Hagcman n. 
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Af de forvistes Saga. 
llI. 

I 
Blandt de mærkelige og tra - i ll lcv ~01 11 i•o!gu !JerM k1tld_l ned 

f!'i~ k e :.lennesk eskæbncr, ''i g ø;· til l\ølienha''ll. lier ]lr:tkh~t'r?: 
Hckcndtskab med, naar Talen dl' hau som Læge, cndog'..aa 1 

~ er 0111 dem, der i S\' Uudne Ti- 1 llofkrcd>oe, ja endog ro~ Kon
§ d er har væt·et for\'i st hl Born- I gen selv og ror Drounmgens 

holm elle r Chr istiansø, er clcn Søster, 1inkcfyr s tindo1l a f Ost-
str id har e, for sk1·u<'d r Pnest I fri c<lletnd. 

Andreas Agerbech. 
~ 
!l''• Ha 1t var en Hjulmag<•r:.on fra 
~ \ a rdc, født 1702, tog tcologisk 
\ili Embcdscki-amen 1727, crnærc
j dr s ig derefter i nog!r Aar SOllTl 

~ H uslær er iKøbenh n. vn og for~
~," tog mefl .kg l. Under~tøttetsc en 
""".·.) '\l Hcj~e til Halle. Efter sin Hjem-
/>.' koms t fra l idenl1mdsrej.;en 
~i studerede han T.ægcvidcn~k:t iJ 
ri, og indgav en Disputats fo r den 
Ul• il! mNlir.in ~ke Dok1<H"grnd . Han 
~ lllc <l og ikke »Graden«; Dispu
g ta t St>n JJlev forkas tet. 
:j l l 737 blev Agerbcch kaldet i til residerende Kapellan i Fre-

1
~ c\i> ri k~hald i Korge, m en kom 

her i en Religionsstrid med 
den lærd11 ProvsL .Joh. Cold og 

l 

l< ongcn , Clll'istian den ~jelt~. 
d<'J· n 1r syf{ baad" pnn Legeme 
og Sju•I. blev dog ing~nlunJe 

brdr<' , Ptl ;\gHbcchs Læge
k nn~t - tværtimod: h1111s Li
delser l:>lcv værre, Fcberanfal
fl enc llyppigero, ~en·o~iteten 

tillOi!'. Den filosofiske Agff
bc-rhs vildsomme Ol( \idtloftige 
L:.l'gemetoder betegne~ af Hi
stor ikere som halvforrykte og 
svin de lagtige. 

Som en Slags Forvisning blev 
han 173!l ka Idet Lil Sognepræst 
i Poulsker og to Aer scne,·e I 
forflyttet til det større Præste
kald i Klemensker. Medens 
ha n vru· Præst her , ble\• deJ, i I 
Anledning af KvægpesLen her 
i !Alndet - for hvilken Born-

:z 

Jlolm dog var fri - onordnet vendte sig da til ham omtrent 
ar Rone:en.al der d. 9 . . \pril 1746 som saa: »Naa, Peder lfan~cn, 
~kulde holdes almindt'lig •Fa- er ~u d<>r! Simblegaardsman
ste- -Og Bededag -0ver ltt'IC Ri- den lutr klaget til mig O\'CI', :it 

_gel. Ogs11a i\gcrbech holdt den du stjæler en Mængde K:J1ppe 
nævnLc Dag en Præ<likcn, som i huns .Skov. Ved du jklic, a t 
han scncl•le Ko~en i Ar~krirt ·t111 JkJ(e maa stjæle? Og hvi 
(forcliirger i Det kgl. Bibliotek). har du det behov? Eftc1· Lo
Om dens .\.rt raar 11111n et Bo- ' 'en har en Mand n et ti l at 
greb a lene af O.-erskriltcn: »De skære s ig to Kæppe, na.a" han 
umælcmle Bæsters billig~ Suk gnar igcunern Bn Skov. J'aar 
over Lanclcts ubændlgsle Syn- du nu Jwc1· Dag, clu om .\forgc
dcr«. n<>n gaar ud til dit Arh<'),lc, 

Det betl der bl.a. i denne Pr{I)- skæ1·c1· tlJs' Z J{æpre, om J\I id
diken: »Den Sk.adc, Landet nu d ag<>n, naar du iroar h jem, 
li<lEr paa !i'it Fæ, er intet andet 2, naru· du gaar ud igen 
end en Adrnrsel.« Som S!l"rlig a ttl'r 2, og paa Hjemvr jf'n om 
u.gutlcligc nævner han »Hor- Aftenen igen 2, saa. ha.• r.lu saa 
k.fl1·lo, J(romænd, gerrif!'o Blod- mango Kæppe, som du behrJ. 
sugel'o, s tadselige !\<føor J bun- ve l'; hvi vil du du. s:LjrelE•? « 
tcd e (o: brog-e.de) Klro'dcr og En nndc>n Gang honvendle 
nru·ris kP Baand«. Eitel' huns han ~ig til en Maud, som brug
.\lening 'ar ingen i Riget skyld- l(.\ nt byt te Heste, omh'4!nl san-
fri undtagen Kongen. ledes: 

Et Pa.I' AnekdotPr om hans »lh se! Jens Olsen, saa er du 
Opll·rodon paa Prædikoslolen: dog en Gang kommen heri Du 

Simhlegaa.rdsma.nden havde bærer dig ellers net a.d: by'tl.c 
bllklaget sig for ham ov•er, at Øg og atter bytto Øg, og nMr 
en ved hans Skov boende Hus- 1 du saa ved din Øgebytnlng har 
mand stjal saa. mange Kæppe ; drukket dygtigt og komml'r 
i Skoven. En Søndag kort efter I paa. Ryggen ar det arme Dyr, 
fik Pr~en fra Prædikestolen hvwdan teer du dig saa? (Hc1· 
Øje paa Husmanden og hen- ! slog Præsten sit oue Bon ovw.· 

Rækværk~t op til Prædikesto
len og lod, som ban red.) Ja, 
~aa gaur det! Hælen i Siden 
paa Dyret! Hyt! hej! Hurra! op 
og nt>d og a rstecl, saa du mua 
skamme~ dig<e. 

Han ln<l viklede sig i Stritllg
heder del ' 111ed sine Foresatte, 
dels med Oens Kommandant ; 
saaledes blev han 17H dømt til 
at OOde 50 Rdlr. for Ops11Jtsig
hetl. Ved baus Person og i han!'! 
hele Færd, baatle i Ord og Ger
ning, n1r der noget raa.t og '!Lu
dende>, di>1· g jorde ham yderst 
OOS\' ærlig og ofte gav Anled
lednin!f' til Sagsanlæg mod 
ham, ~aa at han fil'rc Gange 
var nær ved. at blive dømt r1·n 
ErnbNleL 

Omsider nødtes man - 17.J6 
- til at forflytte ham til Chri
:Stiansø, men da der herovre 
ingen Bedring indira.adtc i 
hans Færd, maatte han aJ1ere
de det rolgende Aar nedloogge 
sit Embeclc; han blev afskedi
get for stedse. 

Saa rcjst>e ban atter Ul Ko
benhavn og forsøgte her at 
genoptage sin Lægcprak~i:;, 

men da ingen nu '<ilde benytte 
den g.al.e Mand, ,lf.()m hn.n snart 

paany tilbage til llQruholm, 
hvor han slog sig ned I Svane
ke. Her døde han 1770 »i en 
ynkelig Forfatning«, 

Andl'eas AgerJ,ech har udgi
vet rorskellige mere eller min
dre mærkcllge Lægebøger, bl. 
a.: "Huu.s- og Landapothck el
ler Amisn.ing for danske og 
norske lluusfædre og lluus
mødre til ut anvende mange 
Ting i' Naturen, især i Pla1ttc
r.jget, 1,i! Su ndl11idens Vedlige
holtl«. f »Adresse.avisen« ftnde~ 
man i Aarene 1764-66 forskel
lige Artikler fra hans Haand: 
Om L'nlversal-, Feber- og Slag
Balsam, om Sygdommes KurP
l'ing og »Flere anatomiske Be
viser paa, at de rigtige Curt'r 
skal forrettes dernd: al oplCJFe 
og afføre det Fordervcde i Le
gemele. 

I sit .-Egt~kab med Karm 
Liilkcn havde Agerbech f\t'e 
Sønner og seks Døtre, af hvilk·? 
alle Sønnerne og de flro D0tre 
'l"ar fø<lt l Kkmcnsker. En ar 
Sønnerne, O tt o D i d e r i k 
Lu t k e n .\. g er b e c k , født 
1747, gik som tolvaarig Sklhs
d.reng med det asiatiske Kom
pagnil:I Skib »Kongen a r Dan-

mark• og steg efter man~e Rej
ser til Kaptajn i Kom?agiets 
Tjeneste (død 1806). Denne SCJ
kaplajn bar udgivet •Kort og 
ukunstlet Beskrivelse over de 
vigtigste J3egivcnbedcr, som 
er e hen<.l!es mig fra min Dam
dom, og de Hendelser og .\nt!k 
doler, som ere rorekomne mig 
meest mærk,-ærdige i de H 
-\a r, jeg har faret i il Søes•. Er 
Beskriw·lscn »kort og ukunst
let«, kan det samme i.kkc merl 
Rette sig~s om dens Titel. 

De mange Fortrædeligheder. 
Reg~ingcn (og Befolkningen) 
ha'l"ai! bart ar uduelige og ure
delige Embe<lsmænd, der var 
s endt til Bornholm, skulde 
mau tro maatte opfordre til en 
v'is Hensyntagen ved E mbedR
besættelser, men dette synes 
ingenlunde at ha.'\"e "æret Til· 
fældet: naar det gjaldt om at 
blive a f med eu besværlig ellor 
uduelig Embedsmand andre 
Steder, kunde Bornholm væro 
et passende Sted at sende hnm 
til. C.1.Hag em ann. 
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gere Embede: Ry Præstekald i 
Jylland. 

Her blev hans Opfm'sel mere 
og mere stødende, saa al Bi
sk<>ppen tilsLdst man ltc tormaIV. 

Og~o.1t 1.k11 mtm·kclige Mand, 
tl<'J' her sk11 ! omtales, var Sog
p1w,;t J>aa Bornholnr fo1• et Par 
.\arhun1lrP<ler siden: 

Conrad Fl'iederlch Getla=h. 

llnn vm· følll i l{a8lcllci i l{ø

lw11 lin Vil ar tys lrn Fomddt·e 
J6(lt, \lir Student fm llPrlufs
holm, tog tfologi,k F.mLcds
ek,nuwu 1717, ,m· i llO!flC Aar 
n·,idPrrnrlr Kaprllan ntl Ko
lwnlia 1 ti'< ly~kc (~tll'll i"on"kir
k<' og IJlrv ~aa 1727 hu Idel til 
Pn1•st i V c s ~ c r m n 1· i c. 

\lrdt·n~ han var lwr, "kal 
han af og til l1a1·.- hult \nfald 
ar Si11d-<~yire, .drr 1?31' i-ig L'd
"Jag i adskillige l'rimrligllr
der·. 1 lt n~rt Fald 1?:1 v lru 11 ikke 
no·grt f11)gPv1:erdigl EksuJ11)Cl. 

r Hrntc·kutnrcts TI!'rrt nlng af 
17:1!) om Gilde"l~•Crn<' paa 
Borulrolm hPdd<>r drt, at det 
Yildt• 'tl."re ITTl"keligl, ·om 
cJe 1•:ta Land el hl'n ndl'nde 
og ><:rn k•aldcclc (;fldesbu:;c 

i maatlc uh.lcles v<1rd1• a f•ka.f-

1 
!t•tl(' og derimod Afgi ft ern e 
at hjP111fal<le Skolt•nw, hvori nol 1 n<lbyggerne fremdeles 

I blev klagen nogen Lejlighed l '11 $yldorj og Dmkk•n•k•b•. 

Vi<lcJ·c all1ø1·es som Grund ne ham til at fo.rancl1•e siH for
for deres AiskaffeLsP, »<1! de ik- argcligo l'æl'd, da han ellers 
ke ft"<'mdeles skal bruge ~aa - kunde fon1>nte at blive M~:tt. 
dannr Sarnllngcr til al o'er- I Wibergs Præstehistorie I 
lægge et og andet, ;;om •triller hedder det: 
mod dcn i-kyldigc LyuigheLl .1g - - »Siden dcrefl ct lJlev 
nc•:1pt>kl., de bØ'r havo for clen ban VN! Proces dø.m l i 5 Hc1lrs. 
ØvrighC'd, Deres ~fajo~t:N 11a- ~Iulkt rn Justitskassen ; men, 
nr ~nt dem. Hvortil de saa som han ikke god\•illlgt vilde 
meget lettere animcrf'~, naar be tale den, befoel Amtmanden 
111 urolig Præ~t tager ~ig paa Fogden at gøre Udlæg i hans 
at værP Skraahcrr<', hvorfor TlQ. !Ian lod sig ogsaa in(lflndc 
dog 11llc retsindige Pl'l~;,tct· ha- me<l 4 Mwnd, men, som Hr. 
Y<'1' Pn Afaky, og ing<'n p11R he- Gerlach gjorde a l clrn Moi.1-
lc Lilndct hav1>r ville'I puutnge stand, h11t1 kunde, ansaa .Fog
~ig dPt uden Præst t'n C c r - den ham for afsindig og Jod 
la c h i Yl'slermarie, >Om ba- ham bindl' om JTænd«rn(I, mc
l'Pr roreganct samtlige Ka ld">- dt'U.'i han gjoroe sin ForrE't
broJre med el ondt F.k~cmpel, uing, og locl barn derplHt løse. 
idel han i.kko har vil l• l Pftrr- Saasn11rt Hr. Gerlach Hk Strik
komme hans Biskops Orlire, kcn af d~m ene IIaanrl, gjorde 
der licln lcr ham fr<'m cklcs al han al den Modstru1d, h an kun
enlhOlde sig fra saa,~an!lP, Pn I de, fo1· al b:holde den paa don 
Prtl'st i-aa. uanstændige Sam- anden, og vilde ikke mere tage 
Jing, r • . den af. Kom han pa.1. Pr!t'<lik<?-

l'mitLdE'lbart efter, ut denne stolen, viste han d en frem og 
Beretning om CildcsbO(ll'llc var vilde dern'(.f bevise, .hvnrl han 
afglvN, .Ok Præst en ~n lrcllc- uskyldigt maatte lide af onde 
sæH tlso af Biskoppen foi· uan- Mennesker. 
stæ11dlg Opførsel mod Kom- Emleligtgik hnn saal'idt m~d 
ma111.lt1nt Kr use, og raa lg<>r sin lirimclighro, at niskopp~n 
senere blev han ved kgl. Re- derom rnaatte erindre ham, 
skripl rorllytlet t,il el langt rln- med Formaning, at fOl'andro 

sin urimelige og forargelige 
Opforscl; ellers kunde han 
Ycntc s ig .at blirn suspenderet. 

Fr1111t1gde sig nu Embedet, 
rejste .saa. til I<Øbenhavn, be
holdende Strikken paa., og søg· 
te om Cll. ondet Brød. 

Tilsidst an søgte h a n om, at 
bli>ei hmngt i dcnnE' Strikke, 
h\ilkcn han hidUl som en Mar
tyr havde baaret. Det fortælles 
ogsan., a t han indgav cr1 Memo
ria l til Kongen, om !\1. mnA.ttc 
forunde~ ~aameget Egetræ uf 
Kong~ns Sko,·c, at h 11 n d eraf 
kunclc lude gore 8 Ligkister til 
~ig, lT11 ~tru og Bø.rn. dn han 
forucl SHa, al de nodvP11digl 
mccl -cl<'t Før~te maa t.f<' all~ dø 
af Hunger. Lærte alJrig rigtigt 
det dan~kc Sprog. ~aulcd~ 

kaldte han f. Eks. Almin<linj2.'"n I 
for Allcmirnien.« 

Dm urolige og urimelige l 
Præ~t bl ev !Lfskccliget 1716. D et 
giJ< nu Sit..'l. vidt mrd ha.ni, nt 
Hcg-cringt' ll hcnsallc hnm ,;otn 

en ~!ligs Fange pna Ch ri-1 
stianl'<o, hvor han døde 17:>4. 

Til den lille KlippCll, der ind
til for Cl Aarhundrcdc s iden 111-
mindr.lig blev benyttet som 
Forvisningssted, ·Pr knytte t 
mangen en -tragisk Livs
skæbne. 

I de lor.ste Aar af Vest<:'rmar. 
kerpræsten Gerlachs Embeds-

- -
tid var flere fornemme og 
kendte Personer landsforvist 
Ul Bru-nholm, saalooes den ade
lig.e Dame, af hvem vi her brin
sier et IlllleJe: 

Ingeborg Dorthea Holch, 
født Wind. 

Adc Ls ma nden fi'rcclcrik Wind 
sendte i Aarel 1697 Pt. Brev li1 
Kommondantm paa l!am-1 
mcr!<lrns, Oberst v. Bug g c n -
hag I' n , i hvilket del hedder: 
.. .. 11DcHe m edfø1gcndc mise
rable Kreatur er vor Soster, 
som hu r htt!t sal. G·chcjmernad 
og Ge11cralmajor Ejler I!olch 
iil Ægte, og som ikke alene i 
hendes Mands LcYetid, me n 
-endog siden har skikket sig 
saalodcs (ved Overlræctelse af 

det sjette Bud), at Ham Maje
stæt erter Familiens allerun
derdanigste Ansøgning har ex
pederet denne allem aadigste 
Ordre om Forvisning til Dorn 
h olm.« 

Endvidere skrev den rornem
me Adelsmand til Komman.
danlcn, at det -.ar ham be
kendt, at llammershus var I en 
slet Tilstand, hv-Olior KongPD 
allerna.aidigst havde befalet, at 
»at Logem enter til hende 
maalte tillaves paa Vor (Kon
gens) Bekostning«, og han ba.d 
derfor Kommandanten om med 
mindst mulig Bek-ostnin~ nat 
lade lave lo Knmrc til«, i hvil
k e hun kan være- i Varme, samt 
at indrette hende en Skorsten 
til a l koge i. 

Om hun nu 1lk dette paa i<el
'•e Hammerlillus eller (l andel 
Sted, >ides i.kke, !tiger J. A. 
.førgensen i i,;n floruholll'Ul Ui
sto1·ic. ?.fon hun ophold t sig 
her i Landslonisning i hol!'I 33 
Aar, n emlig til sin Dod i Aaret I 
1730. 

En Datter ar hende, E I is a . 
b e t h S o ri e H o 1 c h , gi rtede 
sig 1715 med nans Ra~
m u s s c n M ar c h c r , Præst 
i Nyker i 28 Aar (født i Vester
marie 16$.~. dod 1742), fra hvil
k~t A\gteskab nedstammer en 
god bornholmsk Slægt, nem
lig: 

Ejler Holch ~farch e r, 
Sognepræst i Norge, giJt (1747) 
med Hedevig Funch, Datter af 
Pastor Klemens Dideriksen 
Funch (Præst I ØstermarJe rra 
1715 ti1 sin Død 1732), havde 
Tvillingsønnerne U a ns Ej -
I er sen ~far c h er (Sogne
præst i Olsker-Allinge 1787-
98) og K I e m en s F u n c h 
~I al' c h c r (Kapellan I Øster
Lars-Gudhjem 1774-85). 

M argr et b e. E l i sa b c lh 
~ar c h e r blev 1739 gift med 
P ed e r K o f o e d , Ejer af Ku
foPdgaard i Østermaric. 

Ra s m u s M ar c her (fodt 
1728, død 1797) var Købmand i 
Rønne. 

In geborg Kr ist i ne 
M: ar c her blev gift med ~:jc

ren af Kobbegaard i Øslcrlars, 
Ha.n s D a vid lien Leid
ri n g. 

Som det gik den adelige Da
tnf', B11rone;1sc Holcb, f. Wind, 
er det i gamle Da.ge gaael mec1 
ftt>re and1·e: de blev \"ed Gifter
maal indlemmede i bornholm
ske, borgE>rlige Familier. 

C. J. Hag emann. 
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.JOrr iJ!der BORNHOU"S Strid med ,\!verden. Han var 
en Mand med man.go Kundska-(.Oi(Jll T ARK V 

Af de 
.l. riR. / ~Jj' - '/I( 

forvistes s ll<' r og betydelig Verclensdan-

Trist og Lraghk, 1ne11 eVPll· 
1yrlig og snare in te res;,.ant er 
d<'n Lh·-~kæbne, 'i i Dag ~k at 
omtale: 

Baron Ludvig Rudolf MUiler 
v. Aarwllllgen, 

('li :.tridba r, poli tbk EH•1uy
l01'1', <le1· 1111.>rng lc Hine sids t•• 
fj orten .\ ur som StaisfanR<' 
I al\ Chril.tiansø. 

aga. nclse ~ i lige G1x'ld <let tyske, 
\" franske og engelske Sprog 

sidstr af ISlægtcu Miill1•r ,._ 1
1~ 001 gtig. Men der var ikke saa 

Aarwangen. 
I eu ung .\lder indtraaJ1e 

han i llæren, ble\· allerede soru 
18-aarJg Adjuclant, avancerede 
snart til 0b<'1"~1, vai· glødende 
P atriot. forlJilret Fjende af 
Fran~kmænd<>ne. send1cl' 1805 
1il Knpo\eon for oat forhandle 
om mili1æ1-e . \nliggenuer. I 
1809 sendtes han auer til '\a-

t< t Landi>l\llægteblod i denne 
omstrejfende poJitiskQ Evcnty-
1·er og hidsige H ugaf, der slog 
om sig 1il alle Sider - en mær
kelig'! sammem;:at :'\'at ur, impo
nPrende ar Ydre, præget ar 
\ 'erdensd-annelse og personligt 
.)fod, men en slridbaJ· Eventy
·r·p1·. HalV'sj;Hte F-0cl vat' ~1a n 

hoj, havde N ovalt .\11sigl, ka. 
s11rnjebrun1 Haar, en høj Pan-

llans Foi·ræclrr horer lil d• pol0()1t for at lykønske drnne de, lJlaa Øjne, Pn sf!Prkt rrem-
fnn1ems t(' og mest nn~etc Sln>S'· i f~nlNl iiing ar Wienerf·rcden. sp1· i11gfn1d~ Ørnc;næso og en 
l('r i Schwcitz. 111111 var fedt og de ~ overdroges ham 1lf RPj- rund Hage. 
1775 paa <let fædrene Gods \'NI seren at udarb<'jde en General- . \.lierede 1808 ha\•de han i 
ll<-m. FMlcren - Alber t \'. pi.an Ill. a . 1il Sch,nitzcr~ar- Dern en Duel blev let sa.nrct 
1~t(illel' - val' Med lem aoI det dens O rgiani.sntion. ma:Ht-e vand1~ i Fængsel, mm~ 
!!t'lli>jnw Jlaarl i Bcra og T..and- ~en ~l~·delip;e Hollc, .han 1 11nddrog sig Straffen ved Flugt 
fog"CI i .\ 11rwaugPn. Forholde·- spillede 1-!'Jt Fædreland3 lh~to- 1 08' gensaa ~k.ke senere sit Fæd-
ne i Hjemmet va.r ingenlunde J"ie, skal •'imidlertid ikke omta- relaud. • 
lykkeligo. To Aoa r rfter S011 - lc-s her. Hensigten Pr kun - d - I Ja11'1111.r 1810 var Muller ·al
nms Fods<•! f1k Fedrren udvll'· ter cl Over.blik over hans lidli- ter i Paris og modtog her Til 
ket Skilsmisse fra i,in Hustru gere Lh· -at belyse hans lan- bud ar l\apoleon om at indtræ
p11a Grund o r .1Egtcskabsbrul.l , ge FængselsliY i Danmark. de i ,1en fnms ke Hær som .Bri
ng den andi>n Søn. der fødl<'~ navnlig som Fange paa Cllri- gader.genera.I, roen afslog det 
ham, vilde han ikke erk encll' stiauso, og Aar!>llgerne hertil. og blev kort efter fængslet i 
som sin egen. Hudolf ansaa sig I Mt.illcrs v-0ldsomme og t11jles- Strassburg. Herfra. undslap 
som s ine Forælcli·es ·eneste J løse Sind, hans Trættc.kærhed han ved ,Flugt i Novcrnl:>or og 
Barn og kaldte s ig selv di!ll og Pfrrelighed i11·a.gte hnm i bGgav sig· otll Wien, hv-or han 

ha 'l"de .\udiens hos Kejseren ~hlller forc~log, et Duellen 
og ble\' vel modt11gct, begav •Sig skulde find!! Sted i Danmark, 
derefter til Sv;iri·go og tog Op- Nor.go eller paa el eugelsk 
hold i GfJtcborg. Skib, men Lcwenhaupt vilde 

Baronen, der v11r en stor Da- kun ~-<le ham Saitisf11ktion 'i 
meven, traf her sammen med Y~tad, og bestemte en vis Dag. 
en liclllgcro BckonJt, G r () y Ba1·011cn ankom Uil bestemt Tid 
Le w c n h ·11 up l, i hvis Scl- og S'loo, erf.iircde her, at Lc
~kab han lærte t>n ung Dame \\ enhaupt vel ba,·de i Ild fundet 
et kcndP, til IJyem Greven gJor- sig, men atter var bortrejst. 
cl·e J~u 1·. 1Mi11Jet· t<>g heraf Anlcd- En hel Ug~· ·blev iMiiller· i 
11ing til Ilt drille Greven nwd, Y>1ad uden at høre elll' I' se no
a1 han troede ~ig elsket af alle get 1il Greven. Saa fik han Pa.a
Damer. Dagen efter ~ afrejste læg om at forlade Landet. 
INm f•il London, hvor hun tilbød I lS12 blev den prøve<lr Mand 
Hertugen af Wellington s i11 som 1•ngfdsk Spion efte1· ::\apo. 
TjenestP, men erfarede her, al ll'ons Befaling hensat i Fan
den engelske Konsul i Gøtr- gPn~kab i ~lagdPburg og ble\· 
borg i 1Stedet .for at anbef11lc før·st befriet. e t P11t· A.a r senere. 
boam til <IP engelske Myndighe- 1 ScptcmbPl" 1814 var han at
der tværtimod ba\•de advaret ter i England, og i 1815 deltog 
disse indtl'ængencto mod Baro- ban hiviillig i Krigen som Ge
nen som en 1h'an:;.k. Spion. ncr(tladjuda11t vod den tyske 

Sa<llcdes advaret vendte han . GenPralslab. 
a1ter 1ilbage 'til Gøtcborg, men I Imidlertid - Daron ~tuller 
blev her 1i Kronprinsens Navn havde ikke glemt den Tol't og 
belagit med Arrest, sad C4lngen Uagvaskelso, Lewenl1a.upt fo r 
i flere J\l aaneder, og da. han cf- fl<'rc Aaq· sidrn havde tilføjet 
teer sin Løsladelse erfarede, al ham, og i 1St6 begiver han sig 
det var Lewenbaupt, der ha vck til $ve1ige ror at søge Oprejs
oogl.alt ham og forvoldrt ha.ns n ing. 
Udvisning fra England, sl'ndte Hans .spændende Livsroman 
ba.u. straiks Greven en Udfor- former sig herefter - kort for
dring, som denne ogsaa mod- ·talt - saaJedes: 
f.og. Da dot rt.rods gentagne Hen-

vPndelser Ul Ministeren ikke 
lykke:> ham at faa Oprejsning 
ror den I<rænkelse, der ved den 
LidUgere Udvisning rra Sverige 
var tilføjet ham, og ban erfa
rer, a.t Lcwenhaupt er Ophavs
mand til alle de ~reJo·ænkentle 
Hygter, der var uds1weclt om 
ham, lader han '.\hinden løbe af 
me..l sig og bliver .kort efter ror 
anden Gang udvist ar Sverige, 
tager Ophold pa.a Bellevue ved 
:-kodsborg og sender herfra 
Grev Lewenhaup1 en ny t :dror
dring, som denne ogsaa..modla
gcr. 

Duellen finder Sted i en lilk 
"kov ved Lundehuset en hal\ 
Mil ·fra Køllcuha rn. Lewen
haupt skal ovf'rlacle Baron 
.\1 illler at ,-æJge en af sine Pi
loter. Fra h•et· Side ska.1 af

ryres et Sikutl, bv.ormed Sagen 
er at hetrngte som afgjort. 

»Gud er mit Vidne«, skrhrer 
Mtiller, »at jl'g gerne havde 
~ka.an0t min Modstl\Jlder , om 
han end .ha \'de forsyndet sig 
nok saa meget mod mig, og all 
længe havde jeg i Iljertet til
givet ham. Alt hvad jeg kunde 
gore, var et lade Pistolen S\'a.g, 
thi jeg kw1de denne Gang ikke 
skyde i Luft.en, Forsynet vilde 
deit anderledes. 

LewenhaupL bliver dødelig 
saarPt I Bry~iet og km-es til 
H otel d".\ngteterre, b1·or han 
afg1iar vod Døden 8 Dage efter. 

Skønt indstændig opfordrei 
af sin Sekundant om i dPt 
mindste for hans Skyld ;,kynd
somst at forlade Byen, la.der 
Baronen haant om denne Op
fordring, \'iser .sig paa oflcnili
ge Steder og praler højlydt om 
Kampens Udfald, ja, han bcgæ. 
rer endog i en Audiens hos 
Kongen en Understøttelse til 
at rejse 1.il England, idet han 
er s.a a rræ k at paa:staa, at han 
har gjort sig fortjent hertil, da 
ban ha.i· dræbt en S Tens ker, 
en .ar Danmarks Arvefjender. 

negeringen kan nu ikke læn
gere se gennem Fingre med 
Duellen, og Baronen bli•er be
lagt med Arrest. En T<ommis
&ion bliver iCl • .kongelig Defa. 
ling nedsat~ :\luller dømmes 
til at hensættes indtil \idere 
paa. ·Fæstningen .fredl'l·iksort. 
»VI kunne ikke«, hoodPr det i 
Kongens Ordre herom, »tilste
de at tremmede i vore Stater 
m~re end vore egne Udersaat
ter trodse Lovene og ustraffet 
foretage Handlinger, for hnlke 
de anvende Livs.straf«. 

Inden sin Overflytning til de~ 
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Af de forvistes Saga. 
Yl. 

Baron MULier v. Aarwangens · h an C. I.I i l l c, Fol'\'alter og 
Fængselsllv p aa Ch.ds tiansø. , Sekretær T h o m a s Lu d Y. 

I Frederik den Sjettes Tid, 
for godt N Httndr<'dc Aar s i
den, Y.a~· C lwi~t i nn!'rØ i.ngen hel 
lille PJ1ads. Øcu h(l,vdc en. 500 
Tndbygge1·f', ·ti. v. ;;, lige saa 
mange som dPn 11ærrn c11t.e Køb
sl.ad Sva11ckc. lla\'uen søgtes 
af over 300 Sklh(' .'.larligt. Her 
~Al' indrcll<'t et helt Rege
J'ingsmaski11r.ri. Kommandan
ten, Overlod,: og I<ommandør 

I Hans Erna.nu«' I Wulff 
(født 1776, dod 1857) var som 
en Konge O\'C.r det lille Ø1igc 
og r egcr<'dc enevældigt over 
baa.de mi!HU-1'(' og cil'ilc. Han 
rcsidcrooc i s in smukke Bollg. 
lJ\•01· fm hnn ha vclc ULlsigL t il 
a.H., hvad der ro r<'gik i Ilavncu. 

ne iand1·e limbedsmænd og 
FunklioniC'rC•r W1l' (1818) Audi
tør C a r 1 P c I e r V i lJ e, K om
j)agnil<Jj tnim1 Er i k To J' m 

r . li "· ,,." 11 •>1" Jt •• " , • _ 

I 

S c h rød E> r, Carni:,;onspræs1 
J o 1111. n SI o i~ h e i m. l' i· 
rurg Joh. Clll'. X orgaard. 
Pil Sko!Pl!P.rrr og Ki11kesanger 
ogi .etl Lotlsk v~1rlHmest.01· -
i<ailt 84 M11nd Besætning pa~ 

Fæstningen. 

Uen uroligo Uai·on ~l uller \'. 
Aarwangens Ophold paa. Øen. 
hvortil han ankom den l. April 
1 IS, blev som en Storm i el 
Clas Yand. Faa Dage efter hans 
Ankomst fik T<ommandant 
Wulff, en lrn•tlerlig og velljent 
Office1-, der bnv<lc tilsat ~in 

F01,IJghcd i .s taget r>aa Rheclen, 
Nfoddelel1:;c om, a t Baronens 
l'lwsholdcrskc, d c1· snart vante
dc a:t føde s ia lf!'Trn et Barn, 
l1a.vdc forllrngt at besøge ham 
1>aa. Christiansø, og da det var 
nægtet 11ende, ,·ilde hun fra 
Kiel forsøgE> 1>n Landgang, som 
~'ulf! skulde formene hende. 

Ml -----
I<omm11 ndanlen 'fik en udfør

lig Instruks mod H ensyn lli 
Baronens Behandling. Iler 
skulde boldes streng Yagt 
udenfor ,\rre~tcu. ~llllleJ· maa.t
te ikke forlade s i t Værelse 
uden Skildvag~ efter sig og ik
ke opholde sig uden for Arre
sten 'f'fter Soh1ct.1.gung. Han 
:;kuld() 11oldes Ude> fm. alt Snm
kv.c•m med Øens BchoerP, som 
'R.uncl·c bc• Ford re lt<U·n s Flugt. 
DeL hoonlcstc vu r, at h un ikke 
maatte komuio i Bcsiclddse af 
Skri'vemaitcria lo, »lrnllket ikke 
behøvedes«, som det hedder, 
»da a l umiddelbar Korrespon
dance er J1am forbudt«. 

Hai1 fik cm ist 1 Rdlr. Diæt
penge daglig, der blev udredet 
a.I Fæstningc•ns Kasse, samt 
frit Lys og IUrændSel. I Følge 
Kommandantens Indberetnil1~ 
behøvede F.a11gt•n 1 % RclJr. 
Sølv daglig, hvHkct ogswa blev 
tiam M vHgot. 

Alle.r<l<le i J uli m<}dd'Cler 
Kommonda11t Wum, at Muller 
C1r meget urolig og ulilfreds, .at 
han liar bcgooret en ny Ovcr
Yrigskoll'tmisslon n edsat ror at 
undersøge hans Sag og vil rø-

res til Kø)}enh11 vn elle r J{iol. 
Han er fremkommet med et 
Andragcndo, fuldt nf Ondskabs-
1ulde Sigtelser og f{rænkclser 
mot.I Kongens lllinislr<', og kla 
gei· over, at KomniaudantPn 
bar hensat ham i en andi>n Ar
rest, nemlig llovcdvaglc1ts or
ficcrsstue, og C'ftl'r hans 1:-lor
mening behl'lthllot ham uan
stæmlig l. 

I Juni 01n·cttede ~HUier sil. 
'i'eslammtB. Det. hcclderJ1ori, a l 
han er ugifl, m c•1t at hm1 har 
.ll,'8rsag til al 1ro, at »den hol
s tensk-tyske Jomfrn HaMrl, 
de r har tjent J1am, ind til hun 
paa en voldsom )faado blev 
ham fra \'rislc1. og for ha.ns 
Skyld har maattct døje meget 
ondt, antagelig ved t\tik'Jrnls<lag 
1818 ' -:il nedkom rne med et 
Barn, som han !Jekendcr al væ
re Fader Lil.« 

Hvis cle~tc Barn skuld<J blive 
dn Dreng,-slml denne være Ba.
·1io11ens Uuiversait1:n-ving, saavcl 
rt.11 hans Na:vn som tH hans 
Ejendomme i Srhwl"llz, og ef
ter 01>naa!lt Myndigl1cdsalder 
andrage om Legitimation hoa 
R~ingen i Bem. Skttlde Eli-

se llauert føde en Pige, skal 
denne opdrages hos Moderen, 
indlil hun indgaar Ægteskab, 
om muligt med en ~tuller af 
Obers1cns Slægt. Som vigtigste 
Brudcga,·e skal Datteren paa 
sin Bryllupsdag f.aa udlC\'CJ'et 
Faderens Adelsdiplom og an
dre F'amiliepapirc r, som den 
danske n egering har !Jeslag
lagt. 

Elise RauPrt. Iødl·a vlr.lrnlig 
ud pa.a Sommc1rc11 en Barn -
om Søn elle r Da btr r siges ikke 
-, og Da:ronPn var en Tid lang 
opfyldt af omme iFaderfølclscr . 
Admiraliletskollegiet erklære
d e paa Kommandantens Ind
stilling, at det intet har cimod, 
at Thlronen af sine Underhold
ningsspengc sparer en Del .;am
men til &rnet, og k<>rt efter 
fik hun udbelalt 60 Hdilr. Sølv 
mønt. 

Snart e!tor sklf.todo !YarcYnen 
S ind, og ]\OO Elise R!ll!uerts Kla
ge resolverer I<ommJmcl.å:flten i 
Maj 1821, •itt D·a ronen ude'n 
for megen Opofrelse kunde og 
burde afsfaa 2 llla rk Solv dag
lig til Bro'Dets t:nderhold. n et 
fastsattes i April 1822, a t 1om-

fru Ra.uert og hendes Barn, 
indill dettes 1yldte 16. Aar 
skulde nyde 2 Mark Sølv dag
lig til Alimentationspenge. 

Fra August 1821 foreUgger 
en udførlig Rapport om Baro
nens mindre heldige Opførsel 
Han havde i længere Tid for
holiit sig rolig, ind til det faldt 
han ind ait. benytte en saa. høj
tidallg Lejlighed som Indvie1-
sen af Chrisfo.msøs Kirke til 
at give sin I:lu.rrne Luft. na Bi
skop 'M ii. n t er passerede banA 
Fængsel sammen med Amt
mand J espersen, Komman
dant H o r r man n, Provst Jo
han J e n s e n og ncrc Embeds 
mænd fra Bornholm, der alle 
var k omne til Øen i den nævnte 
Anledning, skældte han dem 
ud pa.a det sk nmmellgst.e og 
kasleåe Flas'.ke.r og Kru· ud af 
Vinduet efter dem. 

Kommandanten lod de n e
derSi!.e ~lnducr !boslaa med 
Læg.oor, men ved Hjælp M en 
Sukker.t.a.ng lykltedes det Mfil
lbr at brække dem Ira (gen. 

Wulfr udfandt nu en snedig 
lndreming, som skulde forhin
d:r11, al. B&r<inen forulempede 

dem, der g1k forbi. Deranb11ag
tes en høj Skærm fol'an Vindu
erne, saa at Lyset fa ldt ned fra 
oven, m en Udsigt.en tll det fri 
var ham formenL I<omman
danten bemærker, .at intet 
Menneske i den ganske Verden 
kan lignes med Baronen i Ond
skab og Halsstarrlgbedu, men 
ikke dest-0 miiidrc vil han be
flitte sig paa at behandle Fan
gen saa humant som muligt. I 
September d'orcslaar ban at in
delukke ham helt, Se.8; a;t. han 
ikke mere kan gaa. op og ned 
i G8.a.rden. 

n er hengaar nu en Række 
Aa:r, uden a t man hører noget 
nreTileTærdigt om den slak.kels 
Baron. 

Tih.idst formentes det ham 
overbovedet nt forlade Cellen, 
da. man frygtede Mord og Drab 
af ham. Han stiftede et Kom
plot m ed sine øvrige Mcofiln· 
ger om ai stikke Frongslet i 
Brand, overmande deres Vog
ti!xe og benytte Lcj\ighMen til 
at undily. iFan. Timer rør 
Ivæi'ksættelsen af dette Anslag 
rv&ides P la:iien. Ml1lle,r vi~ 



------
.JfJrriJ[der .MS ,l ban skrev 1794 -1X1A Tysk-. Dl'n begavede, ml'n højst 

I LvKALH ST •1>"1V /~ o · ' en fortræffelig PersonalhllSIO- ullgevægtige og urolige Doktor 

I A f d r NR. s de OV~r hin 'I'ids E:mbeci1SStand be.cLotnmcs næppe helt retrære IOrvistes aga. og BOl'g>erskab I nooine (opoo. dig·t, ))!\lal' han blot k.a1iaktcrl
Wll'e8 i Bornholms Museum). g.ercs som en gammel, halvidi-

YII. Han lagde ikke Skjul paa s in oti!\k Særling ml'd sygelige 
Dr. med, Ftederlk Vilb. P oter I b 1· i c i u s, og til Finansdc)lutP• \"rede over Kronprins Frede- Fantasier om, at han var •KoJ-

l"nbrlcius. rcl, maitsraad fohan Zocga rlk, som han antog va~· hnns ser 1111 Amerika« eUe:r •I-Ians 
Delt mæ1'kelige Mand vi i - Pn Pa~mirende af ·Famlll:n egentlige onde Aand. Ofotc gjor- Stilhoo«, som han oHest kald-

' F b · . b kl edt> •1g d h F Dag ;:kal omtale, var Pnc@tl'· •a rinus - . <' ag_" • e an orsog paa at komme ti' sig. Han skriver selv, at 
, on. rødt li37 i Tønde1-. stude- siwrk t over siu tabte l·uh<'ll og bort h•a Bornholm, brevveksle- han kunde blive meget vrcd, 
rcll~ Lægcvid,enskah J19~ !'.in onr-<lcn T vang. han var UD· tic med Yenner ov:re for at faa. naar nogen tilf(llte ham V!'d 
l•'r1dc1-, d-er 'till ige var ~fo<lici- d ·erkiastet. udvi11ket sa.o'Ull\'fl Tillndd~e, ban.;; Døbenavn, l">abrid1\s, og 
nrr \Fysikus i Tønde1· og se- Omsider fik de ogsaa \·rJ cn ml'n - alt forgæves! ønskede at bett'gne& i 'I'iltalc 

~ uerl' O\·ermcdikus , cd l!'rl-<l<'- .\n~ogning til I~ongen udnr- l"nd!'r sit m:mgeaarige Op- som »Hans SiilhPd paa Sl5•ng«, 
~ rik' Jiospirnl 1 Køl~11h 1l\·n) og kl't. at DoklOl"en ble\' nvcr!l>t· hold 1 Rønne hcnfaldt han in- som hRU selv hawle døbt sig 
~ lng Dokto1•g1'<.idcn v<'•l l ' 1li•er- 1rt 1il R01111c undH et Yl't g(mlunde !:i l Lccllwg'a.ng: hun - i Trods mod den tl'ls tc 
~ ~ilr-h't i E<lingburgh. Op~rn gan~kr vii<L - , nwn dog dyTkcde mang<' Interossc:-r, Skrobn<', hian h~vde r\aet. 
~ )fin allPrNll' tidlig !fjorde ingenlunde Maledes, "l han gjorde daglig mc1corologi;.kø Au«trængende $tudering<'!' i 
~i 1Jp11 f\'llP tigr unge Dok1oi: s ig n.aallc belr~gtc.s i;omi:·nngP. Ob>crvationer, noterede Tl'm- de unge Aar, hans illdgl'OPdc 

l
·"1; twmu.·rkct , .t"(l 8it uligrvægtigP ll:in havlicte ~~ Il ~.gen Lt CJ ll~hBecl. pera tur, Ke<lbør, Vindrctnln!!', Foragt fo1· Enevælden - paa

:1 8iticl og s i~ c·ksallei·edc \'u1sen, g ik dag gc .~pausere ure 1 Y· Vind:;1tyrke osv. - JagitaS'CI RPl', virkt•t ar <len h·an8ke Revolu
gi hrnrfor han ilolge kgl. Rcsolu- c·n og Omc•gncu, a flagd<' hyp- -om ikke har været uden Bc- !ion~ Frihedsidl'rr - og cndc
i thn i Sommcre-n 1777 ble,· pigt Besøg hol' K-0mmandant ydning for \'idcnskaben - og Hg de mange Aru·s -Forvisning 

Il ~«11dl O\'l'l' til Chri:<t iansø, \\'ir h f l' Id l, Told im.tH kt<'r rnr paa. Havedyrkningens Om- ltlllAtl<C 1ilsidst virke n edbry
~ hYor ha.n v ll'l<cde som Ltl'ge. Lo h m an n, Provst T 1· n n • •, raia tlr en ForegangRmand. den de p11ia. e l ullgcvægligt og 

l'' 

.. 
J Om hanR Ophold d<'roVl'e Ol1c1·slløjmant S c h <> l' og an- S"lv haxde han to slørra Tia- wmskcligl Sind. Han føll11 ~ig 
• p:ia 0<'n - han ha,·dc her ei. d1·c BekendtP,. ~ued h\'<'~ ~an I eei· i Hønne, som han holdl forfulgt, ogsaa fordi han var 

godt Bibliotl'k og en værdifuld droltede Poht1k, H<'hL11on. møn!'ter,·ærdigt, syslede med Jøde, og .bley almindelig be
Santling vidt•11sk.abeligo Appa- l\rigsbegivc:-nheder osv. Frugtkonserves, gnv sig og!llla t.ragtPt som en halvgal Origl
ro tcr - foreligger ingen Opl~'<S- Jlli-ttig Kh·k~grunger vnr hnn af med PQti.CDH\fl'Ql'telrnik (Gia- na.I. hvorli:l ogi-ua. hi<ll'Og dc ltr, 

I 
ninjfer. Det \ides kun, a( J1an og l'n skarp lagllager af. hrnd -11r) og blev meget beny t1.et a t han gik m ed Fuldskæg og 

fi i Skrivelscr til Broderen, den der foregik under Prædikcnen. ;om Konsulent al Em))c<ls- saall'des trodst'de Dat.idcn s 
~om Zoolog og økonom.lsk For- Derom vidner den udførlige og I mændene, naar det gjaldt de- Herr!'mode, der krævede et 
fl.\LlC1' bekendte Johan Chr. F a- omhyggeligl førte Da.gbog, som res JLavcdy11knlng. • gla,tmget Ansigt. 

I u 

ser,Subordiuation, blev han ved 
1uJetld 1811 hensat i Citadellet 
I iFrederiksham og derefter 
overført som Fia.uge til C h ri· 
sti a. ns ø, der I hin Tid var et 
almindeligt benyttet Fon1s
ning-'1Sted f<>r saa. mange mær
kelige Livsskæbner. 

Fabricius døde I Rønne 1817 
og blev SiUl.ledes 80 Aar. I Røn· 
ne JGrkebog hedder det: •hon 
<løde a.l Forstoppel..\lo i Urinblll.1· 
ren; ha.~ blev sendt her ind 
som Fange, da han ikke ha.vde 
sin fulde Samling; han havde 
den !Jk,;e ·Ide, at han ' 'a.T .Kej
ser af Amerika.«. l \an blev dog løsladt i Som

meren 1818, fik senere Titel al 
Krigsassessor Christian Tide- Krigsa~sessor, og nu gaa,r der 

mand, en Dol Aiar, hv-0r han holder s ig 
Den $1<1,tsrangc, der hc;reller klar a.r Lovens istrænge Arm. 

skal bCTett-es -0m, var i .t-0 P<>ri- '.\fen i 1&18 er han saa langt ude 
-0der ·Fange past Christian."O og med sine Skriverier, at han 
var i .\Qrcne 1838-42 "an"i:>l sættes under T ilt:J.lc>, og vffi 
Ophol<l« pna Dornholm. lløjesti'r!'l dømmes han - for 

Chri flll'n Ti cl em an d var usømmelig Skrivt>maa.de - til 
);ordmand, fodt li71 i Kongs- at, sætt('s Ullder Forvaring af 
berg, hvor Fade1-en var ~laga- Øvrigheden. 
s inrorrnller. Kun sylten Aa1· YE'd kgl. Resolution - ar 26 
gl. blev -han Olfice-r ved et Maj 1838 - raa1· han anvist 
norsk Hegiment, men har aa~ Ophold paa Bornholm. H er 
benbarl Yæret slridbar og uli- k.an han imidlertid heller ikke 
genPgtit" af Sind allerede da - begaa sig og blh'er i 1842 »for. 
i hvo11t l''a,ld blev han ik.as:;cret ligiiende Forseelso i Renhol 
og idømt Fængsel. I to A.ar til forbcmeldte H0jesteretsdo 
Aar (1792-94)' sad, han som ved allerhøjeste Resol ution 
Fang<' paa :\lunk holm, men fik hensat i Statslængslet 
atter sin militære Charge, .kom Ch:ris.tiansø«. 
ned lil Danmar k, blev he1· Lan- Saalectcs moodoler saavc 
devrornsofticer og omkring ved »Dagen« som »Bf'rlingske Tl-
1810 Kaptajn i SappeurkorpscL dendec i Januar 1842. 

Længe varede dette dog iltkP. • Kjøbenhavnsposten«, ~er· 

Paa Grund a f mi litær e }i'orseel- . syne$ a.t have været hil\ Tld•t 

Frihedsfakkel, ga.ar i Rette 
m00 begge de nærnte konser
vative Dia.de for den iForm, de 
har gjvet Meddelelsen om 
Krjgsallllessor Tidemands Hen
sættelse I Christiansø Stats
fængsel. De Udtryk, hvori de 
bekendt.gør dette Faktum, !or
tJe.ner nøjere ait l>clyses, skri
,·er "Kjebenhavnsposten•, lOda 
de afgh·er el i hine Blade end· 
og sjeldent Bevis paa de ror
vjrrede Begirehe1', der ad den· 
ne Yei ~ges udbroote bl.andt 
Folket, hvad emen det nu skeer 
som Følge af deres egen Man
gel paa bedre Videndo eller d'c 
meddeles d<'m i den Hensigt, 
at b!'Smyk.ke Handlinger, som 
man mcner a.t behøve et saa in
tetsigende ForsYa1'.« 

Via.r Tidemand dømt for 
usømmelig Sklivema.ade, saa 
var h:tn selnølgelig blcven an
set med S t r a r, hævder »Kjø
benhavnsposten« . . . . . . »mon 
rum ·er \'ed Dom b!Pven sat un
der Devaring, ! ord i nogle til 
Kong.en stilede Breve havde 
viist, at en fix ld!'e hos ham 
havde tiaget en sandan Retning, 
at den ikke mindre gjorde ham 
uskikket til at bedømme sine 
egne roretagne Handlinger end 
utilgængelig for Stralle-Moli· 

" 
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forvistes Saga. 
Vlll. 

Christian Th ura. 
gn købenbavn.c;k S(udent. 

rll'r wd sine Skri\'crier for
hrotl sin Ære og blev dømt til 
lh·~vrtrijrt Fængsel pna Munk-
holm, der sad hci· l'Olll S la fs-1

~. 
F•rn!(e I 6 Aar, 111 c n h l(.w »for 

~ ll~·llf'I • til H0m1c, h vor han op
• holdt ~ig i en hah• Snes .\a!', 

f
' nPmlii: indtil sin Dod saall'

d~' 1·r i faa Li11ju· fortalt 
•I C h r i !' 1 i a n T h 11 1· a ~ Livs-
~. SklX'hllf'. 
~ Hnn ''a r fød!: 1730, l>l'legnes 
ji. som Stud iosus, men sy1w~ ikke 

at liaw haft nogrn Embed:;-

~ ~ <'ksamPn. 
I lii2 - han var Altsaa da i :? 

.\ ar ltdga,- ban i Trykken et 
Skrift »SRndsigrrcn«, ror hvil
ket hun tf ler kongolig l:lch1ling 
hlr\' indkaldt ror cn Komm i:<
s ion, rlrr skulde »k irmle og 
rlomme . lworlcdc~ han derfor 

•) 
i~ 

' ~ 
f 
't 

I 
~ 

I 

bor 11n~ers og strafh'"'• · 
A nklagemyndighetlcn gjorde 

Paasland paa, at Stucliosus 
Chrtelian Thu1·a skulde :straf-

I fes die!' 'forskclligc Dl'etem
melscr i Danske LovR fj erde 
h'.apit"I <ler handkr »On1 For
grilil'I'~ imod KonRl'll$ Jl:ii
hl'd", nuvtilig dets fnr>1te ,\.rfi
kel, i hvilken det h c<hlC'1': »Hvo 
som lnH t ~r KongPn !'lier Pron
ningt•n lil Bt>skæmmrl~c. Plk r 
dcrc' og deres Dorns Liv pflcr
tragtr r. haYe for brudt ~Ere, Li ~ 
og God-.. den høirc Il:ian<l af 
hann€'tn Je\·cndes nfhU!l'!l'C'» 
T<ropprn partere<; og lægge; 
paa :'>t ri le og Hin I, og Hovedet 
mNI llaandrn S[.eftcs paa PD 
Stag<>.« A.llc Ekscmpla1·cr af 
det kriminelle $krin »1 ur.ie 
\ ·l'J n o;ldelen brænd!'S«. 

n ' 'All yar <ler da fo1· frnrteli
gc 'J'irig, "sai1dsiger PH« !JA.ni" 
fOl'll\M<t cl sig t il al " krivP? 

Drn »fornemst~ $a1 «< 11y11~; 
at IHl\'l' været den, »Ilt KongPn 
ikk<' huvcr med Gi>isllighcdrn 
at l>1•shlle. for .<.allvitlt rle Prc 
G!'i,llige, og at C.hristu:. er nl
IPn<• <lercs Hene, og ham ~k'l. I 

de adlyde«. Dernæst 1mførcr 

Aktor fire Punkte1·, lwo1·ved 
Tirnra har gjort sig !lkyldlg tJJ 
Straf: 

Han har lastet l(ongcn til 
Bcsrklæmmclse. 

llnn hnr lasiiet Kongl'n og 
hans FoJ'fædres Anordninger .. 

Hnn har Ulsldcsat den Æ r
hodighed. han er Kongen gkyl-_ 
dig. 

Han:> Skrift er opr0risk. 
Det fo1·sto Punkt ~øgPr Gcne

ralfl sknlcn at bevise med 
»SRlHl<"igr rPll«S egn11 01·d: »At 
villp formindske den rastsatlc 
orlhodoxe Rcligi-011 \'Cd at a f
skaffe n~·ttige og gudcllge Fr
s(Pr .... at indkalde ulhci<ti
skc Papister i RigPt og giørc 
rlPm li i ·rl<e vigtigste Embcd;;
mænd· - delle e1· ingt>nluntl" 
a l \ 'ir'I'<' Kirkens Fostcrfad1•r, 
men det er al være den!' allct·
lrnarclcste S tedfader. Del kan 
ei hPll<>r siges, at være Fædcr
nclanllcts Fa.cleJ', m c n d et s 
aa h~ n bftreslc og gt·um 
m r ~ I e Fie n d "·" 

Det and€t Punkt s løtlPJ' An
klafrcrm bl. a. paa, 111 Thura 
har hcteimet en Forordning, 
»som i høilovlig Kong Chri
s lia. VHcs Tid udgi:k, og hvor
ved idet blev fo1·budct Ilt give 

Almisse til omløbende Tiggere, 
for ot .... ære ugudelig•, og som 
Grund •for det tredje Anklage· 
punkts Rigtighed anføres, at 
<len formastelige Sk ribcnt 
»udelukker vores n u reglcren· 
de Kong!' frlll den Hoc&, •&Om 
han •tillægger allel'hroesl'1\m· 
fil<!!< Forfædre«. 

Fierdc og !idste PaaRlllnd -
om at Skrlrtet er »OprøtHk« -
søges >bevist bl. a.. vf'<l, at Thu
ra »Ci Ulsta>1r 1fottgAn at være 
ypperst<'> D-0mmer i geisUlgc 
Sager«, og at han »OP' ækker 
P obcl<>n til Oprør. yed at raadc 
<lem til nl hfl'rc Pis10IC'r for Rl 
ihiPJskrdc dem, som ~kulde np
lago BoUcre«. 
L'.r1rcgLcl1g er cl et i11tc1·0Rs1rnt at 

følge •Fo1·~va1,e1·cns F-0r$øg prut 
.at gPudrivc disse Paaslandc, 
men dC't \' il h1>r føre ror vi it. 
Defensor ;,.tuller med at crkllP
re, ~a t om Thura i nogen Ting 
l111r hnmllct. mod den l'ligl og 
Lytl.ight•d, ~om han er r<ongcn 
!<in HetTC s kyldig, 8kAl ingen 
nwrc <•nd han kunn1• fortryde 
sligt, og han indfirer i den Hen
seende til Hans Majc~læ!s 

Naadc«, hYorhos han p11astaat· 
ham CrHunden for TIHH!e. 

Kommissionen kcnde1· ror 

Ret, at »Christian TJiura hør 
have forbrudt Ære og Gods, og 
hans ved Trykken udgh'tle 
Shiftl'!' .. .. ~aa mange Excm
plarler som heraf maatte fore• 
findfs, ved Bøddelen ofrentl lg 
pa.a Ilden kastes og opbræn
des«, 

En Maancd efter al denne 
Dom <'t nf:;agl, nemlig d('n 1. 
ApTil 1773, bliver Straffen »al
l ernna<ti.gst formildet• ved 
Kongens nE~Ol utiot1, I hvilken 
det. hcd<ler, »at llemcldtc Tltu
ra, i !';ledet. for at mbt <' •in 
Ære, maa \-ære benaadet mPd 
at bensættEs paa lllunkholms 
Frostning paa Vo.res Naarl<!, 
hvo1· Vi ville til lægge ham ecn 
Higsda l11r ugcnl.lig; o.g maa clet 
<'i være ham 1illadt al hruge 
PPll og Blæk eller at skri\·c«. 

End\'idcre bfstemmes dPt i 
d<>n kir!. R1>solution, nt rlc kri
minPllc 8kriftcr, »i Stedet for 
offent.llg ved Bøddelon nl. ka.
stes paa l ld1>n og opbrændcs, 
skal af Vores Politimester for
anst.a Iles conflsqvercdca (5: be
slaglagte). 

l:ndcr sit Fængselsophold 
paa Munkholm udførte han of
t e gejstlige Forretninger, p ræ-

dikede offentlig for Ga.rnJ!K 
ncn, informerede "r.farqveter -
terenos BEml, "assister ede 1e 
Syge og Døende med Gu ds Ord« 
osv. - alt uden Vederlag. 

I godt &eks Aar sad ChrlsU 'n 
Thura som Stat.5arrestant i 
Fæstningen Munkholm vetl 
TrondhJ11m, nemlig Indtil d dl 
- som han skriver - .den a. 
Martii 1779 behagede Hans 
'fajestæt a.llernaadlgst at cn~l
ledige mig fra det langvarige 
Tyrannfe og Fængsel, som jq 
saa længe hiwde været io • 
mod at •hcnLringcs• til Dorn
holm, h,·or han skulde forblive 
og \1gentlig ha\'e udllctalt l'n 
Higsdn!r.r . 

Men d~t trak i Langdrag ro ~cl 

hans Ovorrorclse til d en Jill e 
Klippro - ov<'r et Fjcl'Clinga.ElT 
gik rlcr, og i disse Maaned •r 
var han • lige saa godt indslut
tet og 11rr~teret« som indln 
Kongens Beslutning om ha 1s 

Lø~IMl~ lS<>. Ik ke før den 3. J -
n i kan h11n forlade sit Frongs h. 
gaa ombord og sejle med. .n 
Skipper til 11ornholm. 

I en meget underdanig ~k 1-
velse, clalcret R0Illle den 8. N -
vembN· 1779 og undcrtcgr 
»Der es Excellences under 

nlgste og ringeste Tlener C. 
T h ur a, candidat. S. S. Ml· 
nlst.«, besværer han sig til Ge· 
b.elmeraad Luxdorph owr, at 
han har maattet h~nsldde aaa 
længe som Fange Inden øln 
Overførelse til Bornholm. 

»Jeg ved Ikke«, skrh'er ban, 
»al den Kongelige allemaadl@'· 
~te Resolution indeholdt., at Jeg 
mdeli8' skulde holdes paa 
.\lunkhol.m som~rresrnnt,indtil 
jeg ved Skibslcilighed kunde 
dirccte bringes derfra her pua 
Bornholm, !hi da lh't\'de det 
>æl'Pt det samme, !'Om Rt Kon
gen aldt'l<s ikke ha"dc cnlledi
ge t mig fra min Arrest pn:i 
.\funkholm, efterdi der gaar al
drig Skibe [tia Tronbiem, IRngt 
mindrP fl'a Munkholm, 1i1 
Bornholm• .. ... »Saasnart det 
hønrs i Tronhicm, at Kongen 
havde gin•t mig frie fra Arre
sten PM . .\funkholm, saa fik jeg 
~trax mange Hels•mer og Grn· 
tulationcr fra adskillige brave 
Folk i 'l)·onhiem, hYilke lige
som kappedes om at till>)'de 
mig Kost og Kammer i deres 
Fiuu;., indtil jeg reiste enten 
over Land eller til Soes til mit 
bestemte Opholdssted.• 

Mange Ting be,syære1· ban 
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L' e t J. N't:_. f°t~· Iorv1s es ~aga. 
JX. 

Statsfængslet paa Christlanso, 
og der.efter blev foryisl til 
nornholm og i on Aarrrekkc 
boede i Hønne. 

~I en for vi gaar over til Skil· 
dringen af denne i mange 
Henseender mærkelige Jll 11 ntl 
og h»ns tragiske Livsskoobne, 
skal tleUe siges: Han var den 
for~tc, som herhjemme i Ger
ning forsøgte at omplante tle 
F1ihedsid6er, for lwilkc Grund. 
loven ar 1'849 blev et Udtryk -
den rorste, der i Danmark søg
te al bane Yejen for en fri F:>r
fa lnlng. HaYd e> han væi·et min
dre il ter og frem farende, havde 

Dr. pb!L Jacob Jacobsen Dao1pe. han i højere Grad forsla.ael, al 
del maatte blive ad den rolige 

.\ f de mange sælsomme ~1en- Ud>iklings Vej, Folkets Ønske 
M~kPskæbnel'. der ei· omtalt i om t>n fri Forfatning skuld~ 
cle1111c KronikSPrie, er vel lngcm vo'kse sig stwrk . . .. ja, sa11. , ·il . 
intcressantcrc e11Ll Dr. Dam- de han haYe sparet sig for 
l> es: Frihedi;manden, der paa mange Aars Lidelser. 
Grund af polit iske Forseelser - - J acob Jacobs e n 
hlcv dømt til Døden, men. fik Dampe blev født i Vognma
ij i 11 Straf formildet tiJ livsva- gergade i København 1790. 
rigt l•'ængscl, som i mere end I Forældrene - 11ans Fader var 
en Snes Aar sad under streng Skrædermester - sad i smaa 
Be"Vogtning, tleraf 14 Aar i Kaar, men <len begavede og op. 

vakle Dreng kom ved en Ycl
ynders Hjælp ind i d en fine og 
berøm te M ctropoli tan.sltolc, 
val' hel' en meget flittig Elev, 
der med sine rige Evner gjorde 
saadanne Fremskridt, at han, 
da han Yar 14 Aar, kunde de
mittorcs 1.il Universitetet med 
tbods le Karakter. 

I sin Skoletid var han dog 
ingenlunde, hn1d man k ald?r 
en Læsehest - tvæ1iimod. 
Som Skoleelev gav han sig lll. 
a.. ur med al skrive K>0mcdicr 
og llk endog efor en af sine l{o. 
medier en opmuntrende. Skri. 
1•olse fra Det kgl. Teaters Dc
styrclse. Ogsaa i sin Univcrsi
tet.stid skrev ban et Slniespil og 
fik for en litterær Afhandling 
t:nivcrsitetets Guldmedalje. 
Allerede 1809 - kun nitten Aar 
gl. - bleY ban teologiSik Kan
didat med bedsto Eksamen. 

Rt Par Aar sener e udg.:iv 
han et »Forsøg t il Opløsning ar 
P1·obk'mcr i <len danske He>t
sklivning« .og lngde i denne 
Bog et saadant Sprogtalent for 
Dagen, at man endog i den nye. 
re Tid bar fulgt mange af de 
V'ink, han her gav. 

Samme Aar blev ban ansat 
som A<ljun.k.t ved Slagelse La
tinskole, fortsatte! her sine Stu. 

dier mod megen li er og tog :11. 
lerede 1812- han var da kun 
~o og t.yve Aar - den tuosoflskc 
Doktorgrad over en •lærd Ar. 
handling: en Vurdering ar ile 
_sædelige Begreber i den mu· 
hamPdanske Bllicl. Profe~.,o r 

Poter :Urusmus ~Hll ler anmeld
t~ Hogen i "nan~k Litterulur
tidende« og fl·embrevede m"d 
megen Anerkendelse hans utl
mærkt'!le. Kund.>lrnber i clet hC· 
braisko Sprog. 

I Parantcs bomærket: Nogle 
Aar senere roaalte den sam1nf 
Profe.~sor )1\illcr som Sjtl:I· 
!anus Biskop under eu Visita t; 
pa-a Christiansø afgøre "~ 

Strid mellem Øms Kornman 
.<lanl og Præ&t om, h,·or\'id 
Statsfongen Dampe m f.<! sum• 
den So l<la.t, der m edi clrago\ 
Sabel beYogte<le ham uden lo 
Kirkestolen, skulde ha>e Pio.di 
i Kirkens ~erste eller i don• 
n e<ler s te Stol. 

En begavet og dygtig J.ærrr 
var Dr, Dampe I Slag.else lJa. 
tinskole - derom samstemm.
alle Vidnesbyrd fra hin Tid. 
Med Flid og Dyglighcd passede 
han sin Skolegerning. dyrked• 
sine vldensk.a.bellge Intere 
og overtog endvidere Redakt!o. 
onen at et Blad med det i • <>rv 

Dage unrogtelig pud~ige Kal'!l: 
»Avl.i for 10 Køb~t.æder«. 

lJans Ophold i Slagelse blev 
Llog lkkei langvarigt: kun flro 
Aar - saa søgte han sin Af· 
sked. Om Grunden til at han 
forlod Slagelse, er der delte 
Menine-er. Medvirkende Aarsag 
har dc.t sikkert vroret, at ha ns 
Redaktørvirksombed bragl t> 
ham l Konflik t med en Del 11! 
Byen~ Damer, som han i Bla
det hnvue samna•nlignet med 
l'a.p('@'ø]er, og sandsynligt rr 
dt>I, at han af samJUe Grund 
ogsaa kom paa Kant med By
en.s Han er og saaledM blev 
udelukket af del sa.akaldlc 
bed.re Selskab. Sien forønigt er 
det saare forstaacligt, om det 
lille Slagelse ikke i hin Tid bar 
passet for el saa uroligt Hoved 
og for en saa lugende Aan<I 
som Dampes, ikke har givet 
barn Lejlighed til al udvikle si
ne rlg.e Evner og Kundskaber. 
Jens Baggesen, de r en Gang 
havde været Elev i samme 
Skole, kaldte i sin Tid Slagelse 
for »Kedsommelighedens illo
dersta.d«, og ll. C. Andersen bo. 
tegnede Byen »Plngelsc«. 

Kun 26 Aar var Dampe, da 
han forlod Slagcl!Ml og flyttede 
tilbage til København, som ban 

-
kendte saa nøje fra sin Barn· 
dom og sine helt ung<; Aar, og 
som han elskede. 

Yderst trange og fattige K:iar 
gik han ind til her. Smaat og 
trangt for ham havde det været 
i Slagelse, men værre blev det 
i København, hvor han opret
tede en Slags Uealskole for 
bedrestillede Folks Børn. Sko· 
len fik ganske vist en Del Ele· 
ver og gik g.odl oe n lille Tid, 
men snart forsømte ban den 
for sine mange andre Intereq. 
ser: den kom i Forfald og maat
te ophøre af »nødvenctig vU-
kencLei .Aa.rsager«, som ba.n selv 
sla·iver. 

Den unge Dr. Dampes Fal· 
ligdom, der v-el ikke kan sigP..s 
at have vrorct h elt uforskyldt, 
har sikkert for-Oit.rct hans Sind 
og været egnet til at nære baus 
Oppositionstrang. Tiertil kom 
ogsa.a. hans ulykkelige ægte
skabelige Forhold. Allerede da. 
han blev a.nsa.t i Slagelse, hav
de han gifiet sig med en Adop-
1hdatter ar da>ærende 1ustit:!
raad Boy.e, Dorthe a Kir
stin e 13 o y-e, der stod langt 
under ham i Dannelse, og som 
- hvad værre >ar - san1ede 
enhYer Sans tor Sparsomme
lighed., ikke fonLod at holde 

sammen paa Stumperne eller 
at passe sit Hus. 

Forholdet mellem Ægtefæl. 
lorne blev stadig mere ror. 
t>Ivlel, og da Dampe i Køben
havn ikke menfo længere at 
kunne stole paa sin Hustrus 
Troskab, blev Ægteskabet op. 
løst Yed Separation (1819). Til 
Børnene, som Hustruen fik L<>v 
at beholde - der var tre Børn, 
alle født i Slagelse - skulde 
Dampe .svare et maanedligt 
l:nderh-Oldsbidl-ag af 18 Rdlr. 
M Sk. i Sølv. 

Omtrent fra. samme Tids
punkt paatog han sig desuden 
at sørge for sin gamle .Moder, 
som han omfattede med røren
de Kærlighed til det sidste. Mo
deren døde forøvrigt kort efter, 
at Dampes Dødsdom var afsagt 
og -..-ed Kongens Xaade foran
dret til livsvarigt Fængsel. Hu
struen doo<', da han havde væ
ret fængslet i henved e~ Aar. 

I Klubben »Clioc kom Dr. 
Dampe sammen mM mange ar 
Datidens berømte Mænd -
Digter~ Professorer, Søoftlce. 
rer og andre - Mænd, der var 
bekendt for liberale Ansl..-ucl
ser, og !la.Ild.synligt er det vel, 
at ba.n i dennflUub tlk. Iagl 
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X. 
Dr. Dampes rorbrydelser. I 

B an lokkts I en F•ldo og orrtstere;i. I 
»Den hellige Talerstol Pr 

mig forment«, s kriver Dr. 
Dampe, efter at det er bleve t 
forbudt ham ror s toosc at bt
stige en Prædikes tol, hvorfor 
ban nu kaster sig O\'Cr 
»Gran:;kning af fl t>rt> hoJi<I vig
tige GPnMan<le i Rf'llgionen • 
og d l frPm læggc H<"sulla lt t n f 
dPJme Gran~kning vPq a l hol· 
df' offf'ntl igP Fon•drag - i 
Krafl af ~in Hel wm Dokl o1· i 
FilosoftPn. 

0 1.'l før~te af dissf' l•ored rng. 
der ~.kulde behandle den augs
b'urgsk P Bekendelse, l1oldPr 
ban en 1"oruarsa flen 1820 . .lt'o-
1·ed ragPl, ~om CPnson11 n 11 Haa 
maa have Jadc•l po8SC'J'P, gik 'Hl 
paa a t vise, al cl l.' l va I' Pnhv••r 
Kristt>n s Pligt at an$'li ll<> U 11 -
der;;øgdsPr ovc1· ll<'l ig ionen i 
Almindel igh ed og Konfess io
nen i Særd cleshe<l, og al ingen 
gcjs llig eller v~rdslig i\fynd ig
h ed havde Rel til at foreskrive 
Regler i Trossager. 'l'ilhørerne 

skulde de rfor ikke Jade sig be
handle som Kvæg af Ærbødig
hed ror 11rnlogerne. 

l\lcn Dampe er nu begJ'llut at 
blive mistænkelig, og Politidi
rck l-Orffi lader sine Sporhunde 
følge ham: to Politibetjente t'r 
modl op ved Foredraget. og de
r l'S Rapport er ham ikke gun
st ig. Der hlivcr nedlagt Forbud 
n od flere Foredrag. Han vil 
dog ikke saalerlPs lade s ig bin
de, og i en Skrivcl~e til T<a1wd
li r1 spoTgM· han spydigt om. 
hvad han da maatte bestille I) 
om hnn har tabt. sin R0t som 
nr. phi l. til a t. holde Foredrag, 
2) hvis ikke, hvor Grron~en da 
Ct m<'llcm Filosofi og Teologi, 
:J) om Ji.u1 har Hol iil at taLe til 
Vri11wr om drn a11gsburgskc 
Bckrndr•lse osv. 

Tils icls t forlanger h11n selv, al 
han~ Forhol<l rnaa blive uncle;·. 
~ogl af Re!l~n for ni faa at vicle, 
hvor-i han~ Brøde egentlig ))~, 

s tnar. 
Hof- og Stadsi1ettcn kender 

ror Ret, al seh' om Dam~ ikke 
i ~in Prædiken i Hclligaands-. 

.kirken har opmuntret til Op
tojer, saa hat• han tali sao. ubc
sindigt, at hal\ ikke synes at 
besidde fornøden Skunsomhed 
til at va>Jgc sit Emne og til nt 
optræde offentlig som Taler. 
For dette og for sin ulll'borligo 
Skrivemaade overfor Autorite
terne idømmes han en Bode ar 
4-0 Rdlr. og til pligt es at udrede 
Sagens Omkostninger. 

Denne Dom. nd hvilkcn han 
mente at have lidt stor Ur<'I , 
indanker han for Jfoje~terc t, 
illl'U inden den komn11•r til 
Paadommt h e der, blivn ha n 
<lømt til Lb;si<lral ror andrP 
Forbrydelser. SPJv ti'<><'dr h1rn 
fuldt og- fast paa , M lmn vilde 
•·ære hlcven frik1>ndt 1·C'cl I IAjP. 
steret. 

Dampe !'øger at J11n 1\ ud ien;, 
hos I<ongen for at ffllffiføre s in 
Sag for ham, men FrNlerik <lc•n 
Sjette, som ellers modtog a lll', 
nægter ham Audiens. Denuc 
Krænkelse fra Kongens S ide ''r 
sikkcJ'l i høj Grad Skyld i Ol! 
tilskynder ham Ul, at han nu 
træcler frf'm som ia.abPn 
Modslonder af cl t>t a bsolultc 
KongedørnmP, optræder som 
p o 1 i ti s k Agitator og l\c
formaior for at faa lndr~rl 

en konstitiunel Regeringsform 

l Stedet ror Enevælden, ien ]le
gcrlngt<form, voo Jwllken Fol· 
ltct selv afg01· s ine Sager. 

I hvert Fa Id: J{ongcns Kræo
kl'lse d.am1Pr ligesom Overgan· 
gen fra Dampl's religiøse til 
hans politiske Opposition. 

•Jernrlngtlore11lnge1u. 

Endnu medens Dampe kæm· 
p<'r ror Rl'tten til at holde sine 
rellgio~ Foredrag - umi-Odel
bart for St.odsrcttens Dom -
stiftr>< en saakaldt 1ernring3-
rorcnfog, h\'i~ HPnsigt er al 
in,lfoTe Pn fri Forfatning. Med
lemml'rno - Dampe var en af 
dr lll <'"I fremti·ll"<lf nd<' - skul
dE" hwrc en Jernring paa cl~n 

vl'Mtrc Tlaands ~fdlcmfing<'r: 

som el Krncletegn paa dem, der 
nærede den ~amme Tanke om 
Forfntningl"n. >~Københavns
pos ten« skl'ivcr: »l raa Dage 
VHI' hele Forn:taclei ar Jcrn
(;igfringe 1·cvct bort. Ringen 
so.as i f\P.ro Maanedcr p ait 
mang.rohligo Fingre.« 

Mrn Jufll.ilsmi nis te1·en faat· 
s 1111 r t UndPITPfn:ing om denne 
Forenings J'ksistens og om 
dens llens ig l og gi vcr Politi
clll'ektITTcn Ordre 1il at stoppe 
Fri h~d8venneme i Farten. 
Hraadnc Kar er der jo i alle 

Lejre, men navnlig synes d er 
at have været mange bln.ndt 
JernrinjS'Sfo110ningens l\Icdlem
mer, skønt de alle var Folk .1f 
bedrestillede. Klaeser. Flere a l 
dlsse fine og ansete Mænd la
der sig i hvert Fald overtale 
eller lH!!t ikke til et \"ære Polill· 
direktøren behjælpelig. En en
kelt vindes ved Kongens Løfle 
om en Bestilling og ved at be
vilge ham »100 Rdlr. i Sedler 
hver Maanedc. En anden af 
disse Jfrnrings-:\Iedlemmcr liv 
der sig ikke alPne brup;e ~om 
almindelig Spion, men ud!!'iver 
sig for nampPs \"Pn og fortro· 
lige og er ham i alle 1'1aadC'r ue
hjælpelig mM al gra,·I' sin 
q~Pn Grav. 

Gennc•m di~se lumpne For
rædere og Spionei- !aar Poli ti
direJ\tøTPn eftPrhaandcn at vi
de alt, hvad han onsker, og m~

re til. Med Hensyn Ul HJ111m1s 
Be tydning kan lian dog ikke 
faa nogen rigtig Besl1.ed. Nogle 
mener, at den skal betyd1i 
».l ernkrafl lil al alkm•te .l ern
aagct«. Arnll·e mener, at clPn 
skal betyde, »at Staton V•tr 

gammel og led af Gig t« osv. 
Dampes Tillitl Lil »Ringen .<S 

Embedsmænd og Officerer sy
nes ikke at have været grund-

fæstet. llan er af <ll>n FormP,• 
nlng, at hvis man blot kunde 
faa nogle Hundrede Borgere 
samlede paa Slotspladsen, saa 
vilde der snart komtne flere, 
og Spillet vilc10 Jet vindes. 

!mJdlertld: Politiet arbejder, 
Materiale samles. 1us11tsmini
"le r Kans er st<erkt opsat paa 
nt raa ITO\'edmrendene fat ror 
at statuere et Eksempel - an
dre til Ad varsel. Men PoliUdi
rt>ktør <>n holder igen, da han 
mener, nt Pæren endnu ikke er 
moden, at Beviserne er for tyn
d.-, og at Oprør•mændenc helst 
~kn l trrih1>s p!IA f<.'rsk Gerning. 

I "Jernring<'n« har man alle
rl'dP læng1> kunnet ma>rke, a t 
Poli 1iel er paa Spor~t: flere iif 
L<'dcrnc faar a f clen Grund 
!';kruplt'r og svigter; adskil lige 
Medlemmer tngcr det synlige 
Symbol - Ri11gen - af Finge-
1·cn. 

Egentlig •tr dor nu k un t<T af 
FørCl'llO tilbage: Dampe og den 
li tt.erærø Journalist Blok -
To x c n, de1· er stro1•kt begej
stret ror Norges fri Foi-fa tning 
- Cl lyst Jlovetl, der snarraa
tligt genncmgkuer Politiets 
Spionf'l'i, og som ikke l'r ~ange 
ror at gere Grin m ed det. Fat
t ig som en Kirkerotte er denne 

J ourtialist og OpposltloM
mand, og da han bliver syg, la· 
der han sig bestikke: faar Løf· 
te om en Slags Statsund~rstot• 
telse og sener.e et Eml>ed~. Saa 
,ægger han lernringen, stryger 
Oppositlonsmanden al sig oS 
bliver forræder mod Frihedens 
Sag. 

Dr. Dampes økonomiske li'ol'· 
hold bliver st.a<lig mere og me· 
re fort\iYlede. Ham Bogsam
ling - det kæreste, han eje:le 
- er taget fra ham ar glubske 
Kreditorer, og hænde kan det, 
at han maa sove uden T~ ovl!r 
Ho\"edet. Afskaaret fra at pr:l?
dike, tale og skrive, som han 
nu er, bliver han mere og mere 
bitter og gaar frem med i;tqrro 
(;forsigtighed end nogensinde : 
graver bestandig vidl're pa.n. s in 
egen Grav. 

I Efteraaret 1820 fa.ar hon 
µaabegyndi Udgivet~en /l.f e t 
Bla d »Iagttag~ren«, hvis f m·.ste 
Nume.r bringer en hvas Arlik<'I 
med O\Terskrift »J ernringcnx, 
der naturligvis vækker Ilarmo 
navnlig hos Politiet, som den 
er rettet imod, men ogsaa gør 
Here ar hans Venner betænke
lige, -Oa de synes, at han ha r 
bidt unødig kraftigt fra &!$. 
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XI. 
Dr. Dampe dømmes til Døden, i men benaades med livsvarigt 

FælllJsel. 

.I Som en Løbeild gik EllPr1·.i1-
n:ingcn om Dampes Fængsling 

kl genn<.'m Byen og ga,· Anlc<I· 
ning til de vildeste lly(l:ler; om 

I ;\fassearrestation . . . . om nl 
Dampe havde lallet lave :\ug

~ ler tit Fængslerne for at k11nno 
i lukke Fangerne ud .. .. om al 

I 
mange Officerer. ja, endog 
Præster havde weret nwd i 
Sammensværgelsen mod Kon

~ gen ol'v. 
~ Nogle Dage dler Anl10Mcl
l'I_.: sen kunde man i ~t n.f.;;Cid~nuc 
r~ læse en officiel Derctni 11g om 
~ det. passerede - MbPnbart. 111-
\)i, ~ fattet i cl,nn Hensigt at sLcmplc 
W Dampes Omvællningspla ucr 
~: som kun vilde Fantasier, der 

ikke havde rundet. nævnevær
dig Tilslutning. 

I det første Forbor nægtn 
Dampe haardua kkcl all; thi -

~ ~om han senene, skriver -I 1;<lersom jeg ikke stred. mod 
'i denne Skæbne saa meget, jcR 

' 

kunde, saa handlede jeg uret, 
ikke alene mod mig selv, men 

! 

og~R.a mod den Sag, j<'g arhej
<lcdc ror •. Han haaber og stoler 
"Pna, at alle hans saa.kaldte 
YPnner heller intet vil røl>P.. 
\ten da han ertcr en l:ges Op
hold i den hnlvmørkP Fa>gscls-
1·eltP - Nat og Dag bevoglel :if 
en Politibetjent - atter fores i 
Forhør, har de andre fortalt 
Politiet alt. 

Smedemester Jørgensen, <l.ir 
nabcnbart ikke ret har fatt~t 
H<.'fydningcn af den Sag, hvori 
han er indviklet, har været 
nnbcnmundct, udtalt sin Sy1n
I a1i for Dampe, hævdet, at han 
lo1• Hellen vilde nægki all. selv 
om drt !<kulde være med en 
falsk l•)d, og ~aa er ogsaa han 
hlcvcn anholdt. 

Under <l isso OmstæniNghe
cJ cr giver D. lllnnkt op og aflæg
ger u rorboholl.len Tilstaaelse. 

Da Forhørene ov,er ham og 
J ør gensen er sluttede, indgivør 
<le begge en Ansøgning om, :it 
llt>res Sag maa blive afgjort 
,·cd J(ongens :Naade og ikke 
komme tor nogen Domstol. 
Dumpe frygter nemlig for, at 
han ved Domstolen vil bli vo 

--
idømt livsvarigt Fængsel, og 
dette staar for ham som vror1·e 
end Døden. I sin Ansøgning 
fremhæver han i stwrkc l•'lr
rer ane sil Livs Ulytkker, omtn
ter, hvorledes han er kommen 
ind paa de Frihedsideer, dar er 
saa stærkt oppe andre StcdH 
i Europa, og indt·ommc1-, at han I 
i Sine Ud.kast har brugt stærke 
Udtryk ogsaa om Kongw, men 
at <let ald1·ig har Yærel hnns 
) [ening at krænke bans P t r
;on. Overbovedet har han kun 
unsket, al Loven skulde følges. 
og at en ny Forfatning skuldo 
søges gennemført alene ved Af
stemning osv. 

Han anraaber Majestæten 
<rm, al hans Straf maa. bliva 
Landsforvisning, men Ansøg
ningen afslaas, og der ned
sættes en Ifommissison til at 
behan~le og paadømme hans 
S~. Baade Da.mpø og J0rgen
sen anklages for Oprør og 
~fajestætsfornærmelse, og 
trods et varmhjertet ForsvtLr, 
navnlig af D.ampcs Defensor, 
dømmes de begge til Li v s -
s traf. Og Straffen blev ikko 
- saa.1e<le.s som Dampe sikkert 
harde baabet og vent.et - for
an~lret til Landsforvisning, 
men derimod tll 11 v sva r l g t 
F ængsel under s tr en g 

B evogt ning paaFæsl
ni11gcn Chr'i s tian s ø. 

Da dot - forinden Dommen 
fald L - var afgjort, at Sagen 
ikke s kal a fgørt>s v,cd Kongens 
Naado, søg<.'r Dampe i en Hen
ycndclsc til Justitsministeren 
om al blh•e halshugget hellere 
~nd al g11a ind til et ynkvær- I 
digt, orkeslosl Fangenskab paa 
J,jystld, som han frygter, men 
- ogsaa denne hans Bønsk1;. 
\"ClRe afslaas. 

Dr. Dampe kom ikke til Chri
stians.ø forPløbig. Dommen 
hlrv afsngt i Februar, men 
endnu i September hensad 
hun i Arrcstt'n paa Gammel-
1 on•. Derimod hlev Smede-· 
mester Jørgensfln iailcrede i 
Jun i tør t. over 1il Øe-n, skønt 
det nyo St.a tsfængsel, der 
her <S>k ulde biygg-cs, ikke kunde 
ventes fæl'd'igt i den Sommer. 

Saa blev Dampe i Eft.eraaret 
1821 flyt l:-Ot Ul Kastellet i K0-
•b'Cnha>'Tl. I fem lange Aar sad 
den arme Fange her - lukket 
Inde i et mørkt Rum - hørte 
kun l;yden af Skildvagternes 
cnsrormig-t9.litfaste Tl'in, kom 
ikke uden for Cellen en eneste 
Gang, gennemlevede de frygte
ligste sjælelige Kvaler. »Ulyk
ken trykkede $Ila tungt paa 

mig, at jeg ikk!e, kunde bæro 
den«, sigor han selv. Der var 
Øjebllkke, da han »Segnede om 
paa Gulvcl, væltede sig under 
Martrerne af ubeskrivelige 
Kvaler, r ev s ig l sit Haar "g 
kæmpede næsten h aabløst 
imod Lysten til selv at E>ndc s i
ne Dage«. 

Under disse fortvivlede For· 
hold er det rorstaaeligt, at ban 
cfterhaan<lcn begynder al læn
ges efter Christiansø - i llaab 
.om, at hans Fængsel d erovre 
s..kal blive mindre strengt, hvil
ket han efter forskellige Udta
lelser har nogen Grund til a t 
tro. 

Men Aar gaar efter Aar, uden 
at dette hans Ha.ab s.kal op
fyldes. Endelig en S-Oouner
dag 1&26 fa.ar ban Ordre 
til a,t være klax til Opbrud, 
cg. to !Betjente fører ham 
.af Sted. Han .rortæller selv 
om Rejsen: »Kongens Fogeds 
Ileil.jen:le var ly$tige Brødre. 
Da vi >"ar k<>mne ud µaa 
Søen, S11mg <le oote muntra 
Viser, ja, de gav s.ig' endog 
en Gang til a.t danse sam
men paa Dækik.et. Jeg stod 
i lang Tid ved Forstavnen, 
bensunken i Tanker. De holdt 
derved, som jeg mærkede, godt 
Øje med mig, uagtet deres L1· 

stighod. Det _maatt.e da være, 
rar at d o, om jeg sprang i Søen 
- bvilkct do ikke kunde hin.· 
d re - da hurtig kunde raae 
mig trukket op.« - - -

»Efter et Par Dages Reise øi
nedc vi om Morgenen Rlippe
h.estningen ude i Havet, me
dens Bølgerne paa samml' Tid 
mægtigen tumlede yort Skib. 
Disse Klipper ude i det vilde 
Hav, som ellers Een, der >ar 
forviist derhen og havde faael 
til Straf a.t leve der, vild e føle 
den største Kumm ey ved . at 
nærme sig, bleve nu betragtede 
a r mig, som et llaabets Lan11, 
fordi Tanken om Stedet, hvor 
jeg levede, hvilket det end var, 
maa.ttie hos mig vige, som en 
ringer e :Betydning, for den 
Tanke blot at have Liv. Noget 
a f Menneskeliv, ikke, i Fæng
sclots Gra.v, at vrore udelultket 
fra. Verden.<1 

Og videre slkriver han: .... 
»Sltippo1'1()n, som var vol be· 
kjendt pna Stedet, foremalte 
mig den bedre Tilstand, som 
vcntooc mlg. Man kan, sagde 
han, nok finde sig i at leve paa. 
et sa.adant. Sted.« 
Om Dampes Ophold paa Chri

stiansø skal fortælles i en flfl
gende Kronik. 

c.1. na.øeuan a. 
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forvistes '"'aga. 
I· XII. I 
, Dr. Dampes Fængsclsllv pan I Saa ~nart Dampe Vlll' kom- ; 
! Ch.rl.stiansø. mc clc<l'ovcr, blev han 1111bragt i 

jl »Ballonen« kalder man ovre en Ccllr paa l. Sal Og SkiM· i 
paa lh•n det Statsfængsel, deø v~t 1>o:>t<>ret uden for hani. 1 

1 for N li undrede Aar sidt>n bit!,· Dør. »Alle Forhaabninger om 

l
f bygg• t paa Ft·edei·ikso ror al en limlrN 1'il~tand paa Chri- j 

kunne huse en saa »larlig« stia%o rnr tilintetgjorten. sk. i
Forhry'llcr som Dl'. nampc. ve1· han. »llvilken clylb Kum

Fra den gamle, lrnjll i[t'grnde rner, l1vilkcn biller Smert.c fol
Kornmandantbolig 1>11a Chri- le jeg, ''ed sa.alf'<le;; at :,.c alle 

r Il · mini' Forhaabningcr tilintci. I J stia1i.I) har man ra a t> \·m- I 
! duer Ldsigl til »B11lloncn«: en gjorte!« 

2-Etngrs Bygning, der rumme1• Eltrr kort Tids Forlob fik 
en hulv Snes langstrnktc (:cl- han Lo1· til underti<kn lll /!'lHt 
ler. DH høje Jemgillcr, der i om loing i ;Fæ.ngselgaur<loJn, 
s in ' l'iil omgav denne Fængsels. men Pladsen omkring Arrest
bygning, er forlæng~l ri<'rnet. bygning('n blev samtidig ryd-

Øl'ns Kommandant, W u l r f, det ror Folk i lang Ar:.hmd, og 

at en Soldat med dragen Sabel 
skulde følge- ham i umiddelbar 
:\ærhed. »Uan gik paa. denne 
Maa<lo mig saa nær, sna jeg 
undert iden ved een eller a nden 
pludselig og uviJkaarlig Bøi
njng vin· næ r ved at jogc ru ig 

en human og velvillig :lland, Skildvairten havde strenge Or-

l
.I h llvdi• forinden Dampe!\ An- drl'r til at passe pRa. Krigsraad, Læge J . Cl. Curdts. 

; komfit sngt at udvirke Kancel- En D11g fik Dampe JJcs11g af Spidsen a f hans B.ajoncL i An-
Li tits 1'illadclse til at lwhandlc Kommandanten, t il hvis Hu- sigtet.« 
F angen paa sarnmP Ma<ide og st ru h11n havde eL gan:;kc ftyg- Denne Foranstaltning med 
mNJ de samme Reltighedn, ligt Bekendtskab, og som der- den dragne Sabel, som vedblev 
som var bl-PVen Smedemcstrr for oftl' havde bedt sin \land at staa ved ;Ilagt al den Tid, 
J orgenscn li! Del i dc f<'m Aar, om, at O<impes Skæbne maatle han var paa Christiansø, pinte 
denne nu havde vrerct i hans blive formild~. Etter delle Be- ham meget. 
Varetægt, men dette var blevet søg llk Fang·en Lov lil n.t gaa I Om den Opsigt, hans Van. 
afsl<iMt: ingen Lindr!Ag, ingen ucteomkrlngpaaFæstningen en dring med Soldaten i Hælone 
Lempelser! Time om Dagen, men so.aledes, vakte dcrovto, skriver hn.n : 

»Da jeg saalcdes forsto Gang 
gik ud, stodc ::\ysgjerrigc hist 
og her i Dore og v ed VinduPr, 
for al bell"agte mig, som en Ny
hed. Je>g wu· da. 36 Aar gnmmr•l. 
J eg var IJ icg. Dc1t var tin Polg11 
ar tic J,i <Jo lser, jeg bn.vdc gen
ncrugan~t i Casf.ellM.« - - -

Rørende naivt forht•ller han 
om det lndlryk, det gjorde paa 
Ila m, da ltan paa sin Van ti ring 
'kom til Jen gamle• smukke 
Kommandant have, i hvill<cn 
ha.n havde faacl Lov nt gua 
ind:·- - - »Di! j~ kom ind. 
saac jeg, at just i dcll1> Øicblik 
sad Commaudanlen mrtl sin 
Familie samlet om Thrc-Bor
del. DAt var en fuldkomm<'n 
N}'h.e<J for m ig, som jeg j kkc i 
sex Am· havde oplevet l\·l11ge lit, 
ai convrrsPre med :'\ogen, som 
sidde vod et Bord og driJtke 
Thee. Jeg kunde næsten ha,·e 
overgivet mig til et Øjebliks 
Indbildning og Forglemmelse 
ar min Skæ'lme, naa.r ikko (len 
r øtle Mand havdei sin.aet ved 
min &ide og uafladelig frem
viist den blanke Dolk.« 

~led mcgcn Vel-vilje omtaler 
han Lægen pa.a. Øen, Garni
sonskirurg J o h a n C l •l. 
mens Cu rd t s , der fik ud
virket hos Kommandanten, at 

Stats.lengslet paa FreclerlU.. 

den Unclcro!flcer, der fungere- Tid efter anden opnaaede 
de som Arrestforvar er, ikke I den ulykkelige Fange dog !'D 

skulde overvære de Samtaler, I Smule Undring. Da han snn
han havde med Lægen aniraa- ledes ved en bestemt Lejlighed 
ende sit Be.tlndendø. l>ad. om at m u tte skrive nogle 

Vers til Kommandantens Hu
stru, fik han Skrivematerialer 
udleveret og fik foreløbig Lov 
at beholde dem .... • men den 
tredie Fornødenhed, uden h\iJ . 
.ken rur ikke kan skrives, Pa
pir, fattedes«. 

Efter nogen Tid fik han Til
ladelse til al tale med andre, 
men kun, naar han var ude at 
gaa. - og Soldaten s"kulde hol
de sig I seks Skridts Afstand. 
Ogsna. Lov n.i ga:a. i Kirke fik 
han - Solctaten skulde holde 
sig uden for Stolen m<'d den 
dragne Sabel. Han fortæller 
selv, at han gik llittig i Kirke 
og sang mange Salmer, »hvil. 
kel ell~rs ikke er hæn<let mig 
hverken rør eller siden 1 mit 
Liv«. For at bilde sig ind, 11.t 
han levMe under samme Vil
kaar som andre Mennesker, 
undlod han heller ikke a.t læg
ge Peng.- i Illokken. naar han 
g ik den forbi. 

Mod Regeringens Vidende og 
Vilje fik han !'all.ledes nogen 
Lem~lse i sit Fangenskab, 
men Fængslet - ~iangel paa 
Fri.hed og en Beskæftigelso, der 
svarede til hans E..-ner og At
traa - pinte ham alligevel be
standig. 

Paa sin Vandring D~ '11 
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;lflir 1J!der LOKALHIST. ARKIV Me,. han indsat i sin gamle 

I 
J. NR./7 < 1 ,l// CeHc - forøvrigt som eneste 

Af de corv1'stes Saga. Staitsfang(f i det 11ye Fængsel, 
1:4 da Sm~emcster Jørgensen 

I Xlll. blev frigtvet efter at ha \'e væ-
J Dr. Dampes sidste Fængseb- som a ltid i sit .Fængsd rolig, ret dcr i elleve Aar. 
I nar og Forvisning til Bornholm kun fu ld af l\lismod over, bl'all S11art bfov han flyttet fra 
r ~ der nu \'ar i Yentl'. f'rederiksø tJi Cllristiansø og 
I 1 Sommcrcn 183'- fik Dampe 1 Kastellet ble' han inJsat i fi k sin Celle tæt vctl Vagl· 
: l'l Tordenbudskab ovre fra I<o- 1 uen sanuno Fæntselscellc, ~om ~tuen. 

I lwnhavn: DC"t' skuldo oprcltl'S han forlod for seks Aar siden. Sit 'Skriveri o])!pav hun lil
!'I'. Karaitt!l•ncan_stalt paa Chri- og bl<'I' til at bey-ynde meu >idst ganske, da han ])('::;tandig 

!. s:mnsø, og dPJt lill~ O - })·!'de- bdianc.Jlct paa Mnuue stnngc. del'l'cd paadrog sig skarpere 
•. ~rk:;u sk.~.'.vorpa~~t~t~hl'Ug$Jti umPnn<'ske ligo Maade. ~l en Tilsy:n, .men 1'ld C'fter anclen af

tui, . ut• IDC llH ti rages I JængP \"Ul'CUp UCt dog ikk e> JPU· fattede han dog me{I Større el
~ ~<'tie Brug, hvorfor_ Fangen nc Gang, for dPr hle·,. gin~t ham lPr mindre 'Iollcmrnm ydmyge 
a 11\'<'ll sk~ill)p fl)"Ltes !li Kø~n- fo!'skelliite {..cmpclser: han lik .in>o0@'Ilingcr om FrihPd eUer 
~ h:l\'llS J, aslcl. saa letlc:; Lov t il at spadser<' Formildelse af sine F'rongsels
~1, Lh Bud~kahct om Overflyt- paa. VoldPn me-11 en Soluat ('[. kHar - dog alt I.il ingcm Nytte: 
' t~l::.cn .koin. sagde den nyfl ter sig, og han~ Børn, som ban stadig fik han Afslag 
!11 Kommandant, P al ud an : ikke ha \"de set i elleve .\ar, fik Ganske vist fik han efter-
~ »Dr er rn ulykke lig )fond«. Ti\la ~l ~ l sc Lil .at besøge ham. haai1den 1indPr Kommanda.n-
1' »Det var ''el i;agt«, skrivrr GocH et Aar tilbragte ban terne Pal ud a.n og E 11-
~ Dampe. "JC'g folte den dybPsfe denne Gang i Kastellet, og saa b re c h t Lov t il at opholde 

i Kummer, m<'n S.kæbnens Jern- blev han paany ført o>er til sig, l1vor han vilde i Frostntn
llaand laa.c paa. mig«. Ch1·i6tiansø - denne Gn11g gen uden Bevogtning til Sol

. l triste Yc•ndingcr skildrPr uden BcvogLi'r ; Skippcrt'n nedga'flg, ~ denne Tilladelse f han Overfarten sammen me•I skulde \'~re ans,·arlig for ham. ' virkede for en Tid oplivendP 
~ <'Il a:nden Fange, deJ· jævnli.ir Men Hejsen var !lroj og lang. paa ham, men med Aal'Cille slø
~ skældte ba.a<le Kommandant Pørst eflcr cllcvo Dage-s Forløb V·Cde9 han dog mere og mere, i •• """""" ud. Sclv ", '"" ""''' Sk~ot III ø.,., og ha· ""'"• da " ""''""' oJ '11• 

hans Anstrengelser og af alt, 
hvad han haabcdc og bad om, 
kun blov delle: at hans L lvs
aar svandt hen 1Mg Fængslets 
~lure, del ene efter det andet, 
uden at, der syntM at være no
gie:n. UdsJg.t Ul Befrielse. 

Saa.skctc der i Aarct 1839 no
get, som maaue vække IIaab I 
hans Bryst pa;i:riy. 

En Morgen kom Unrlerorrice
ren A r <' t a 11 d er fareutle ind 
i Ila.ns Celle med Udbrudet: 
»Frederik 1l t1n SjcLte er dø<I !« 
Dampe, <1r1· sad hrnsunkcn i 
Tanker over sin trislo Skæbne, 
fo'r op m<>d et : »F~derik den 
.Sjette død! Gud vrore lovet!« 
llaabet ·ta·ndtes atter. Han vid· 
st.e jo, at uuder den Konge vil
de <ler ikke være nogen Naade 
at Jinde for ham, skønt man 
ellers fra anden Sido talte nok 
saa højt om J<ongens Fader
kærlighed til det danske Folk 
og hans Medfølelso med alle, 
der led ondt. »Denne Ty:ran vil
de ha ve boldt mig fast saa læn
ge, han levede«, siger han. 

Sa.a snart han Ilk Meddelelse 
om Kongens Død, affattede ban 

straks en Ansøgning til den 
L\yc Konge, om ,han nu maatte 
faa den Frihed, han hav'Cle 
længtes efter i ~aa mange Aar 
og bedt om forgæves saa man
ge Gange. 

I rørende Otd tolker han for 
!\lajeiltæ!en alle ~h1e Lidelser: 
»Idet Folket nu'CI Fryd hilse!' 
d('lt nye S kue ar Deres Maje
•s læ ts Hcgering. og da. Naade 
og .Mildhed er de fol'$te Straa
ler deraf, saa ,·aagne.r ogsaa et 
lfaah hos den 11ly.kkelige, som 
nu har s iddet å Frongsel l>aa ty
\"endc Aar. Det lange Tidsrum, 
som har været en uafbrudt 
Kæde n.f Suk, Taarer og Lidel
ser, hal' ,-æret t ilstræ.kkellg.t til 
at udr)'dde <let Smd5]lræg hos 
mig, som fordum i en ung Al
der paadrog mig min Skæbne.« 

»Og mine fil'O Børn, hedde!' 
det i hans Optcgnel:,:er, »Under
tegnede ·tilligG een, hvori <le 
bade, at en Fador, som var ta
ge:n fra <lem alle deres Barn
doms- og Ungdoms Aar lgjen
nem, om hvem do., alle de 
mangfoldige Aar igjennem, itl· 
drig- havde erfaret Andet, end 

?? "l 
hans uafladelige Lidelser, en.
ti elig ma.atte blive forløst Il 
s in haar~ .Skæb11c og give 
dem tilbagP.c< 

An.."Bgningerne blev denne 
Gang taget under alvor li fl' 
OvcrveJel-se, men alligevel : 
Svaret blev etAf s la.g. D 
Kommandant E 11 b re c b t 

rnootog delle Afslag, 1roe (' 
han, der 11a.vde ll·aabet a.t kut~

ne bringe et godt Ilud>kab, d t 
dette nhle •ære mere end 
Dampe .kunde bære og he~1 -

vmdte sii,'"'Clerfo1· i sin Nød ~Il 
Præsten Jor at Jaa ham til til 
gaa det tunge Ærinde. »Den Le 
Forholdsregel var vel men ~ . 

sigPr Dampe, nmen den v~ r 
unødvendig over for mig«. 

I Ti-de.ns Løb var ban .blevE·n 
saa vant lll at modtage Afslag 
paa. sine Dønner, at han helltar 
ikke segned<' under dette. »T!f
vcn og Røveren glædede $ig 
ved Naadcms Straaler og gik 
ud af Fængselet. For mig v ~r 
lngen Barmhjertighoo at ftn
de.c 

I 1Sommeren 18!1 - halvlljf.· 
d&t Aar efter Christian den Ctt· 

tendes Tronbestigelse - slog 
endelig Timen ror hans Befri
else. En Dag lod et &kib slg se 
pa.a. Bølgerne. Det drog .straks 
Øboernes Opmærksomhed til 
sig, skriver han. Ombord va! 
Landets Kronprins, senere !Fre
derik den Syvende, der skulde 
til Tyskland for at Mnte sin 
Brud, men foreløbig lod st}Te 
ind mod Øen. »J"eg brød mig 
kun lidt derom. Ankomst af 
ærede Gæster, Saluteringer. 
Gerrejdercs Løben og Hast
værk, Processioner op til Kom
mandant.en, det var ikke Degl
venheder af saa. stor Sjælden
hed, at min Opmærksomhed 
blev va'kt derved.« 

~ien Kronprinsen medbragtP, 
hvad Dampe ikke ndste, err 
kgl. Resolu tion, hv-0rved han 
blev befriet fra det Fængsel, i 
b\."i.lket han nu ha,·de siddet i 
ornr tyve Aar. 

Kommandanten og ikke min
dre hans Hustru, hvem Dampe 
aldrig havde tal t med, men 
som hver Dag fra. sine Yinduer 
havde kunnet se den ensomme 
Ulykkens ogcSorgens 'Sklk.Jcelst 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~ 
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forvistes Saga. 
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Dr. Dampes Ophold i Rønne, 
hans sidste Leveaar og Død. 

»Jeg var ultsaa fri og do,g 
ikke ft'i«1 skriver Dampe om 

1 
sin Forvisning til Bornholm. 
».Jeg Jrnndc ikke b~cl o en af 1l P. 
~kipperr., dl'1· laa i Hanien, ~t 
føl'C mig hen til, hva d Kys t jeg 
\" ilde i \ ' crdPn. SværdPt hang 
enLlnu over mit llovccl.« For
visningen va r nemlig !ormet 
saalNles, a t han selv m a a t.t,01 

1·reJgc, h vor han vilde bo, m~n 
paa det Ste<l, han valg te, slcul
clt' han forb live, og hvis han 
forlod de l. ud en T illadelse, 
sku lde h3n igen hrnsættr.-; paa 
Christiansø. 

lia n valg lc a t lJQ i Hønue -
af fl ere Grund P, mcu navnlig 
fordi h~n d fr !kendte nogen. 
som ha n haalwde vilde v awe 
ham ij;eh jæJ1)eJig mPd F lugt; 
t h i ald rig saa snart ha vde han 
Ca nol lJndel'l'Cf ning om, at han 
skulde lil Bornholm, f 01· han 

begyndte. at arbejde med pfa. 
ncr til at flygte Mrfl•a, 

EL Fartøj, soru iikulde føt•~ 
an Søoffi cer i Porretnings1•ejg1e 
t it Bornholm, Mg ogsaa Dam
pe med og løb eflcr en lykkelig 
Sej lads $11a.rt i nd i Hønn1; 
llavn. Da SøofHcc1•en bølave<,I•?. 
sig lil at gaii i Lancl saQd13 
han: » Yi il<an j o fø.lg~s ;,i..:; 
~J en D3mpe frabad sig paa PI \ 
høflig :\faa-Oe hans Følgeskab>, 
»for<H jeg«, som han 11cltryk
kcr sig, »h;i,vclc l1aft nok af 
Følge~lrnbcr af i\HJilrorC<I. om. 
ceren forstod denne Vægring-, 
;>aa l.rænh'te, sig ikke og bevid
nede ham !>in Dcl lagP!se oii 
GJ~e over Forbool'illgE>n i 
hans Skæbne. 

:\fan forstaa.r, hvilken For 
andring det maa have væref 
for 11am nu at kunne gaa fril 
omkring i Byen, og man for
slaar til lige, naar han skriver: 
»Det syntes m ig bestandig, 

I 
som om nogen ' ' aJ' efl,er mig 
og fulgte mig i Hælene((, 

Dampe lejede sig ind ho9 
Smed Hovald Holm (død 
1896, 92% Aar gl.), der boede I 
paa Hjørnet al Toldbc.Higade 
og Grønne.gade - 1 den gamle 
Binding.sværksgaard, hvo1· 
Agent M. Christ.iansen senere 
gennem •tnattge Aar drev sin 
omfat.tc:i'lde Sk~bsredervirk
somhcd -, men flyttede snart 
ned i mrnscgade hos cm Skip
l,)Cr .T .o h a. 11 n c s T h o r n 
(dnd 1!300, 94 Aar gl.), som i 
don Tid, Dampe var paa Chri
stiansø, ha v.cte vist. ham megen 
\'elviljc og adskiUige Gange 
taget Bud me>Cl til hans Slægt. 
ninge i København. 

Mest begejstret er han for den 
bornholmske Xatur, gør jæ\''11-
lig Ture uden for Byen, nyder 
i fuldt Dr_a. g Fril1etlen og den 
friske Luft. Beboerne er han 
dBrlmod i.kke videro begejstrcc 
for. »Menneskene i Alminde
lighed er saaledcs sindede sa't 
at de i deres Hjerte - t.bl Uti
\1ortes Ul10fiighod mødtci jeg 
ikke - nægtede mig den Ag
telse, der er nødvendig for en-

hver M.and af Æresfølelse«, maade, og som han de~for 
slge1· han. ku11de slu Lte sig til i Venskab. 

En Beskyldning, som i Fol· 
kemundc allerede blev rettet "' 
imod ham, da han i sin Tid I Under sit Ophold i Rønne 
blev ,arrest.er-et - nemlig a t syslede D'ampc for det meste 
han skuMe have forsøgt at Ja· med litterære Arbejd·er: skrev 
ve falske Nøgler for at lukke Digte, der und~.rt.iden blev 
Fangerne ud af Fængslerne - trykt, og et "0prnab til danske 
mødte ham ogsaa i Hønne, og Borgere«, hvori han gjorde 
det rndda ikke alene hos den Recle fo.t sine FotseelMt og stn 
jævne no1·v it, 1l1M ogsaa Dom. Hvafi han saaledes skrev, 
'hlandt Lær<Wc ved Latinsko- skulde dog først godkendes {t 
len. Og der var intet, der pinte Ccnsmrcm og udkom derfor ik
ham som detme Beskyldning. ke i den Form, Forfatteren 
»Saa mange Aar j1avde RPgo.- havde givet det. 
r inw•n ladet mig lide all. d<>f benne Censur i Forbindelse 
yderste Onde formed~~lst mi\ med den ski·appe Ordre, d.)r 
Arbejde for mine Medbo1·geres var givet llam, om at forblive i 
Frihc-d, og alt, som disse Med- Hønne., føltes naturligvis som 
borgere gav mig derfol', ilet et stadigt Tryk, og de gam1e 
var <len yclPrste Krænkelse ug Tanker om at befri sig ved 
b'itreste Fomærmelsc«, skt•iver Flugt kom derfor atter op i 
han. ham. Han in<lledede i sa.a Hen. 

I denne l<l'æhkelse maa seende Forbindelse med to $ø-
Aarsagen .\likke1·t søges til. at mænd, der skulde træffe Afta
han levede saa Lilbaji;c-1.l'Ukkent le med en Skipper, som saa 
og holdt sig fjernet !t·a Oiu - skulde tage lu:1m ombord i et I 
gang med Borgerne i Rønne. bclcjlib'i Øjeblik. Men den paa
ITan glemmer d-0g ikke at med- tænkte Flugt lllev opgivet: h an 
dole, at der ogsaa var Menne- fik selv Bof,ænkeligheder ved 
sker med en anden Tænke- Tanken om, hvorledes han 

skulde bjerge sig eller Indret.te I Frille. den i »Lovens Navn«. 
sig i et fremmed Land. Egentlig havde han nu sat sig 

Da han havde været en Tid for at blive hos sin gode Ven 
pa.a. Bo:rnholm, ansøgte ban Skipper Thorn, men efter hans 
Kongen -0m Befrieløe Ira For· I Slægtninges gentagne Opfor· 
visningen, men fik Afslag, idet dringer flyttede han dog over 
Kancelliet ikke mente at kun- til K0benha\rn, bvor han boede 
nc tilraade dette. i nitten Aar bos en Smedeme-

Imidliertid - .AÆtrene ,gik, og ster Faber, en Broder tll For· 
selv om Dampe ikke h avde sin ratteren Peter Faller - Uge til 
fuldstændige Frihed, kunde sin Død, 
han dog, som ban skriver, glæ- Medens Damps boede i Røn
de sig »ved at træde pa.a .Tor- ne, fik han ti1delt 3 :\!ark dag. 
den., inda.anc}e Luften, hvile i lig i Kost1ienge og 30 Rdlr. aar
Lundens Skygger, beskue Mar- lig til Brændsel og Belysning, 
krns Pragt og lyLte til ~ah1- men derelter blev der paa Fi· 
rens Sanger-CJ1-0r, Moder-Nn- nansloven tUsta.a.et ham en 
turen idetmindste aabnede sin aarlig understøtt else al 360 
Barm for mig, for derved at Rdlr" .hvilken Pension J 1soi 
inddrage Trøst og Qvægelse paa Indstilli.Jig af Folketingets 
efter saa mange Smer ter«. Finansudvalg forhøjedes lil 

Endelig k-001 Aaret 18~8 og 
dermed »Frihedens Morgen
røde for det danske Folk«. Ved 
Tronskiftet kom Dampe ind 
under den almindelige Amne
sti for politiske Forbrydere og 
ft.k sin fuldstændige Frihed. 
Amtmand Krabbe indfandt 
sig personlig i hans Logis i 
Kaasegade og forkyndte ham 

50-0 Rdlr. 
Revolutionsmanden som 

Statspensionist belønnet 
paa Finan.sl0<ven ! Unægtelig: 
Livets Lov er mangelunde! 

-nr. Dampes Livserindringer 
uFortælling om mit Fængsel i 
haardeste Grad i tyve Aar og 

"m j n Forviisn·mg i syv Aar, Li· 
·delser, mig tilføiede forme
delst min L'"Cre om Folket<i 


