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Bornholms politiske Historie fra 1848 
til vore Dage. 

Af Departementschef K. H. KOFOED. 

'lDE AFSNIT 1862-75. 
(Fra Novemberforfatningen til Ministeriet Estrup.) 

I. DANSK POLITIK I FREDERIK DEN is 2 SIDSTE 
REGERINGSAAR. 

I Maj 186 I havde Ministeriets Chef, C. C. Hall, erklæret, at 
det var ørkesløst yderligere at forhandle med Holstenerne, 
hvorfor han vilde arbejde paa at udskille Holsten af Fælles
statens Omraade. Der blev dog i Januar 1863 gjort et sidste 
Forsøg paa at opnaa en fredelig Overenskomst med dett,e Her
tugdømme, idet man forelagde den holstenske Stænderforsam
ling en Del Lovforslag, der angik Fællessager. Man nægtede 
imidlertid at forhandle disse. Svaret fra dansk Side var Kund
gørelsen af 30/3 1863, hvormed Fællesforfatningen af 1855 op
hævedes for Holstens Vedkommende, og der bebudedes sam
tidig en dansk-slesvigsk Fællesforfatning; i September s. A. 
forelagde Regeringen et hertil sigtende Forslag for Rigsraadet. 

Ejderpolitiken havde vundet sin endelige Sejr, og skønt det 
maaUe staa alle klart, at det var en farlig Politik, der her før
tes, fulgte det store Flertal af det danske Folk tillidsfuldt Rege
ringen. Til den falske Tryghed bidrog i ikke uvæsentlig Grad 
Haabet om aktiv Støtte fra Sverige og Norge. Endvidere sto
lede man paa Velvilje fra fransk og navnlig engelsk Side, lige
som man haabede, at Splittelsen blandt de tyske Magter skulde 
berede en Aktion imod D\lnmark visse Vanskeligheder. 

Efter det nye Forfatningsforslag for Danmark og Slesvig 
skulde den fælles Lovgivning for de 2 Lande udøves af et Rigs
raad, hvis Folketing paa 130 Medlemmer valgtes af de samme 
Vælgere som Junigrundlovens Folketing, medens Landstinget 
bestod af Prinserne, 25 kongevalgte og 50 folkevalgte; ved 
Valget af disse kunde der kun deltage Vælgere, som havde 
1200 Rdl. i Aarsindtægt eller svarede 200 Rdl. i aarlig Skat. 
De nationalliberale havde længe været betænkelige ved den al
mindelige Valgrets Herredømme i saavel Folketing som Lands-
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ting; nu fDrsøgte de at gennemføre vidtgaaende kDnservative 
Garantier v,ed den fDreslaaede Sammensætning af Landstinget. 
BDndevennerne rejste den vDldsDmste OppDsitiDn herimod. 
Helstatsmændene var Modstandere af Forslaget, fordi det ude
lukkede HDlsten. Under overordentlig Spænding fandt den r3' 
November r863 Afstemningen Sted i Rigsraadet. For gyldig 
Vedtagelse krævedes 2/3 Majoritet. Dette opnaaedes, idet 40. 
stemte for, kun r6 imDd. - 2 Dage efter indløb til HDvedsta
den Telegrammet om Frederik den ides Død paa Gliicksborg 
SIDt. Hermed VDksede Faren for, at Striden Dm Hertugdøm
merne skulde faa en voldelig Udgang. 

2. FORHOLDENE PAA BORNHOLM r862-63· 
Den bDrnhDlmske Presse bestod i r862 af 2 Blade: »Born

holms Avis«, der gik i sin 3 5' Aargang, og »BDrnhDlms Amts
tidende«, der var en Omdannelse af den i 3' Afsnit af denne 
Afhandling omtalte »Rytterknægten«. Avisens Redaktør Dg 
Udgiver var vedvarende E. C. Tryde, mens Redaktør M. A. A. 
W olff redigerede Dg udgav Amtstidende. 

Avisen udkom 3 Gange ugentlig: Tirsdag, TDrsdag Dg Lør
dag, mens Amtstidende kun udkom 2 Gange: Tirsdag og Fre
dag. Til Gengæld havdle det sidste Blad et nDget større Flade
maal (24 X 32 cm imDd Avisens 20. X 27 cm). ForhDldet imel
lem de to Blade var endnu bitrere, end det plejer at være imd
lem kDnkurrerende PrDvinsaviser, og ikke mindst anvendte 
BornhDlms Avis en megiet overlegen TDne Dverfor Amtstidende, 
hvis Redaktør man paa enhver Maade søgte at fremstille SDm 

en paatrængende PersDn, der kun fortjente BDrnhDlmernes 
FDragt. 

Af pDlitisk StDf var der vedvarende saa gDdt SDm intet i 
BDrnhDlms A vis, derimDd en hel Del i Amtstidende, hvis Antal 
af selvskrevne A,rtikler var langt større end i A visen, hvor 
Saksen stadig spillede en langt større RDlle end Pennen. Paa 
den lille Plads, SDm Redaktør Wolff raadede Dver, gengav han 
i ret stDr Udstrækning fra Rigsclagstidende de stenDgrafiske 
Referater af de Rigsdagsforhandlinger, SDm havde særlig Inter
esse f Dr de bornhDlmske Læsere. Det er imidlertid tydeligt, at 
der i denne Tid fDregik en Svingning i Redaktør W Dlffs HDld
ning DverfDr FDlketingsmanden f Dr Rønne-Kredsen, Lucianus 
KDfDd. Saa snart der paa Rigsdagen faldt kritiske Udtalelser 
imDd Repræsentanten f Dr BDrnhDlms r' Valgkreds, Dg det skete 
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meget tit, gengaves de med Flid i Amtstidendes Spalter.Om dette 
skyldtes et persDnligt Modsætningsforhold til Lucianus KofDd, 
hvis underlige Væsen jO. tit stødte FDlk, eller det stod i Forbin
delse med, at Redaktør W olff ønskede at føre en mere venstre
orienteret PDlitik end nævnte Rigsdagsmand, skal j'eg lade 
være usagt, men givet er det i hvert Fald, at Bornholms Amts
tidende og Bornholms Avis i disse Aar begyndte at følge afvi
gende pDlitiske Linier med A visen til højre og Amtstidende til 
venstre. 

Den Interesse for Dffentlige Forhold, som havde været sti
gende igennem Halvtredserne her paa BDrnholm, var tydeligt 
nok i stadig Vækst, og dette kom ikke alene til at øve Indfly
delse paa de politiske SpørgsmaaI, der var Genstand f Dr Drøf
telse her paa Øen, men Dgsaa i de almindelige samfundsmæs
si~e Anliggender. En Række Spørgsmaal af forskellig Art fan
gede i disse Aar BornhDlmernes Interesse, og nye FDretagender 
spirede frem. I Oktober r 862 Dprettedes en lille Navigations
skoLe i Rønne; ved LedeJ.'1ens Død i FDraaret r863 maatte den 
dog midlertidig standse sin Virksomhed. Spørgsmaalet om Op
rettelsen af en faglig og fDlkelig Landbrugsskole beskæftigede 
i høj Grad Sindene, og BDrnhDlms landøkDnomiske Forening 
var meget virksDm. FDrskellige landbrugs faglige Anliggender 
var til Drøftelse paa dens Møder; ogsaa SpørgsmaaI af anden 
Art havde Ledernes Interesse; saaledes finder man i et A ver
tissement om DagsDrden for nævnte Forenings Aarsmøde fra 
Vinteren r863/64 Spørgsmaalet om at lade den særlige born
holmske Arveret til Gaardene bortfalde. I Slutningen af r 862 
oprettedes Rønne Arbejder- og Industriforening, der siden blev 
omdannet til en Haandværker- Dg IndustrifDrening; dens første 
Generalforsamling fandt Sted den 26/5 r863. I dette Aar dan
nedes ogsaa Købmandsforeningen i Rønne. - Rundt Dmkring i 
SDgnene stiftedes Aftenskoler; særlig AftenskDlerne i Ibsker og 
Pedersker havde god Tilgang. Det var Lærerne Foverskov og 
Carstens, der her var førende. Paa dette Tidspunkt begyndte 
man ogsaa at stifte Skytteforeninger her paa Øen; saaledes 
dannedes Skytteforeningen for Aakirkeby og Omegn den 5/rc 
r863 af Philip Dam. - I denne Forbindelse kan ogsaa næv
nes, at i r 863 fandt det første store Besøg Sted af Højskole
elever fra det øvrige Land. I Juni Maaned kDm Lærere Dg Ele
ver fra Gjedv,ed (der lededes af P. Bojsen), Hindholm (ved 
Næstved) og Staby HøjskDle (ved Ringkøbing) her til øen. De 
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var herovre i 3 Dage, vandrede til Fods til Øens naturskønne 
Steder og overnattede paa G aard ene. Bønderne i de forskel
lige Sogne kørte Bagagen paa Vogne fra Sted til Sted; Borgerne 
i Rønne holdt et Festmaaltid for de fremmede, der efter Besø
gets Afslutning gennem deres Forstandere bragte Øen en be
gejstret Hyldest og Tak for denenestaaende Modtagelse. By
foged Jørgensen i Hasle og Folketingsmand Dam stod i Spidsen 
for Arrangementet. 

Skønt Bornholm saaledes begyndte at rykke ud af sin gen
nem Aarhundreder opretholdte Isolation, var Øens Forbin
delse med København og dens postale Standpunkt i det hele 
meget utilfredsstillende. Det var stadig den lille Damper »Mer
kur«, der sejlede med Post og Passagerer mellem Bornholm og 
Hovedstaden. Om Vinteren afgik »Merkur« r Gang om Ugen 
(Lørdag Morgen Kl. 7) fra Rønne, anløbende Ystad; den retur
nerede fra København hver Tirsdag Morgen Kl. 7. 3 Gange om 
Ugen udgik fra Rønne aaben Postvogn ad følgende Ruter: r) 
Til Allinge over Hasle, 2) til Neksø over Aakirkeby, 3) til 
Svaneke over Aarsdale og Østermarie. Rejsende medtoges for 
26 Skilling pr. Mil. Om Sommeren gik »Merkur« 2 Gange om 
Ugen, den ene Gang uden at anløbe Ystad. Denne Betjening 
af Bornholms Befolkning blev imidlertid meget stærkt kritise
ret, navnhg af den fremskridtsivrige Redaktør Wolff. Selv 
med de smaa Krav, der paa den Tid stilledes til Efterretnings
væsenet, maatte det sikkert ogsaa siges, at Bornholm var sted
moderligt behandlet. Dels var Skibet en daarlig og svag Søbaad, 
der i en Frostperiode hurtigt lod sig sætte i Staa, dels var Land
boernes Betjening gennem gaaende Postbude et saa godt som 
ukendt Begreb. Det viste sig da ogsaa i de bevægede Maaneder 
i Vinteren r863/64, efter at Krigen var brudt ud mellem Dan
mark og Tyskland, at vi her paa Bornholm, hvortil der endnu 
ikke var anlagt Telegraf, først meget sent fik Besked om de 
store Begivenheder paa Krigsskuepladsen og andetsteds. 

Hvad de trafikale Forhold angaar, kan endnu anføres, at 
man i disse Aar begyndte paa. Landevejenes Makadamisering. 

En Sag, der - nu som tidligere - i ganske særlig Grad be
skæftigede Sindene herovre og medførte Indlæg i Bladenes 
Spalter, var Udmarkssagen. For at faa Retsforholdet klaret 
havde Husmændene i Aaker anlagt Sag imod Gaardmændene 
med Paastand om Medejendomsret til Lyng- og Udmarksjor
derne. Processen tabtes ved Underretten, men Husmændene ap-
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pellerede Sagen, der henimod Slutningen af r 862 endelig naaede 
op til Højesteret. Dommen, der faldt den r/12, blev en prin~ 
cipiel Sejr for Husmændenes Standpunkt. Det blev fastslaaet, 
at de havde Ret til Andel i de omstridte Arealer, men der stod 
desværre intet i Dommen, der kunde vejlede Parterne med 
Hensyn til, hvorledes Delingen skulde foregaa. Sagens Udfald 
skabte derfor overordentlig Forvirring, og en Række nye 
Tvivlsspørgsmaal rejste sig. Hvad skulde man gøre ved de Ud
markslodder, som allerede var udskiftet til Gaardmænd, der 
maaske havde ofret megen Tid og Kapital paa deres Opdyrk
ning? Gaardmændene og deres Talsmænd rejste iøvrigt ogsaa 
Tvivl om, hvorvidt den Dom, der var faldet i Sagen mellem 
Husmænd og Gaardmænd i Aaker, uden videre gjaldt i de an
dre Sogne! Under disse Forhold opfordrede Øens Landstings
mand, Kaptajn O. E. Sonne, i en Artikel i Bladene Parterne til 
at forhandle med hinanden, fremfor at spilde Tid og Penge paa 
nye og kostbare Processer. Husmændene selv samlede sig til 
Møder i de forskellige Sogne, og der dannedes her paa Born
holm en Husmandsforening, vistnok den første i Danmark. 
Særlig ivrig for at hjælpe Husmændene var Prokurator Møl
ler i Neksø og Redaktør Wolff, der blev valgt til Sekretær for 
den nydannede Husmandsforening. Saavidt man kan se, blev 
der afholdt Husmændsmøder i alle Sogne; nogle Steder, f. Eks. 
i Rutsker, endte Mødet i vild Forvirring; men de fleste Steder 
blev der vedtaget Resolutioner, der gav Udtryk for Husmæn
denes Standpunkt. Disse Resolutioner stemte imidlertid ikke 
overens med hinanden. Det lykkedes dog i de fleste Sogne, 
f. Eks. Aaker, Nylars, Ibsker og Østerlars at faa opstillet en 
Række Punkter, der med lidt god Vilje kunde betragtes som 
den samlede bornholmske Husmandsstands Program i Ud
markssagen. Dette gik kort gengivet ud paa, at Udmarksjor
derne i de forskellige Kommuner skulde betragtes som Sogne
ejendom, for hvilken der paa samme Maade som ved Sogne
raadsvalg skulde vælges en Udmarksbestyrelse. I enkelte Kom
muner holdt Husmændene dog paa, at Udmarken skulde ud
skiftes, saa at hver Lodsejer i Sognet fik sin Lod tildelt til fri 
Raadighed, hvad enten han var Gaardmand eller Husmand. 

Indenrigsministeriet blev gjort bekendt med det stærke Røre, 
der var paa Øen angaaende dette Spørgsmaal, og den r8/6 r863 
nedsatte Indenrigsministeren en Kommission paa 2 Medlem
mer (Departementssekretær Balsløv og Bornholms Amtsforval-
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ter, Jensen), der skulde berejse Øen og træde i direkte For
handling med Repræsentanter for Parterne. Amtmand Wege
ner fik Ordre til at sørge for, at der i hvert Sogn valgtes 4 
Mænd, 2 Gaardejere og 2 Husmænd, til at forhandle med 
Kommissionen. Grundlaget for denne Forhandling var et af 
Regeringen udarbejdet Udkast til Lov, der hvilede paa følgende 
Hovedsynspunkter : 

I) Udmarksjorderne skulde ikke udskiftes, men henlægges 
for hvert enkelt Sogns Vedkommende som en Kommunen tilhø
rende særlig Ejendom under Sogneraadets Bestyrelse. 

2) De Dele af Udmarksjorderne, der egnede sig til Agerdyrk
ning, skulde bortarvefæstes med Ret til at sælges og pantsæt
tes, - Indtægten ved denne Arvefæstning skulde indgaa i 
Kommunens Kasse. 

3) De Udmarksjorder, der ikke egnede sig til Agerdyrkning, 
skulde i den Udstrækning, det var muligt, af Kommunen til
plantes med Træer. 

4) De Hartkornsejere, der efter tidligere Skifte havde ofret 
Penge paa Opdyrkning af Udmarker, skulde efter forud
gaaende Taksation have en Erstatning fra Kommunens Kasse, 
enten ved en Kapital en Gang for alle eller ved en aarlig Refu
sion fra Kommunekassen. 

Kommissionen begyndte sit Arbejde i Begyndelsen af Au
gust 1863 og afsluttede det, saavidt man kan se, i Løbet af et 
Par Maaneder. Naar undtages Nylars og Vestermarie Sogne, 
hvor Gaardejerne vilde føre Proces for deres Rettigheder, samt 
Olsker, hvor Gaardejerne mente, at dette Sogns Husmænd 
havde tabt deres Ret til Udmarken, fordi disse for IO Aar til
bage havde rejst en Retssag, som af formelle Grunde var ble
vet afvist, opnaaedes alle Steder Forlig, og Grundlaget for 
dette Forlig var det før nævnte Lovudkast.") Regeringen fore
lagde derefter et Lovforslag i Rigsdagssamlingen 1863/64. Det 
blev imidlertid forkastet i Landstinget ved - Stemmelighed 
(21 Stemmer mod 2I)!! For disse Forhandlinger vil der blive 
gjort nærmere Rede i Omtalen af nævnte Rigdagssamling. 

Det er ganske tydeligt, at Udmarkssagens uheldige Forløb 
fremkaldte et dybt Skel i den bornholmske Landbefolkning, 

") Senere udsendte dog Sognepræsten i Nylars, Sogneraadsformanden 
og 14 andre Gaardmænd i Sognet et Andragende til Indenrigsmini
steriet, hvori de ansøgte om, at den paatænkte Lov ogsaa blev gen
nemført for dette Sogns Vedkommende. 
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som modvirkede de Bestræbelser, der iøvrigt var fremme for 
ved fælles Foretagender at drage Gavn af Tidens Fremskridt 
paa det kulturelle og erhvervsmæssige Omraade. 

Af overordentlig Betydning for Bornholm blev den af Pastor 
Trandberg fremkaldte Vækkelse. Trandberg, der var født i 
Nylars den 18/8 1832, havde siden 1860 virket som Rejsepræst 
her paa Øen, og hans Forkyndelse vakte stort Røre. I Begyn
delsen ønskede han at holde Bevægelsen indenfor Folkekirken, 
men St. Hans Dag 1863 meddelte han paa et stærkt besøgt 
Møde i Almindingen, at han dannede en evangelisk-luthersk 
Frimenighed. Han rettede ved denne og andre Lejligheder den 
voldsomste Kritik overfor »Statskirken« og dens Præster. Til 
Frimenigheden sluttede sig hurtig ca. 500 Familier paa Øen, og 
der opførtes efterhaanden Frimenighedskirker i Rønne, Aakir
keby, Neksø, Østermarie, Olsker og flere Steder. I en vis Hen
seende betød Bevægelsen et forøget aandeligt Røre, men paa 
den anden Side medførte den Omstændighed, at Menighedens 
Medlemmer skilte sig helt ud fra Drøftelse af alle »verdslige« 
Anliggender, en Svækkelse af de Bestræbelser, der fra mange 
Sider var fremme for i Fællesskab at løse en Række samfunds
mæssige Opgaver. Det er iøvrigt overraskende, med hvilken 
uhyre Bitterhed Trandberg og hans Tilhængere omtales saavel 
af Redaktionerne som af talrige Indsendere i de bornholmske 
Blade. I Amtstidende for 2IjII 1862 hedder det saaledes i en 
Meddelelse fra Neksø bl. a.: »En uhyggelig Stemning har, saa
længe Trandberg opholdt sig her, hvilet over denne By, lig en 
mørk og tordensvanger Sky, der især i den sidste Tid har ud
spyet sin fordærvelige Ild. Vi haabe, at den Misundelse, Had, 
Bagtalelse og Sladder, som Hr. Trandberg ved sin Virken her 
har foraarsaget og næret, lidt efter lidt igen vil forsvinde, og 
at en kristeligere og kjærligere Aand igen maa komme til at 
hvile over os Neksøboere«. 

I et »Sendebrev« til Menighederne paa Bornholm fra »En 
Sandhedsven til Sandhedsvenner«, der er optaget i de born
holmske Blade i Juni 1863, og som utvivlsomt er skrevet af en 
af Øens Præster, hedder det bl. a.: »Saadanne Bønforsamlin
ger, som Trandberg og hans Lærlinge holde i Skovene, ere i 
deres Grundvæsen fordærveIigere end de utugtigste Skovgil
der, og deres Bønforsamlinger og Sammenkomster i Byerne og 
paa Landet er kun skinhellige AssembIeer, fordærveligere end 
de værste Forsamlinger i Værtshusstuer, og deres Taler i disse 
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saakaldte hellige Forsamlinger er fordærveligere end de Vittig
heder og Skjæmtens Ord, der udtales ved Spillebordene og paa 
Krobænkene. Trandberg og hans Lærlinge benytte deres Sam
menkomster til at udsaa Had og Foragt i de enfoldige Sjæle 
imod Kirken, Præsterne og Skolelærerne, Had og Misundelse 
i de fattiges Hjerter imod de Rige og Fornemme, imod Hus
bonde og Foresatte, og forlede dem til Ulydighed, Trods og 
Egenraadighed. Saadant er ikke Opvækkelsens Røster, ej heller 
Livsens Ord, ej heller levende Kristendom, men farisæisk Hyk
leri og Ondskab«. 

Hadet imod den nye Retning og dens Tilhængere var saa 
voldsomt, at der undertiden var Tale om legemlig Overlast; 
Byfogeden i Neksø, Hr. Nygaard, maatte endog lade læse paa 
Kirkestævne og meddele i Bladene en i de alvorligste Vendin
ger holdt Meddelelse om, at Øvrigheden vilde skride ind, hvis 
disse Overfald fortsattes. - Den stærkeste Ophidselse synes at 
være udgaaet fra en Del af de bornholmske Præster, og Om
kvædet i de voldsomme Angreb er stadig, at Trandberg har 
sprængt Folkekirken. Dette synes af hans Anklagere at være 
stillet op paa Linie med landsforræderiske Handlinger. 

Trandberg selv brugte vel ogsaa meget stærke Ord overfor 
sine Modstandere; han betegnede saaledes Præsterne som V rang
lærere og Folkekirken som »den store Skøge«; men overfor det 
Had og den Forfølgelse, han og hans Menighed var Genstand 
for, reagerede mm ikke. Man betragtede det som en naturlig 
Følge, at de, der vilde efterfølge Kristus, var hadede af Verden. 

Direkte fik denne religiøse Vækkelse næppe nogen Betydning 
for det politiske Liv her paa Øen, men indirekte er der næppe 
Tvivl om, at der ogsaa igennem Trandbergs og hans Medarbej
deres Virksomhed blev sat Kræfter i Bevægelse, der paa afgø
rende Maade bidrog til, at det bornholmske Folkesind løftede 
sig op fra Dagliglivets mangfoldige Ligegyldigheder til Over
vejelse af større og vigtigere Spørgsmaal, hvad enten disse hører 
til dem, som øjet ser, og øret hører, eller til dem, som omfat
tes af Troen og Haabet. 

At den politiske Interesse i denne Periode ingenlunde er i 
Tilbagegang, er der mange Vidnesbyrd om; saaledes blev der 
i 1863 afholdt ikke mindre end 4 Grundlovsfester, alle for
holdsvis vel besøgte: I Rønne, Almindingen, Klinteskoven ved 
Neksø og ved Hammershus. 

I Rønne samledes man ved Raadhuset og gik i Procession 
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med Sangforening og Musikkorps i Spidsen til Sommerlyst, der 
var festligt smykket. Her udbragte Amtmand Wegener en 
Skaal for Kongen, Byfoged Bjørnsen talte for Grundloven og 
Lærer Siersted for Fædrelandet. Der var skrevet flere Sange til 
Festen, som sluttede med et Festmaaltid, i hvilket dog vistnok 
kun de mere »fornemme« deltog. - Festen i Almindingen be
tegnes i Avisen som en lille Fest, der kun var beregnet for de 
nærmestboende. Ogsaa her blev udbragt et Leve for Kongen, 
Grundloven, Fædrelandet o. s. v. Bagefter dansede man i Pa
villonen. - Ved Grundlovsfesten i Klinteskovene ved Neksø 
var en talrig Forsamling tilstede. Her talte Findanus Petersen 
for Kongen som Grundlovens Giver. Hovedtalen blev holdt af 
Landstingsmand, Kaptajn Sonne, der sluttede med et Leve for 
Grundloven. Endvidere talte Lærer F. Petersen fra Poulsker 
(for Danmark), Købmand Wichmann (for Bornholm) og Dr. 
Kauffmann (for Norden). Ogsaa her samlede de ældre sig efter 
den egentlige Fest til et Festmaaltid, hvor den ene livlige Skaal 
afløste den anden, mens Ungdommen foretrak Dansens Ad
spredelser. Avisen slutter Beretningen om denne Fest saaledes: 
»Overalt herskede der den gladeste og gemytligste Stemning; 
ikke let egner heller noget Sted sig bedre til festlig Sammen
komst. Naturen er saa rig og afvekslende, Udsigten saa henri
vende, at enhver maatte føle en levende Erkjendtlighed mod 
Stedets Eier, for at han med sædvanlig Forekommenhed over
lod Pladsen til Afbenyttelse«. Ogsaa Festen paa Nordlandet 
var vel besøgt; efter Avisen var der samlet 500 Mennesker ved 
Slotsruinerne, der var »dekoreret særdeles smukt«! Ogsaa her 
udbragtes Leve for Kongen (Kontrollør Marckmann), Grund
loven (Byfoged Jørgensen, Hasle), Danmark (Byskriver Han
sen) og Bornholm (Forstraad Roggenbau). Desuden talte Red
aktør Wolff; hans Emne var: »Danmark til Ejderen«. 

3. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIANUS 
KOFOD, DAM OG O. E. SONNES VIRKSOMHED 

I RIGSDAGSSAMLINGEN 1862-63. 
Denne Rigsdagssamling strakte sig over knap 4 Maaneder, 

idet den begyndte 4/10 1862 og sluttede 2711 1863. Den havde 
et meget stilfærdigt Forløb. Der blev vel af Regeringen fore
lagt 37 Lovforslag, men de fleste af disse var af underordnet 
Betydning; dansk Politiks interessanteste Begivenhed udspil-
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ledes i disse Aar i Rigsraadet; i Rigsdagen behandledes kun de 
for Kongeriget specielle Sager. 

Lucianus Kofod havde Ordet 27 Gange; O. E. Sonne, der i 
denne Samling havde sin Debut som Landstingsmand, talte 
lige saa tidt; Dam derimod kun IO Gange. - Kofod var Med
lem af Folketingsudvalget angaaende et af Tscherning privat 
indbragt Forslag om Nedlæggelse af Metropolitanskolen. -
Dam var Medlem af 2 Udvalg; det ene behandlede det ofte 
forelagte, men aldrig gennemførte Forslag om en fælles kom
munal Bestyrelse for Købstad og Land; det andet blev ned
sat i Anledning af et af Dam selv forelagt Lovforslag om en 
Ændring i Fremgangsmaaden ved Fastsættelsen af Kapitels
taksten. - Sonne var Medlem af 2 Udvalg; det ene behand
lede en Omordning af Overformynderiets Forhold; det andet 
Forandringer i Loven om Sønæring; for dette sidste Udvalg 
var Sonne Ordfører i Tinget. 

Intet særligt bornholmsk Spørgsmaal gav i denne Samling 
Anledning til Debat. Det skal dog nævnes, at Dam ved Be
handlingen af Lovforslaget om Købstædernes kommunale Be
skatning fremdrog den Ejendommelighed, at Byfogderne paa 
Bornholm - i Henhold til Reskript af 27/4 1787 - var fri
taget for at svare Skat »af deres iboende Gaarde«. Dam øn
skede denne Bestemmelse ophævet, men undlod at stille et der
til sigtende Ændringsforslag, der heller ikke ses at være stillet 
fra anden Side. 

Den af de 3 bornholmske Rigsdagsmænd, der i denne Sam
ling stærkest paakaldte Tingenes og Offentlighedens Opmærk
somhed, var uden Sammenligning Lucianus Kofod. Men dette 
skete undertiden paa en for ham selv lidet smigrende Maade. 
Det ses tydeligt af Forhandlingerne, at han brugte sine uom
tvistelige Evner som Taler, og at han red sine Kæpheste -
Purismen og Skandinavismen - paa en Maade, der virkede 
irriterende paa adskillige. Ministeriet Halls Kultusminister, 
Monrad, der paa dette Tidspunkt indtog en Position i dansk 
Politik, der vel var lige saa betydelig som L C. Christensens 
i Venstres Velmagtsdage eller Staunings i vore Dage, lagde i 
adskillige Replikker til Lucianus Kofod ikke Skjul paa, at 
denne bornholmske Parlamentariker var ham en Brand i Næ
sen. Monrad anvendte undertiden overfor Lucianus Kofod en 
Tone, der var betydelig skarpere end sædvanlig i Rigsdagen i 
denne Periode; eksempelvis kan citeres en Udtalelse fra Fol-
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ketingets Forhandlinger om Nedlæggelse af Metropolitansko
len. Kofod tog da Ordet for at anbefale Forslaget, og han be
nyttede Lejligheden til et voldsomt Angreb paa Skoleplanen 
for de lærde Skoler, fordi Undervisningen i Tysk indtog en 
alt for stor Plads; han talte i denne Forbindelse om »den be
rygtede Skoleplan «; under en tidligere Forhandling havde 
han kaldt den en »Skamplet« for Landet. Monrad svarede der
til bl. a.: »J eg kunde ligeoverfor den ærede sidste Taler (Ko
fod) fristes til at bruge ligesaa stærke Udtryk, som han har 
brugt; han har igaar talt om Skoleplanen som en »Skamplet« 
og ida g brugte han Udtrykket: »den berygtede Skoleplan«. 
Jeg kunde godt vende de samme Vaaben mod den ærede Rigs
dagsmand, og hvis han ofte gaaer frem paa samme Maade, saa 
kan jeg heller ikke modstaae Fristelsen; - men idag skal jeg 
modstaae den og overvinde mig selv. Derimod maa jeg gjøre 
den ærede Rigsdagsmand opmærksom paa, hvor ubesindigt han 
taler, hvor ilde overveiet han dog kan komme med sine Ord. 
Han siger: Naar vi blot hæve de bestaaende offentlige lærde 
Skoler, saa maae vi gjerne lade denne berygtede Skoleplan 
blive staaende. Nu vil jeg bede Enhver betænke, hvor ubesin
digt og ilde overveiet den ærede Rigsdagsmand taler; thi denne 
Skoleplan maatte da alle de private Skoler rette sig efter 
(Kofod: Nej!) - og derfor siger jeg, at det er et Exempel paa, 
hvorledes den ærede Rigsdagsmand kan tale uden at overveie 
sine Ord. Uagtet den ærede Rigsdagsmand har brugt Udtryk 
som »Skamplet« o. s. v. om Skoleplanen, saa har han dog 
tænkt saa lidt over den hele Sag, at han kan lade denne Plan 
vedblive at bestaae ved alle de private Skoler, naar blot de 
offentlige hæves, - saaledes som Forholdet nu er, maatte de 
private Skoler rette sig efter den. (Kofod: Nej, det ville vi 
først foæbygge!)«. (Folket. Forh. 1862-63, Sp. 889-90). 

Ved en anden Lejlighed bebrejdede Kofod Undervisnings
ministeren Mangel paa Frisindethed. Monrad svarede da med 
at bede Kofod »overveje, hvad han og hvad jeg have gjort for 
Danmarks Frihed i de sidste 22 Aar; han bedes overveje dette, 
inden han fælder en saa rask Dom over min Frisindethed«. 
(Folket. Forh. 1862-63, Sp. 3063). 

Trods alt fortsatte Lucianus Kofod ufortrødent sine ihær
dige Bestræbelser for at udrense Fremmedord eller Germanismer 
af de foreliggende Lovforslag for at erstatte dem med rent 
danske Udtryk. Heldet var vekslende. Saaledes stillede han ved 
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2' Behandling af et Lovforslag om Sønæringen sammen med 14 
andre Medlemmer, bl. a. Dam, en Del Ændringsforslag til 
Fremme af Sprogrenheden. Af disse blevet Forslag om at er
statte Udtrykket »fremskaffe Attest« med »tilvejebringe At
test« vedtaget med 57 Stemmer mod 4, men ved næste Af
stemning faldt et Forslag om at ombytte Ordet »navigere« med 
»føre«; 43 stemte Nej, 37 Ja. Der maatte endog et Navneop
raab til. - I disse Bestræbelser høstede Kofod baade Anerken
delse og Kritik; den sidste havde undertiden en noget spøgefuld 
Form, somme Tider med en Understrøm af Haan. Saaledes 
bemærkede Hjørringkredsens Folketingsmand, Statsrevisor 
Fischer, da Lucianus Kofod som sædvanlig havde svunget sin 
Lanse mod Fremmedordene: »Jeg veed, at den ærede Rigsdags
mand for Bornholms Amts I' Valgkreds (Kofod) erkjender 
Holberg for en Autoritet, og jeg griber derfor Leiligheden til 
at erindre ham om, at Holberg etsteds siger om en Skolemester: 
»Han Ortografien tog iagt saa nøie, at Meningen han agtede 
heelt føie«. Jeg troer, de Ord kunne finde Anvendelse her". 
(Folket. Forh. 1862-63, Spalte 3263). Og den skarpe Pole
miker, Redaktør C. V. Rimestad, bemærkede en Dag til Lu
cianus Kofod: »Der er imidlertid en Ting, som er værre end 
enkelte fremmede Ord, og det er Affektation i det danske 
Sprog, og navnlig den Affektation, som let kommer ind ved en 
meget affekteret Kreds af Mænd, som har vidst at gjøre sig 
gjældende paa forskjellige Standpunkter«. (Folket. Forh. 1862 
-63, Sp. 3725). 

En anden Gang drillede Orla Lehmann, der dengang var 
Indenrigsminister, ham med følgende Bemærkning: »Iøvrigt 
skal jeg blot som et Beviis paa, hvormegen Overbærenhed vi 
Alle behøve ligeoverfor hverandre, anføre, at den ærede For
slagstiller begyndte sit Foredrag, hvori han bebudede disse 
Ændringsforslag, med at sige, at han i denne Session havde ud
øvet det særlige Stiilretterkald, han her synes at have paataget 
sig, med megen »Moderation«. Han sagde »Moderation« og 
ikke »Maadehold«, men blev alligevel ikke kaldt til Orden af 
Formanden«. (Folket. Forh. 1862-63, Sp. 3433). 

Lucianus Kofod havde som allieret i sin Kamp mod Frem
medord Folketingsmanden fra Sakskøbing, Assistent Fr. Bar
fod, en Politiker, der ligesom Kofod var fanatisk Skandinav 
og national. De to Tingmænd rejste i Fællesskab en stærk Kri
tik af Sproget i et Lovforslag om Kirkesyn. Kofod udtalte 
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ved denne Lejlighed, »at man her paa Modersmaalets Vegne 
maa rødme over, at en Lov paa vor Tid kan udkomme i et saa 
blandet Sprog som det, hvori nærværende Lover skrevet« 
(Folket. Forh. 1862-63, Sp. 3720). Tscherning rettede da 
følgende Henstilling til Kofod: »Jeg troer, at det ærede Med
lem vilde gjøre en større og overeensstemmende med sin Hen
sigt bedre Nytte, naar han selv bragte frem til anden eller 
tredie Behandling Rettelser af denne Art, men som ikke gik ud 
over en vis Grændse, saaledes at han ikke absolut var imod 
de Ord, som engang have faaet et langt Borgerskab i Sproget, 
og som med Lethed bøies i selve Sproget, men holdt sig til 
dem, der ere mere fremmede i deres Form og mindre skikkede 
for vor almindelige Udtale« (Folket. Forh. 1862-63, Sp. 
3721 ). 

Denne Opfordring foranledigede, at Kofod og Barfod sam
men med Philip Dam og den stærkt grundtvigsk sindede jyske 
Folketingsmand Termansen gennemgik Lovforslaget angaaende 
en Omordning af Politiforholdene i København, og ved 2' Be
handling af dette Lovforslag, der kun var paa. 20 Paragraffer, 
stillede de 4 Herrer ikke mindre end 90 Ændringsforslag, alle 
med det Formaal at fjerne alle fremmede eller fremmedartede 
Udtryk og Vendinger. Eksempelvis skal anføres: »Kontorchef« 
foresloges ombyttet med »Forretningsfører«, »Kontor« med 
»Skriverstue«, »Assistent« med »Hjælper«, »Personale« med 
»Mandskab«, »Anciennitet« med »Tjenestealder«, »Politikon
stabler« med »Bysvende«, »Sergenter« med »Byvæbnere«, 
»Tumult« med »Ustyr« o. s. v. 

Barfod var Ordfører for de 4 Forslagssti1lere, men ogsaa 
Kofod deltog livligt i Debatten om disse mange Ændringsfor
slag. Den blev meget lang og endte med en Afstemning, der 
foregik under Uro og Latter blandt Medlemmerne; Forman
den maatte endog true med at hæve Mødet, hvis der ikke kunde 
blive den fornødne Ro. »J eg kan ikke anse det for passende, 
at man leer af de af Thinget tagne Beslutninger«, sagde For
manden. Saa fortsatte man, men det hændte flere Gange, at et 
af de 4 Sprogrenseres Forslag blev vedtaget ved den alminde
lige Afstemning (ved at Medlemmerne rejste sig), men for
kastet med ret stor Stemmeforskel ved Navneopraab - eller 
omvendt! Da den besynderlige Afstemning langt om længe var 
tilendebragt, forelaa et Resultat, der af Udvalgets Ordfører 
(Bille) blev betegnet som »Pærevælling«. Eksempelvis skal 
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nævnes, at det var vedtaget at ændre »Kontor« til »Skriver
stue", men det ganske parallelle Ændringsforslag om at kalde 
»Politikontor« for »Politistue« var forkastet. »Bysvend«, der 
skulde erstatte »Konstabel«, var vedtaget, men »Byvæbner« 
forkastet; iøvrigt var i enkelte Sammensætninger »Konstabel« 
opretholdt. Dertil kom, at der samtidig var vedtaget enkelte 
Realitetsændringer, og til disse havde Kofod og hans 3 allierede 
ikke stillet Forslag om sproglige Rettelser. Under disse For
hold tog Kofod ved Lovforslagets fortsatte Behandling de Æn
dringsforslag, som endnu ikke havde været til Afstemning, til
bage, idet han bad Udvalgets Ordfører om, at de mellem Lov
forslagets 2' og 3' Behandling maatte blive taget op af Ud
valget! Ordføreren erklærede ikke at kunne love noget i saa 
Henseende, og han fortsatte: »Jeg troer overhovedet ikke, at 
man ved denne Leilighed kan gaae videre end at paalægge dem, 
som skrive Lovene, at de gjøre sig den yderste Flid for at und
gaae fremmede Ord og derimod vælge gode danske Ord, hvor 
dette kan skee, men naar det ærede Medlem paa egne og Med
forslagsstilleres Vegne har troet at kunne vælte Ansvaret over 
paa Andre for de Ubehageligheder og Besværligheder, som vi 
gjennemgik ved Afstemningen forleden Dag, saa er det ikke 
rigtigt, Ansvaret kan kun falde paa ham og hans Medforslags
stillere. Dersom de havde indskrænket sig til, hvad der var na
turligt og ligefremt ved denne Leilighed, saa vilde de have fri
taget Thinget for et stort og besværligt Arbeide, og have und
gaaet den store Ulempe, hvorunder de selv og vi Andre nu 
lide, den nemlig, at der er vedtaget saadanne Forslag, hvorved 
Lovforslaget er blevet lemlæstet« (Folket. Forh. 1862-63, Sp. 
45 67-79). 

Da Forslaget vendte tilbage fra Udvalget, der bestod af 9 
Medlemmer, forelaa en enstemmig Indstilling, hvorefter næsten 
alle de fordanskede Udtryk, som det var lykkedes Kofod og 
Barfod at faa vedtaget ved 2' Behandling, paany var fjer
nede: »Skriverstue« blev igen til »Kontor«; »Hjælpere« blev 
til »Assistenter«; Udtrykket »Bysvende« forsvandt; man vendte 
dog ikke tilbage til »Konstabler«, men indførte Ordet »Politi
betjente« o. s. v. Lucianus Kofod og hans 3 Meningsfæller 
maatte i den Debat, som Indstillingen hemkaldte, døje adskil
lige Spydigheder. Bl. a. udtalte C. V. Rimestad: »Der er ikke 
Tale om at lave nye fremmede Ord, men om at forsøge paa 
at lave nye danske Ord, hvortil der dog ganske vist, naar det 
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skal være berettiget, hører et fiint dansk Øre, en fiin Sprog
sands og en overordentlig Magt over sit Stof, saaledes at det i 
Almindelighed kun er store Videnskabsmænd eller særdeles be
gavede Folk, som ere i Stand dertil, men ikke Enhver, der 
siger: Jeg elsker det Danske, og jeg vil derfor lave nye danske 
Ord; det gaaer ikke an, der hører meget Mere til. Den ærede 
Rigsdagsmand vil ogsaa see, hvorledes det er faldet ud i dette 
Tilfælde; der stod f. Ex. i Loven: Kontor, Kontorchef og Kon
torudgifter, hvilket skulde forandres, men for Kontorchef 
kunde man ikke finde noget Navn, ikke engang Kontorhøv
ding, hvorimod Kontoret selv blev forandret til Skriverstue og 
Kontorudgifter til Skrivningsudgifter. Der blev altsaa en Kon
torchef, som intet Kontor havde, men kun en Skriverstue og 
Skrivningsudgifter, og det træffer sig nu saa uheldigt, at Kon
torchefen, efter den Forklaring, som her er given, ikke engang 
kan komme ind i denne Skriverstue, thi saa bliver den til en 
Skrivestue, og har han kun een Stue til sig og sine Kontorbe
tjente, saa er han aldeles ulykkelig; thi hvad skal saa denne 
Stue hedde? Det er ingen Skriverstue, da Kontorchefen selv 
sidder der, og det er heller ingen Skrivestue, da Kontorbetjen
tene ogsaa sidde der. Der kan man see, hvor uheldigt det i en
kelte Tilfælde kan falde ud at ville lave danske Ord, naar man 
ikke i den Henseende er saa vel udrustet, som man burde 
være«. (Folket. Forh. 1862-63, Sp. 4952-53). 

Under Forhandlingen erklærede Lucianus Kofod, at han 
vilde bøje sig for det samlede Udvalg. »Jeg skal tiltræde«, ud
talte han, »at man kan lade »Politibetjent« gaae,. skjøndt det 
er halvt Tydsk, men halvt tyske ere vi jo i det Hele taget. (En 
Stemme: Saa?) Ja, jeg udtaler det her, at vi i vor hele Dan
nelse, i vor Tankegang og i vort Lovsprog saa omtrent ere 
halvt tydske - man kan strides om Brøken, men det bliver 
dog henved Halvdelen - og derfor er det heller ikke at un
dres over, at vi gaae vor Opløsning imøde. Jeg tør ikke op
fordre de ærede Herrer til at fastholde, hvad de have vedtaget 
ved 2' Behandling; thi saa vilde Loven faae et forfærdeligt 
Udseende; men hvad Vei skulle vi gaae, for at værne om det 
danske Sprog? Det maa dog slaaes fast, at, saafremt vort Lov
sprog ikke kommer til at ændre sig og lempe sig efter Lovgiv
ningsmagten, der i sig har optaget folkelige Bestanddele, saa 
vil Sproget ikke blive folkeligt. Vi ere komne ud over Enevæl
dens Lovgivning, og i en vis Henseende altsaa ogsaa over Em-
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bedsvældets Lovgivning, men vi maae ogsaa komme ud over 
Kancellisproget; Kancelliet er borte, men Kancellisproget have 
vi dog endnu«. (Folket. Forh. 1862-63, Sp. 4969)' Han slut
tede sin Tale med at henstille, at der i Folketinget blev nedsat 
et Udvalg paa 3 Medlemmer, der udelukkende havde til For
maal at tage sig af Lovforslagenes sproglige Udformning. -
Et saadant Udvalg blev iøvrigt senere nedsat. 

Ved Afstemningen blev Udvalgets Forslag vedtagne, enten 
enstemmigt eller med alle Stemmer mod l. - Denne Sags For
løb betød et meget alvorligt Nederlag for Lucianus Kofod, 
hvis Prestige i Tinget ikke i Forvejen var særlig stor. 

Som foran omtalt var Dam i denne Rigsdagssamling kun 
sjældent Deltager i Tingets Forhandlinger. Af de Indlæg, han 
fremkom med, har en Tale under Behandlingen af et Forslag 
om Sognebaands Løsning særlig bornholmsk Interesse, idet han 
kom ind paa Pastor Trandbergs Virksomhed her paa øen. Han 
udtalte herom: »1 en vis Egn af Landet har en theologisk Kan
didat som har modtaget præstelig Ordination, ofret sig til at 
være' en Slags reisende Præst, altsaa paa en Maade at virke i 
den indre Missions Tjeneste. Han har i den Kreds, hvorhen han 
er gaaet, hvor han er barnefødt, og hvortil han i det Hele har 
knyttet sig, vundet Anerkjendelse; Menighederne ville. gjerne 
tage imod ham og høre ham, og han har ogsa~, ~aavIdt d~t 
staaer til hans Evner, som jeg troer, han har I tIlstrækkelIg 
Grad til at optræde paa en saadan Maade, opottret sig for 
dette Øiemed. Han har ikke hidtil villet modtage nogen fast 
Ansættelse som Præst, han har altsaa hverken Præstegaard, 
Tiende eller nogensomhelst Slags Indtægt for den Virksomhed, 
han yder i Religionens Tjeneste. Alt det. materielle Vede:l~g, 
han har har han kun igjennem de Memgheders gode VIlhe, 
som han' saaledes kommer til. Denne Præst holder i Almindelig
hed sine gudelige Forsamlinger enten i privat Mands Huus, 
f. Ex. i en Lade, naar der ellers ikke er noget Sted, som egner 
sig dertil, eller ogsaa under aaben Himmel, naar Veiret tilla
der det, og han har altid en stærk Tilstrømning af mange f~r
skjellige Menigheder fra den Kreds, hvori han bevæger SIg. 
Han har imidlertid fundet, hvad Menighederne ogsaa have 
fundet at det ofte er forbundet med Ubekvemmelighed og 
Vansk~lighed paa denne Maade at holde gudelige Forsamlin
aer og han har derfor til det høie Kirke- og Underviisnings-
b , d T' ministerium indgivet et Andragende, som gaaer u paa to mg, 
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nemlig for det Første, en Forespørgsel om, hvorvidt det høit
agtede Ministerium anerkjender, at Præsterne have Ret eller 
Lov til at indrømme ham Tilladelse til at forkynde Ordet j 
Kirkerne, forsaavidt som en saadan Forkyndelse ikke er til 
Hinder for den øvrige Gudstjeneste eller de administrative For
retninger, og for det Andet, dersom en saadan Ret ikke an
tages at være tilstede, om saa det høitagtede Ministerium vil 
meddele Præsterne en saadan Ret til at give denne Præst Til
ladelse til at forkynde Ordet i Kirken. Herpaa er der under 
21' Maj d. A. indløbet Svar i en Skrivelse til vedkommende 
Myndigheder, og dette Svar gaaer ud paa, at Ministeriet ikke 
anseer Præsterne berettigede til at tillade Sognekirkens Afbe
nyttelse til gudelige Forsamlinger udenfor den sædvanlige 
Gudstjeneste, samt at det finder Betænkelighed ved at udstede 
en saadan Bemyndigelse for Sognepræsterne med Hensyn til de 
Forsamlinger, som Andrageren ønsker at afbenytte Kirken til, 
og hvorom han subsidialiter har ansøgt i sit Andragende«. »Jeg 
kan ikke Andet end beklage, at denne Bestemmelse er truffen, og 
det forekommer mig, at der her under denne Sag kunde være 
Anledning til at omtale dette, og jeg finder navnlig Anledning 
dertil, naar jeg seer hen til, at den høitagtede Kultusminister 
igjennem kongelige Anordninger vil bringe kirkelige Sager i 
Orden«. (Folket. Forh. 1862-63, Sp. 3220-21). 

Kirke- og Undervisningsminister Monrad tog straks Ordet 
og motiverede, hvorfor han havde givet Pastor Trandberg det 
af Dam omtalte Svar. Han udtalte bl. a.: »Der fremkommer 
undertiden fra dem, der stille sig op som Medlemmer af Fri
kirken, de meest hadefulde og nærgaaende Beskyldninger mod 
Medlemmer af Folkekirken; jeg veed saaledes med fuldkom
men Sikkerhed, at der har været et Exempel paa, at En,. der er 
Forstander for en saadan Frimenighed, har erklæret for sin 
Menighed, at Folkekirkens Præster vare Djævelens Børn, og 
at de førte alle Medlemmer af Folkekirken til Helvede.':') Nu 
forekommer det mig dog ikke at være aldeles rigtigt, om dcr 
skulde aabnes Adgang i selve Folkekirken til at udtale dette, 
det vilde dog ikke være ret passende, om en saadan Erklæring 
udgik fra Prædikestolen; men selvom en saadan Opposition 
ikke antager saa krasse Former som i det Tilfælde, jeg her har 

,,) Monrad har næppe med disse Bemærkninger sigtet direkte til 
1?astor Trandberg, hvis Frimenighed først blev stiftet senere. 

2 
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omtalt, kan den dog virkelig være af en saa oppositionel Na
tur. at den væsentlig kun gaaer ud paa at forstyrre Forholdet 
mellem Sognepræsten og Menigheden, kun søger sin Hovednæ
ring ikke saameget i at vinde for Christendommen, som at 
vinde mod Sognepræsten. Jeg skal ikke her gaae ind paa at 
drøfte det specielt foreliggende Tilfælde, men disse almindelige 
Principper ville vise, at man bør gaae frem med en vis Var
somhed isaadanne Sager«. (Folket. Forh. r862-63, Sp. 3222). 

Den betydeligste Indsats fra Dams Side i denne Samlings 
Arbejde var dog Fremsættelsen af et Lovforslag om en ændret 
Fremgangsmaade ved Fastsættelsen af Kapitelstaksten. Paa 
dette Omraade havde Bondevennernes Fører, J. A. Hansen, 
gentagne Gange tidligere søgt at naa igennem med et Forslag; 
men det var ikke lykkedes. Nu optog Dam Arbejdet; hans 
Forslag afveg dog paa enkelte Punkter fra det J. A. Hansenske. 
Hovedbestemmelsen gik - i begge Forslag - ud paa, at de 
Beretninger, der skulde lægges til Grund ved Kapitelstakstens 
Beregning, skulde afgives dels af Kommunalbestyrelserne, dels 
af Præsterne. Hidtil havde det været Underøvrighederne -
By- og Herredsfogderne - sammen med Sognepræsterne, der 
leverede de Tal, hvoraf de for Landets Skatteydere saa betyd
ningsfulde Kapitelstakster udregnedes. - Dams Betragtning var 
nu den, at det ikke skulde være Tiendenyderne alene, men 
ogsaa Repræsentanter for Yderne, der skulde have Indflydelse 
paa Taksternes Fastsættelse. I disse Synspunkter fik han ved 
Sagens Behandling Medhold, navnlig fra bondevenlig Side, 
men en Del Embedsmandsrepræsentanter gik imod Lovforsla
get. Dette blev henvist til et Udvalg paa 5 Medlemmer; Dam 
var baade Formand og Ordfører for Udvalget, hvis Flertal 
sluttede sig til Forslagets forannævnte Hovedregel. Betænknin
gen blev afgivet saa sent, at Lovforslaget ikke kom til 2' Be
handling i Tinget. 

Skønt O. E. Sonne var ny Mand i landstinget, blev hans 
Indsats i denne Samlings Arbejde dog betydeligt. Det første 
Lovforslag, han ytrede sig om, angik Ændringer i Sønærings
lovens Bestemmelser. Han talte her den mindre Skibsfarts Sag. 
Som Mønstringsbestyrer i Neksø havde han haft rig Lejlighed 
til at lære de Vanskeligheder .at kende, hvorunder Sejlskibs
farten arbejdede under Konkurrencen med Dampskibene. Efter 
Lovforslaget skulde Skibe over 30 Kommercelæsters Drægtig
hed foruden Føreren have r Mand ombord, der havde Styr-

19 

mandseksamen. Hidtil havde man i stor Udstrækning hjulpet 
sig med Bedstemænd. Sonne fandt, at den nye Bestemmelse 
vilde virke for trykkende. Indenrigsministeren stillede sig vel
villigt overfor Sonnes Henstilling, og Lovforslaget blev hen
vist til et Udvalg, for hvilket Sonne blev Ordfører. Efter dettes 
Indstilling blev de 30 Læster sat op til 40, hvilket vedtoges af 
Tinget. 
. O. E. Sonne h~vde saaledes en smuk Start i det høje Lands

tIng, og .det var lllgenlunde nogen let Sag for en jævn Borger 
fra en fjern Landsdel at gøre sig gældende i denne Forsam
ling, hvor paa den Tid Mænd af Byrd og Lærdom gav To
nen an. 

I den følgende Sag, i hvis Behandling Sonne tog aktiv Del, 
udførte Sonne et Arbejde, der paa et afgørende Punkt ændrede 
Udformningen af Lovforslaget, der omhandlede den kommu
nale Beskatning i Købstæderne udenfor København. I Skatte
ligningen i Kommunerne var man hidtil gaaet meget forskelligt 
frem, og de Skattekilder, man udnyttede, var højst uensartede. 
De fleste Købstæder havde fra gammel Tid deres væsentligste 
Indtægter fra faste Ejendomme, ofte i Forbindelse med, at Ejerne 
af disse opnaaede visse Rettigheder, f. Eks. Adgang til at græsse 
et vist Antal Kreaturer paa Købstadens Jorder. Men da der dels 
i dette Forhold skete Forskydninger ved Jordernes Salg, dels 
i den nyere Tid var Brug for større Indtægter end hidtil, havde 
Købstæderne i mange Tilfælde beskattet Bygningerne, og man 
lagde her i Almindelighed Assuranceværdien til Grund, men i 
visse Tilfælde beregnede man Skatten efter andre Baser, f. Eks. 
bebygget Areal, Facade til Gaden etc. For at bringe Orden i 
disse forældede Forhold foreslog Regeringen nu, at der i hver 
enkelt Købstad skulde foretages en Opgørelse af de hidtil ved 
særlig Ligning oppebaarne Indtægter (Skatter); disse skulde da 
fordeles mellem r) Skatter paa fast Ejendom; 2) personlige 
Skatter. Ejendomsskatterne skulde fastsættes engan<> for alle b , 

saa at de kunde tages i Betragtning ved Ejendomshandler og 
faa Karakter af en Prioritet. De skulde dels hvile paa Hart
kornet, dels paa Bygningerne, hvor Assuranceværdien lagdes 
til Grund. 

Efter dette Lovforslags grundige Behandling i et Udvalg, 
hvoraf Sonne ikke var Medlem, stillede denne en Del Æn
dringsforslag ved 2' Behandling, hvoraf et var af principiel 
Betydning, idet det forandrede de Grundregler, hvorefter de 

Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

www.vang-hansen.dk



20 

faste Skatter skulde beregnes. Sonne motiverede dette Æn
dringsforslag i en Tale, der viste, at han med stor Grundighed 
havde gennemregnet, hvorledes Virkningen af Regeringens (og 
Udvalgets) Forslag vilde blive i en Del Byer, bl. a. Helsingør 
og Rønne, og han hævdede med disse Beregninger som Ud
gangspunkt, at man ved Hartkornsafgiften vilde ramme Køb
S'tadjorderne altfor haardt, og at det var urimeligt, at Bygnin
ger ved en Hovedgade stod relativt ens i Skattepligt med Byg
ninger, der havde en mere afsides Beliggenhed. Foredraget 
vakte megen Opmærksomhed, og baade Indenrigsministeren 
(Orla Lehmann) og Ordføreren (Ingerslev) erklærede, at man 
burde undersøge Sagen nærmere mellem 2' og 3' Behandling. 
Debatten, i hvilken Sonnes Landsmand og Sidemand i Tinget, 
Professor Madvig, havde Ordet for at understrege det interes
sante i denne Redegørelse, sluttede med følgende Udtalelse af 
Sonne: »Naar jeg tænker tilbage paa den Modtagelse, som mit 
Forslag har faaet i Thinget, saavel fra den høitærede Inden
rigsministers Side, som fra de Medlemmers Side, der have ud
talt sig derom, kan jeg ikke Andet end være tilfreds. Man har 
erkjendt, at der er Grunde derfor, og efter de Antydninger, 
som ere gjorte, har jeg Haab om, at man ogsaa vil gaae ind paa 
det, som Forslaget tilsigter. Jeg kan imidlertid godt begribe, 
at de ærede Medlemmer vilde være i Forlegenhed med, hvor
ledes de skulde stemme, naar Forslaget kom til Afstemning, 
idet det ganske vist ikke vilde komme til at passe aldeles ind 
i det øvrige Forslag, navnlig ikke, hvis man vilde opgive Klas
sifikationen af Grundene og kun holde sig til Bygningerne. Det, 
jeg efterstræber, er kun, idet jeg har en Overbeviisning, at 
Klassifikationen af Bygningerne er det ene Rette, om muligt at 
faae dette gjennemført, og at ethvert enkelt Medlem og den 
høitærede Minister maatte ville nærmere overveie, hvorvidt det 
kunde være rigtigt, at tage det til Følge. Jeg skal derfor tillade 
mig at tage Forslaget tilbage, idet jeg er overbeviist om, at 

. hvad det indeholder vil blive Gjenstand for den grundigste 
Overveielse. Den høitærede Minister tilbød sin Understøttelse, 
naar Sagen kom for i Udvalget. Jeg kunde gjerne ønske ogsaa 
at tilbyde min Understøttelse; men det skal jeg ikke driste mig 
til; men i Betragtning af, at Forslaget kommer fra mig, og af 
den store Interesse, jeg har derfor, vil jeg stille det Andra
gende, at det ærede Udvalg godheds fuldt vil kalde mig til, 
naar denne Sag forhandles, for at jeg kunde faae Leilighed til 
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at yttre min Mening derom«. (Landst. Forh. 1862-63, Sp. 
2°4-°5)· 

Det havde været elskværdigt af Ordføreren, om han med et 
Par Ord havde kvitteret for det med saa stor Beskedenhed 
fremsatte Tilbud fra Sonnes Side, men denne Høflighed ude
Dlev. 

Da Lovforslaget vendte tilbage fra Udvalget, havde dette 
enstemmigt og med Ministerens Tilslutning tiltraadt Princippet 
i Sonnes Ændringsforslag: der var sket en Forskydning fra 
Hartkornet til Bygningerne, og disse var henført til 5 forskel
lige Klasser »efter deres mere eller mindre fordelagtige Belig
genhed, navnlig for borgerligt Erhverv. For de til første Klasse 
henhørende Bygninger ansættes den skattepligtige Assurance
værdi til selve den Sum, for hvilken Bygningerne ved Udgan
gen af Aaret 1861 ere brandforsikkrede, hvorimod de andre 
Klasser forhøies saaledes, at hver Klasse bliver 25 % høiere 
end den foregaaende«. Sonne udtalte sin store Tilfredshed med 
dette Resultat, og Ændringen vedtoges enstemmigt. 

Ogsaa paa andre af Lovgivningens Felter viste O. E. Sonne 
sig som en flittig og selvstændigt arbejdende Rigsdagsmand. 
Hans Indlæg fremsattes under saa forskelligartede Lovforslag 
som: Anordning af Overformynderierne udenfor København, 
Eftergørelse af Kunstarbejder, Sognebaands Løsning, Omord
ning af Københavns Politi, Opførelse af en Banegaard i Kø
benhavn og Anlæg af den jysk-fynske Jernbane, hvor Sonne 
kæmpede for, at Overfarten over Lillebælt skulde foregaa fra 
Middelfart (i Stedet for fra Strib) til Fredericia. Deri fik han 
dog ikke Medhold. 

Det sidste Lovforslag i denne Samling, i hvis Behandling 
Sonne tog aktivt Del, var Lovforslaget om en fælles kommu
nal Bestyrelse. Han udtalte her bl. a.: »Da der af en æret 
Landsthingsmand er fremsat den Mening, at Kjøbstæderne ikke 
ønske L?ven, og da jeg netop boer i en Kjøbstad i et Distrikt, 
hvor KJøbstæderne allerede ere repræsenterede i Amtsraadet, 
kunde det maaskee være til Gavn for Sagen, om jeg tog Ordet 
for en Udtalelse i modsat Retning. Jeg ønsker nemlig oprigtigt, 
at Loven maa gaae igjennem. Kjøbstæderne have efter min 
Overbeviisning i lang Tid savnet en overordnet kommunal Be
styrelse. Paa Bornholm have vi havt den længe, og vi have ikke 
havt Anledning til at fortryde det; men jeg vil rigtignok gjøre 
opmærksom paa, at vi der have en Indretning i saa Henseende, 
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som det forekommer mig at være rigtigt ogsaa at indføre i 
denne Lov, .og ~om jeg troer ikke har været bragt paa Bane. 
Det e.r nemlIg VIst nok, at der fra mange Sider har været yttret, 
at KJøbstæderne maaskee vilde blive misfornøiede med deres 
Sagers Behandling i Amtsraadet, da man ikke vilde kunne finde 
sig i, at Folk fra Landet skulde tage Bestemmelse om Kjøb
stads~ger, og omvendt, at Folk fra Landet vilde føle sig mis
fornØlede med, at Folk fra Kjøbstæderne skulde tage Deel i 
Afgjørelsen af Sager, der alene angaae Landet. Men derfor er 
der paa Bornholm den Bestemmelse, at Sager, der alene angaae 
Landet, befatte Kjøbstadbeboerne sig ikke med; er der f. Ex. 
T ~le om Klager over Skatteansættelse i Sognene, saa deeltage 
KJøbstædernes Repræsentanter ikke i deres Afgjørelse. Det 
forekommer mig derfor, at en saadan Ordning kunde indføres 
at i saadanne specielle Sager, der angaae enten den ene eller de~ 
anden Klasse, skulde kun den Klasse af Medlemmer have Af
gjørelse, so~ repræsenterede samme. J eg troer ogsaa, at naar 
det kunde gJennemføres, kunde Amtsraadet faae en noget større 
Myn~ighed end den, jeg nu seer, der er tildeelt det. Jeg mener 
nemhg, at Amtsraadet burde være en Mellemautoritet imellem 
Ministeriet og Kjøbstæderne. Det kan det kun blive, naar alle 
Sager, som gaae ind fra Kjøbstæderne til Ministeriets Afgjø
relse: kunde først gaae igjennem Amtsraadet og faae dettes Er
klænng, f. Ex. naar der er Tale om Beslutninger af de kom
m~n~le Bestyrelser, Bygningskommissionen, Brolægningskom
mIsslO~en og alle saadanne forskjellige Kommissioner, og der
hos lIgeledes Andragender, hvorover Amtmanden tidligere 
skulde erklære sig, i Stedet derfor gik til Amtsraadets Erklæ
ring«. (Landst. Forh. 1862-63, Sp. 1834-35). 

4· LANDSTINGSVALGET PAA BORNHOLM 
DEN 20. JUNI 1863. 

Som omtalt i denne Afhandlings 3' Afsnit havde Pastor Mos
s~n i 1862 nedlagt sit Landstingsmandat og var ved Supple
rmgsvalg blevet erstattet med Kaptajn O. E. Sonne. Den 
8-aarige Valgperiode udløb i 1863, og den 20' Juni var fastsat 
som Valgdag. Den I' Juni skulde Valgrnandsvalgene finde 
Sted. Mens Bornholms A vis overhovedet ikke skænker dette 
Valg nogen Forhaandsomtale, er Amtstidende meget ivrig efter 
at forklare Vælgerne Valgets store Betydning og vejlede dem 
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med Hensyn til, hvorledes de skulde stemme. Redaktør W olffs 
Opfordring er affattet i højstemte Udtryk. Det hedder saaledes 
bl. a. (Amtstidende for 29/5 1863): »Vi anse det for vor Pligt 
at gjøre Vælgerne opmærksom paa, at Valgdagen er ligesom 
Grundlovsdagen en stor Festdag; Grundlovsdagen er Frihe
dens Fødselsdag, men Valgdagen er ligesom en Bryllupsdag, thi 
det er ved Folkets Virksomhed paa denne Dag, at et Ægte
skab i sin Tid blev indgaaet mellem Friheden og Folket, og 
hver Gang en saadan Valgdag paany oprinder, maa vi feire 
en Bryllupsdag. Vi opfordre derfor Folk til at ofre denne Fest
dag i det mindste en 3 a 4 Timer for at kjærtegne denne Fol
kets Brud: Friheden«. 

Redaktør W olff opnaaede ogsaa at faa velkendte Rønnebor
gere til at opfordre Vælgerne til at samles til et Valgmøde paa 
Raadstuen 2 Dage før Valgrnandsvalget, »hvor der selvfølge
lig ikke kan finde nogen Diskussion om Personer Sted, men 
hvor enhver, som møder, kan foreslaa de Mænd, han finder 
egnede til Valg, hvorpaa skriftlig Valg straks vil være at fore
tage«. Hvorledes dette Valgmøde forløb, er ikke oplyst, ikke 
engang i Amtstidende. Man maa derfor antage,. at det har vun
det meget ringe Tilslutning. Ved selve Valgrnandsvalget 2 Dage 
senere mødte af de 780 Vælgere i Rønne i hvert Fald kun 56 
og »kjærtegnede Folkets Brud«. Resultatet var følgende: Skole
lærer A. Hjorth valgtes med 48 Stemmer, Garver Broen med 
47, Amtsforvalter Jensen med 41, Snedker H. Bidstrup med 37, 
Sejlmager Wichmann med 33, Købmand Daniel Bidstrup med 
28, Konsul Thor Rønne med 27. Redaktør Wolff var stolt af, 
at 4 af de valgte Valgmænd i Forvejen var foreslaaet af ham. 
- Valgdeltagelsen i de øvrige af Øens Kommuner synes at 
have været endnu ringere end i Rønne. I Neksø mødte saaledes 
kun 24 Vælgere; Apoteker Friis og Købmand L P. Hansen 
valgtes til Valgmænd. 

Spørgsmaalet var nu, hvem Valgrnandsstemmerne skulde 
samles om. Antallet af valgbare var ikke stort, 59 ialt. Red
aktør W olff kritiserede i meget stærke Ord, at Listen var saa 
faatallig. Forholdet var som omtalt ved tidligere Landstings
valg, at man for at være valgbar til Landstinget skulde have 
en aarlig Indtægt af 1200 Rdl. eller svare 200 Rdl. i aarlig 
Skat til Stat og Kommune. Af de 59 valgbare paa Bornholm 
var de 21 Embedsmænd, 22 Gaardejere og 16 Købstadsborgere 
udenfor Embedsklasser. Redaktør W olff betegner denne Opgø-
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relse som »Usandhed« og peger paa, at Frygten for at blive 
sat op i Skat har faaet Folk, der i og for sig tilfredsstillede de 
stillede Betingelser, til at holde sig tilbage. Dette er jo ogsaa 
troligt nok. 

I sin Vejledning til Valgmændene drøfter Redaktør Wolff 
indgaaende Spørgsmaalet om, hvorvidt man bør vælge en Em
bedsmand eller ej. Han skriver herom bl. a.: »Det første 
Spørgsmaal er, om der findes nogen Embedsmand, der egner 
sig til at repræsentere Bornholm? Dertil maa vi svare, at vi 
ikke kjende en eneste, uden at vi troe, at han vil derover (paa 
Rigsdagen) for Bornholms Skyld, d. v. s. for om muligt at 
kunne bane sig Vei til at blive sit bornholmske Embede kvit, 
men i saa Tilfælde egner han sig sandelig ikke til at repræ
sentere Bornholm. 

Det næste Spørgsmaal er, om det er Kundskabsmængden, vi 
skulde søge at forøge i Rigsdagen; den Kundskabsmængde, som 
bestaar i, at Vedkommende har taget en Embedseksamen og 
derfor bør vide en hel Del mere end de øvrige valgbare. Dertil 
svare vi Nej. Den Slags Kundskaber er saa fortrinligt repræ
senteret, at bornholmske Vælgere ikke behøve at gjøre sig 
Umage for at forøge den, hverken hvad geistlig eller verdslig 
Kundskab angaa«. 

Amtstidende kommer altsaa til det Resultat, at man ikke bør 
vælge nogen Embedsmand ved denne Lejlighed, og henleder 
Opmærksomheden paa Branddirektør, Gaardejer Chr. Loh
mann, Vestermarie, »som besidder gode og mange Kundskaber 
i mange Retninger, er knyttet saa fast til Bornholm som ingen 
af alle de øvrige 58 valgbare, besidder et klart Omdømme, er 
en besindig og forsigtig Mand og i langt høiere Grad end de 
fleste af Embedsmændene har Talegaver«. 

Om den hidtidige Landstingsmand, Kapt. O. E. Sonne, er
klærer Redaktør W olff, at hans Virksomhed paa Tinget i Fjor 
»har været af en saadan Beskaffenhed, at vi tvivler om paa 
hele Listen over de valgbare at kunne finde en eneste, som vil 
løse sin Opgave som Bornholms Rigsdagsmand saa tilfredsstil
lende som netop Sonne«. Efter denne kraftige og paa Realite
ter grundede Anbefaling, synes det noget overraskende, at 
Redaktør Wolff søgte at tilvejebringe Stemning for en anden 
Kandidat. Hans Forklaring herpaa er den, at man ved denne 
Lejlighed gerne skulde vælge en Landstingsmand, som kan 
samle mindst de 3/4 af Stemmerne om sig. »Thi da først kan 
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hans Valg siges at være et virkeligt Udtryk for den alminde
lige Mening, og det var den saa meget mindre ved sidste Valg, 
som dem, der maatte kjende Sonne bedst, nemlig Majoriteten 
af Vælgerne fra 0ster- og Sønderherred ikke stemte paa ham, 
i alt Fald ikke førend det bundne Valg nødte dem dertik 

Iøvrigt synes Redaktør W olff efterhaanden at være blevet 
noget betænkelig med Hensyn til Lohmanns Kandidatur. Han 
meddeler i et senere Nummer af sin Avis, at han har modtaget 
forskellige Protester, der bl. a. gik ud paa, at Lohmann, efter 
at han var blevet valgt til Branddirektør, ikke mere var saa 
frisindet som tør! Wolff erklærer dog ikke selv at have be
mærket noget saadant. 

Angaaende Stillingen overfor Kapt. Sonnes Kandidatur skal 
iøvrigt oplyses, at der i Amtstidende for 5' Juni 1863 findes 
optaget en Forespørgsel til Sonne om et Rygte, der gaar ud paa, 
at Sonne er udtraadt af Folkekirken, er rigtigt. »Man mener 
at have Ret til at stille dette Spørgsmaal, eftersom Hr. Sonne 
er i saadanne offentlige Stillinger, at Publikum ikke kan be
tragte Sagen med Ligegyldighed«. 

Kapt. Sonne svarer i det næste Nummer af Amtstidende, at 
han »erkjender, at Spørgsmaalet ifølge mine offentlige Stillin
ger er meget berettiget«. Svaret er iøvrigt et bestemt Nej! Han 
fortsætter: »Saa længe Pastor Trandberg sluttede sig til Folke
kirken, og hans Virksomhed kun gik ud paa i denne at ar
beide for større Gudsfrygt, saa længe havde han mit fulde 
Medhold, skjønt jeg meget beklagede, at det ej skete i Samar
beide med vore Præster, men efter at han nu har skiftet Stand
punkt og vil skille sine Tilhængere ud for at danne Frimenig
heder, er jeg hans Modstander«. 

Udover Kaptajn Sonne og Gaardejer Lohmann er der i de 
bornholmske Blade forud for Valget kun Tale om Byfoged 
Jørgensen i Hasle som Kandidat. For hans Vedkommende 
fandtes der i Avisen for 18/6 en Artikel, undertegnet »Flere 
V ælgere«, der kraftigt anbefaler Jørgensen som en »særdeles 
begavet og kundskabsrig Mand; desuden praktisk Jurist«. Dette 
vil efter Indsendernes Mening have Betydning for Nævninge
loven, især da der kun findes faa praktiske Jurister i Lands
tinget. 

I Time forud for selve Valget afholdtes efter Opfordring af 
»Flere Valgmænd« et Prøvevalg paa Rønne Raadstue. Hvor
ledes dette forløb, foreligger ingen Oplysning om, men ved 
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selve Valget fik hverken Lohmann eller Byfoged Jørgensen 
nogen Stemme. Afgørelsen faldt allerede i første Omgang, idet 
Kapt. O. E. Sonne i denne opnaaede 37 Stemmer, - dette var 
absolut Flertal, da der var 42 Valgmænd. 3 Stemmer faldt paa 
Amtsforvalter Jensen, r paa Byfoged Bjørnsen, Rønne, og r 
paa Sognepræst I. P. Koefoed, Vestermarie. 

5. FRA KONGESKIFTET TIL WIENERFREDEN. 
Christian den 9', der som den første af den gliicksborgske 

Slægt besteg Tronen ved Frederik den is Død den 15/rr r863, 
var en Modstander af Ejderpolitiken og ansaa den nylig ved
tagne Novemberforfatning for en skæbnesvanger Fejltagelse. 
Han vægrede sig ved at underskrive den; men da han havde 
en næsten enig Folkestemning imod sig, og alle Planer om at 
danne et nyt Ministerium endte resultatløst, bøjede han sig, 
og den r8/rr r863 satte han sit Navn under den ny Forfat
ning. Folkets Indstilling overfor den nye Konge var bitter og 
mistænksom. 

I Holsten og Sydslesvig herskede aabent Oprør, og Hertugen 
af Augustenborgs Søn, Frederik, proklameredes som Hertug. 
Preussen, hvor Bismarck var den ledende Statsmand, opnaaede 
Forstaaelse med det hidtil rivaliserende Østrig, og disse 2 Mag
ter fik den tyske Forbundsdag til den 7/12 at vedtage Besæt
telse af Holsten. Juleaftensdag gik tyske Tropper over Hol
stens Grænse, men Folkestemningen i Tyskland krævede, at 
man ogsaa skulde besætte Slesvig til Fordel for Augustenbor
geren, hvis Kandidatur imidlertid ikke stemte med Bismarcks 
Planer. 

I København saa man Faren, der ilsomt nærmede sig, men 
man stod vaklende i de Beslutninger, der skulde tages. Afstan
den mellem Opfattelserne hos Kongen og Ministeriet var stor; 
Hall, der ikke mente at kunne suspendere Novemberforfatnin
gen, skønt han utvivlsomt indsaa Nødvendigheden heraf, 
traadte tilbage og afløstes paa Aarets sidste Dag af Kultusmi
nisteren i Halls Ministerium, Monrad, der vel stod Helstats
tanken noget nærmere end Hall, men som dog havde sit fulde 
Medansvar for den nationalliberale Politik, der havde ført 
Landet frem til den Afgrundsrand, paa hvilken de ansvarsha
vende i disse Dage forgæves søgte at finde Balance. Overfor de 
2 tyske Stormagter afgav den nye Ministerchef Løfte om, at 
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han vilde indkalde Rigsraadet og foreslaa det at ophæve No
vemberforfatningen, ja sætte Ministeriets Stilling ind paa dens 
Ophævelse. Bismarck var aabenbart klar over, at Danmark 
stod ene i Norden, hvor de skandinaviske Talemaader i Farens 
Stund kun viste sig at være Festlyrik, og at selv den velvilligste 
af de neutrale Stormagter, nemlig England, antagelig kun vilde 
yde Støtte gennem Noter og Mæglingsforslag. Han søgte derfor 
at fremskynde Bruddet og vilde ikke engang give Monrad Tid 
til at sætte Novemberforfatningen ud af Kraft paa lovmæssig 
Vis. Den r' Februar r 864 gik Preussens og Østrigs Tropper 
over Ejderen. 

Efter nogle heldige, men uafgørende Forpostkampe blev 
Dannevirke rømmet den 4' Februar, og Hæren trukket tilbage 
til Skanserne ved Dybbøl. Denne Rømning fremkaldte Panik i 
Folket, der havde næret store Forestillinger om Dannevirkes 
Modstandsdygtighed. Overgeneralen de Meza blev afskediget 
og stillet for en Krigsret. 

I ro Uger forsvarede den danske Hær sig ved Dybbøl, hvis 
Skanser var højst brøstfældige, imod en Fjende, som var den 
meget overlegen i Tal og Udrustning. Den r 8' April kom 
Stormangrebet, og med et Tab paa ca. 5.000 Mand maatte vore 
Tropper trække sig tilbage til Als. - Ogsaa det meste af Nord
jylland indtil Limfjorden var besat af Fjenden. - Til Søs ud
kæmpedes en heldig Træfning ved Helgoland den 9' Maj. 

Efter at der var sluttet Vaabenstilstand, aabnedes paaEng
lands Initiativ den 12' Maj en Konference i London. I denne 
deltog - foruden de krigsførende Magters Repræsentanter -
delegerede fra Rusland, Frankrig, England og; Sverige-Norge. 
Mange Løsninger af Striden var fremme, men Danmarks Re
præsentanter viste ved denne Lejlighed en ubegribelig Mangel 
paa Forstaaelse. Der er ingen Tvivl om, at der fra dansk Side 
kunde være opnaaet en Ordning, hvorved hele den dansksin
dede og dansktalende Del af Slesvig var tilfaldet Danmark, 
men man lod Konferencen opløses uden Resultat. 

Den 25' Juni begyndte Krigen paany, og den 29' s. M. er
obrede Tyskerne Als, en Begivenhed, der over hele Landet føl
tes som en national Skændsel. Stemningen, navnlig i Hovedsta
den, slog om til Modløshed, og man ønskede Fred for enhver 
Pris. Kongen bad Ministeriet Monrad træde tilbage, og den 8' 
Juli dannede den gamle Helstatsmand Bluhme et nyt Ministe
rium. Dette tilbød straks Preussen og Østrig Fredsforhandlin-
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ger. De begyndte i Wien den 25. Juli. Ethvert Forsøg fra dansk 
Side paa at opnaa noget af det, som blev tilbudt ved Londoner
konferencen faa Uger før, var forgæves. Sejrherrerne krævede 
alle 3 Hertugdømmer, altsaa ogsaa det dansksindede Nordsles
vig, afstaaet til Preussen og Østrig. Paa disse ydmygende Vil
kaar blev Freden undertegnet i Wien den 30' Oktober r 864. 
Mod dens Ratifikation rejste der sig i Danmark en ret stærk 
Stemning. I Rigsdagen talte bl. a. Monrad indtrængende for at 
forkaste denne Fred, da han ikke mente, at Riget kunde over
leve et Tab paa 2/5 af dets Omraade, men Fredsforslaget god
kendtes med stor Majoritet. 

En Strid var endt, og et europæisk Rige, den gamle danske 
Helstat, var gaaet til Grunde. Det hidtil herskende Parti, det 
nationalliberale, om hvis ærlige Vilje til at gavne Fædrelandet 
der ingen Tvivl kan herske, havde bygget sin Udenrigspolitik 
paa Illusioner. Begivenhederne viste, hvilke skæbnesvangre 
Konsekvenser dette rummer for et lille Land. Højt over alle 
andre Fejlgreb hæver sig dog Regeringens Fremfærd paa Lon
donerkongressen: paa et Tidspunkt, hvor Landets Ensomhed 
og militære Underlegenhed er konstateret, mente man at have 
Raad til at afvise Tilbud om neutral Voldgift med Hen
syn til Grænsen ved Slesvigs Deling eller Folkeafstemning til 
Vejledning for en saadan Grænses Fastlæggelse. 

6. BORNHOLM OG KRIGEN r864. 
I næppe nogen anden Landsdel havde Kong Frederik den 7' 

været saa populær som paa Bornholm; baade som Kronprins og 
Konge havde han besøgt Øen, og paa forskellig Maade havde 
han vist den Interesse og Velvilje. Hans Død i November r863 
gjorde derfor et stærkt Indtryk paa Øen; begge Blade udkom 
i længere Tid med Sørgerand, og de bragte Hyldestartikler og 
Digte til den døde Konges Pris. Ligesom fra andre Landsdele 
besluttede man sig til at sende Repræsentanter til Kongens Be
gravelse og samtidig bringe den nye Konge en Hyldestadresse. 
Redaktør W olff viste sig ogsaa ved denne Lejlighed som en 
meget gesch1iftig Herre; han indkaldte til et Møde paa Rønne 
Raadstue, hvor han holdt en lang og meget svulstig Tale og 
forelagde en Adresse, som Forsamlingen vedtog at præsentere 
for Kommunalbestyrelsen i Rønne til Underskrift; Wolff var 
paa dette Tidspunkt selv Borgerrepræsentant. I Komrnunalbe-
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styrelsens paafølgende Møde blev denne Optræden fra Wolffs 
Side kritiseret i de stærkeste Udtryk. Kommunalbestyrelsen 
vedtog nok en Adresse, men ikke den af Hr. Wolff koncipe
rede; han blev heller ikke valgt til Repræsentant for Rønne; 
det blev Borgerrepræsentationens Formand, Skolelærer 
A. Hjorth, der sammen med Repræsentanterne for Sønder Her
red (Philip Dam), Vester Herred (Proprietær H. K. Jespersen), 
Nordre Herred (C. B. Rømer, Klemensker) samt øster Herred 
(Proprietær P. Kofoed, Skovsholm) den r4/r2 r863 afrejste 
med en Jagt til Ystad, hvorfra man over Skaane begav sig til 
København, hvor Lærer Hjorth som Deputationens Ordfører 
overrakte den nye Konge Adressen og som Svar modtog Kon
gens Forsikring om, at Bornholmerne var ham lige saa kære 
som hans øvrige Undersaatter. Deputationen deltog derefter i 
den storstilede Jordfæstelse af Frederik den i. 

I den følgende Tid indeholder begge de bornholmske Aviser 
udførlige Meddelelser om Oprøret i Holsten, de tyske Trop
pers Besættelse af dette Hertugdømme og Opmarchen fra Nord 
og Syd om Dannevirkelinien. Om selve Krigens Udbrud den 
r/2 r864 var den bornholmske Befolkning dog længe i Uvi
denhed. østersøen var tillagt, og kun sjældent og tilfældigt 
kom der Efterretning om Begivenhederne ovre. Den 9/2 inde
holder Bornholms Avis en Meddelelse, som er bragt til Øen 
med et Skib, der er kommet fra England, og som paa Turen 
havde anløbet Frederikshavn, hvor man havde faaet Besked 
om, at Krigen var udbrudt, »en Bro sprængt i Luften, 3 An
greb fra tysk Side afslaaet og 6000 Østrigere bidt i Græsset«. 
Først den r3/2 fik Bornholmerne autentisk Besked om den 
katastrofale Udvikling ved vor Sydgrænse. Landstingsmand, 
Kapt. O. E. Sonne havde fra København sendt en telegrafisk 
Depeche til Ystad, hvorfra den blev transporteret videre til 
Rønne. Den indeholdt i korte og knappe Ord Efterretningen 
om Dannevirkes Rømning, de Mezas Tilbagekaldelse, Tysker
nes Besættelse af Slesvig og de venligsindede Magters neutrale 
Holdning. Depechen sluttede saaledes: »Kom med Frivillige«. 

I de følgende Numre af de bornholmske Blade forefindes 
ikke saa faa Detailler om Kampene ved Mysunde og' Sankel
mark og Betragtninger over Fædrelandets ulykkelige Stilling; 
men en Bevægelse, som den Krigen i r848 fremkaldte paa Born
holm, er der ikke Tegn til ved denne Lejlighed, skønt Situatio
nen for Landet i Virkeligheden var langt alvorligere end den-
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gang. Maaske var det Stillingens Haabløshed, der holdt saa 
mange tilbage. Rundt omkring i By og paa Land samledes de 
bornholmske Kvinder til Strikning af Uldtøj, Fremstilling af 
Strømper m. v. til den danske Hær, der i den haarde Vinter 
baade frøs og sultede; Aviserne var fyldt med Opraab om at 
yde Bidrag i Penge og Naturalier, som kunde sendes til Køben
havn for derfra at gaa videre til den nødlidende Arme. Men de 
Forsøg, der blev gjort for at faa Bornholmerne i større Tal til 
at melde sig som frivillige, gav et meget kummerligt Resultat. 
Mange paa Bornholm var klar over, at denne Holdning ikke 
var Øen værdig. Ved et Møde, der afholdtes i Rønne Kom
munalbestyrelse den I712 I864, vedtog man følgende Adresse 
til Rigsdagen: »Under de nuværende Forhold finde Bornholms 
Indvaanere sig foranlediget til ærbødigst at andrage for den 
høie Rigsdag, at der maa blive giort Foranstaltning til, at og
saa Beboerne fra denne Landsdel blive delagtige i Forsvaret 
for Danmarks Ære, Selvstændighed og Ret. Nu, da der er 
Trang til enhver vaabendygtig, formene vi, at det ikke alene 
er Rigsdagens Ret, men endog dens Pligt at gøre de fornødne 
Skridt til, at de bestaaende Militsforhold maa blive saaledes 
ordnede, at de ikke mere træde hindrende i Vejen for, at vort 
vaabendygtige Mandskab i Farens Stund lovlig kan kaldes til 
at gøre sin Pligt som danske Soldater«. Denne Adresse blev 
af Byfoged Bjørnsen i Rønne og Formanden for Rønne Kom
munalbestyrelse, Lærer A. Hjorth, tilstillet samtlige Kommu
nalbestyrelser og Sogneforstanderskaber paa hele øen. Den 
blev fremlagt paa Byens Raadstue til Underskrift og forment
lig ogsaa paa Øens øvrige Raadstuer etc. De 2 nævnte Herrer 
ledsagede den med følgende Paategning: »En overmægtig 
Fiende har angrebet vort dyrebare Fædreland, og det er Pligt 
for enhver, der vil fortiene Navn af dansk, at bidrage saavidt 
han formaar til dets Forsvar«. 

Adressen samlede imidlertid kun fra hele Øen I 34 Under
skrifter, og den fremkaldte i de følgende Numre af de born
holmske Blade stærke Indsigelser. Modstanderne af Adressen 
gik et Skridt videre og udarbejdede en Modadresse, ligeledes 
stilet til Rigsdagen. Det hedder i denne bl. a.: »Det er ikke 
Bornholmernes Ønske at forlade deres Fødeø for at give den 
til Pris for Fienden; vi ville og skulle forsvare vor Ø i Farens 
Stund, naar det fordres, saa at Kongen og vore Landsmænd 
skulle kunne sige: Bornholmerne have slaaet som ægte danske 
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Soldater, skjøndt mange af deres kampdygtige Sønner er ude 
til Søs og kjæmpe for det øvrige Fædreland; thi der er næppe 
nogen Landsdel, som forholdsviis sender saa mange af sine 
Sønner til Søværnet som Bornholm. Derfor tillade vi os ær
bødigst at andrage den høje Rigsdag om at maatte beholde 
vore bestaaende Militsforhold. Som vore Fædre ville vi da for
svare Øen til Held og Lykke for Danmarks Konge, for det 
elskede Danmark, for vort dyrebare Bornholm«. 

Denne Adresse, der forgæves søgte i svulstige Ord og hult
klingende Fraser at skjule den sande Mening, nemlig at man 
ikke fra Bornholms Side ønskede at møde paa det Sted, hvor 
Fædrelandet faktisk var i Fare, og hvor Kampen stod, nemlig 
paa den jyske Halvø, fik over 2.000 Underskrifter, skønt an
sete Mænd, f. Eks. Rektor Jørgensen, Rønne, Kaptajnerne Siem
sen, C. B. Rømer og P. H. Koefoed offentlig bad »enhver ære
kjær og dansksindet Bornholmer at betænke sig vel, før han 
underskriver« Adressen. Rektor Jørgensen omtaler i en Artikel 
i Bornholms A vis fra 2213 I 864 Adressen i skarpe og haanlige 
Ord. Han skriver bl. a.: »Det er i disse alvorsfulde Tider van
skeligt at behandle saadanne Fraser alvorligt. Held og Lykke 
for Danmarks Konge og for Danmark, naar Danmark er ud
slettet af de selvstændige Staters Tal; vistnok er Bornholm et 
herligt Smykke i Danmarks Kongekrone, men Kronen er dog 
mere end Smykket. Held og Lykke for Bornholm, naar den 
med korslagte Arme har set paa Danmarks Dødskamp«. Rek
torens alvorlige og stærke Artikel sluttede med følgende Ud
talelse: »Skjændsel og Foragt ramme hver den, han være Born
holmer eller ikke, som gjør Valget uklart for ham ved at kalde 
paa snæverhjærtede Følelser nu, da det gjælder om at vække 
Modet og Fædrelandskjærligheden der, hvor de slumre«. 

En af dem, der ivrigst arbejdede for at faa Bornholmerne 
til at melde sig paa Kamppladsen, var Redaktør W olff, der 
allerede i sit Blad for 221 I I864 havde rettet en stærk Appel 
til sine læsere. Det var ikke nok at strikke Strømper til Sol
daterne og pille Charpi til de saarede; det gjaldt ogsaa at ofre 
»Liv og Blod for Fædreland, for Hustru og Børn, for Hus og 
Arne, for gamle Danmark«. I Wolffs Artikel hedder det bl. a.: 
»Europas Øine ere rettede paa os. Havenes Dronning (Eng
land) vil røre sig eller sende os sin Hjælp; Fastlandets Hersker 
(Frankrig) vil staa os bi; vor Nabo i Øst (Rusland) vil ikke 
lade os ene - mindre end han vort Broderrige mod Nord! 
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Men naar vil denne Hjælp komme? Naar er vi berettiget til at 
fordæ den? Naar ville de indse, at det er deres Pligt at yde 
os den? Først naar de har overtydet sig om, at vi ikke ere et 
letsindigt Folk, der ville laane en Hjælp, det ikke saa hurtig 
kan betale tilbage; laane den uagtet det selv endnu har ubenyt
tede Hjælpekilder. Ligger der ikke heri et Opraab til Born
holm? Hvor kan Danmark med Berettigelse bede om Hjælp, 
med Berettigelse vente Hjælp, saa længe der er et helt Land
skab, et rigt og godt befolket Land, hvorfra der kan tages maa
ske et helt Tusinde kampdygtige Folk. Hvor kan Danmark 
vel vente Hjælp fra Naboer fiernt mod Nord, naar en hel Pro
vins nægter at tage sin Del af Byrden paa sig. Derfor lyder nu 
det Opraab til enhver Kampdygtig paa Bornholm, at indfinde 
sig og kjæmpe for gamle Danmark, at vise, at det ikke var 
Mundsvejr, da de for over 200 Aar siden jog Danmarks davæ
rende Fiender paa Døren og erklærede at ville høre under 
Danmarks Krone«. 

Et Hovedargument, der stadig anførtes af dem, der ikke 
vilde søge at udvirke en Ændring i Bornholms Militsforhold, 
saaledes at det vaabendygtige Mandskab her blev underkastet 
den almindelige Værnepligt, var dette: Dersom man sendte de 
vaabendygtige Mænd bort fra Øen, og Bornholm derefter blev 
angrebet af den preussiske Flaade, vilde man ikke kunne hindre 
Øens Erobring. Heroverfor hævdede Redaktør Wolff, at et 
Forsvar med Bornholms »eget Militær, uden Haab om Und
sætning ovrefra, vilde kun medføre Landets Ødelæggelse og 
dets Sønners Bortførelse, ligesom i 1658. Erobringen af Born
holm vilde kunne fremkalde en Mulighed, som vi af al Magt 
ville søge at undgaa, nemlig at blive skilt fra det frie og lyk
kelige Danmark. Helt anderledes stiller Forholdet sig derimod, 
naar Øens Indbyggere er lutter fredelige Folk, mens dens Kri
gere staa ved Dannevirke og kjæmpe for Danmark. Dels paa
ligger der da det øvrige Land en Forpligtelse, mens Bornholms 
Sønner forsvare den danske Bred langs Eideren, til at sende 
et passende Søværn til Dækning af vore Kyster. Saaledes tale 
da baade Historien og Fornuften tilos i ,een Aand, men langt 
stærkere virker paa vort Indre Raabet i samme Aand, ledsaget 
af Smertensskriget fra vor elskede Moder, vort Fædreland, 
vort Fosterland, Raabet, som lyder fra Skagen til Dannevirke, 
fra Vesterhavets Dønning til Røkildes Skvulpen: Slutter 
Kreds og staar fast, alle danske Mænd«. 
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Redaktør W olff raabte sine stærke Ord ud for døve Øren. 
Ved Krigens Begyndelse havde Løjtnant Anker, den senere 
saa bekendte Helt fra Skanse Nr. 2 i Dybbøl, og Lucianus Ko
fod meldt sig som frivillige. 2 a 3 Menige var ogsaa afrejst til 
Armeen her fra Øen. I de første Dage af April afgik Aakirke
bykredsens Folketingsmand, Løjtn. Dam sammen med 4 andre 
af Væbningens Officefier til Krigsskuepladsen, men iah kom 
Antallet af Bornholmere, der stod som Frivillige i den danske 
Hær, næppe meget over 15. Derimod stod 213 værnepligtige 
Bornholmere i Marinens Rækker og gjorde med Ære Tjeneste 
sammen med Landets øvrige Marinesoldater. 

Denne Tilbageholdenhed fra Bornholms Side vakte megen 
Bitterhed i det øvrige Land. Bladene ovre indeholdt de skarpe
ste Angreb paa Bornholmerne i den Anledning. Saaledes skrev 
den kendte Politiker og Journalist C. V. Rimestad en Artikel i 
»Blad for Arbejderforeningen« for 6/2 1864, hvori det bl. a. 
hedder: »Hvorlænge ville Bornholmerne finde det forsvarIi<>t 
at paradere ved Buskene ved Rønne, eller hvor de nu parodie;e 
Krigsøvelser, mens de vaabendygtige Danskere kjæmpe den 
haarde Kamp paa Dannevirkevolden? Hvorledes tro de, at 
danske Mænd ville lukke Øiet til for den Modløshed eller den 
Ligegyldighed for Danmarks Sag, der giver sig tilkjende i deres 
Adfærd? Troe de maaske længere at kunne tære paa den Be
rømmelse for Mandighed, som de snurrig nok en Tid lang fik 
ved den ufor:kammede og haandgribelige Løgn, som de opdig
tede om Befnelseskampen mod Svenskerne? Rigtignok har den 
endnu i vore Dage faaet en Digter til at paastaa, at Bornholm 
har »Mænd, som lee ad Kampens Dyst«, men Nutiden vil i 
den Henseende have bedre Beviser end Jens Kofoeds Krønike 
om Prinsenskjold og Bornholmernes Ikketilstedeværelse i den 
danske Hær. Hvorfor have Bornholmerne ikke fordret at del
tage i Danmarks Forsvar? Vi vide det ikke. Hvorfor har ikke 
Mænd med Indflydelse paa Befolkningen, og saadanne maa 
der dog findes, hævet deres Stemme og foreholdt den, hvad det 
vil sige, at en saa stor 0es heleBefolkning ligger rolig paa den 
lade Side og agerer Tilskuer ved Danmarks Kamp paa Liv og 
Dø?? I Sandhed: dette er os ubegribeligt, men endnu ubegri
bellgere er det os, at de bornholmske Officerer ikke i forholds
viis stort Antal gaa ind i den aktive Hær. Et Par Hædersmænd 
have gjort det, det er os vel bekjendt, men vi have ikke hørt 
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Tale om, at en eneste af de andre Officerer have fulgt deres 
Eksempel. Hvorledes skal dette forklares?« 

Redaktør Rimestad sluttede sin af Overdrivelser skæmmede 
Artikel med at opfordre Regeringen til uden Hensyn til de 
gældende Værnepligtsforskrifter at sende i det mindste 600 

Bornholmere over til Dannevirke. »Det er en Pligt for Regje
ringen at gøre dette; Kanonskuddene ved Dannevirke tale tyde
ligt og højt nok om Bornholmernes Pligt og Regjeringens Ret«. 

Disse og andre haarde, ja, hadefulde Angreb vakte selvfølge
lig megen og pinlig Opmærksomhed her paa Øen, og den unge 
Lærer Julius Bohn i Allinge skrev i Anledning af Rimestads 
Artikel et længere Indlæg til Forsvar for Bornholmernes Op
træden. Han stillede her bl. a. det Spørgsmaal, hvor mange fri
villige der var mødt fra den øvrige Del af Landet - efter 
Bohns Mening meget faa. løvrigt hævdede han, at det ikke var 
mere end rimeligt, at Bornholmerne efter en saa lang Periode, 
i hvilken de ikke havde deltaget i krigerske Affærer »behøve 
nogle Øjeblikke for at sanse sig om - for at se, hvor man ret 
er henne«. Hvis Krigen varede noget længere, vilde de frivil
lige nok komme. Endvidere hævdede han, at mange forskellige 
Forhold havde hidført den særlige Indstilling her paa Øen, 
først og fremmest Øens Isolerthed, dernæst Militsens daarlige 
Bestyrelse og endelig - de juridiske Embedsmænds Overgreb 
paa Folkelivet! 

»Naar man dertil betænker«, skriver Julius Bohn, »at der 
ogsaa i de senere Tider haver udbredt sig noget pietistisk V æ
sen, der lig en Kvaksalver under en trofast Læges Maske atter 
er paa Veje til at bringe en Del af Bornholmerne ind i et En
sidighedens Hjulspor, saa troer jeg ogsaa Fornuften maa sige, 
at dersom Bornholmerne nu virkeligen har ligget under i Kam
pen og staa saa uhyre tilbage, da er det i Grunden ikke deres 
Skyld, men Skylden maa falde paa dem, der har trælbundet 
dem«. 

Det her leverede Forsvar synes hverken overbevisende eller 
særlig logisk, men man havde det altsaa ikke bedre. 

Det ses iøvrigt, at det har været under indgaaende Over
vejelse, om man ved Rønne skulde opkaste Skanser, paa hvilke 
der kunde anbringes nogle af de paa Øen tilstedeværende Ka
noner for ved disses Hjælp at hindre en eventuel Landgang af 
fjendtlige Tropper. Sagen var til Behandling i Rønne Borger
repræsentation, men man vedtog ikke at træffe denne Sikrings-
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foranstaltning. Dels tvivlede man om, at man med Bornholms 
middelmaadige Skyts vilde kunne opnaa stort overfor et preus
sisk Krigsskib, der med sine Kanoner støttede et Landgangs
forsøg, dels hævdede specielt Redaktør W olff det Synspunkt, 
at saadanne Forsvarsværker, hvor primitive de end blev, gjorde 
Rønne til en befæstet By, som Fjenden derfor efter Folkeret
tens Regler kunde beskyde. Planen blev opgivet. Hvis den var 
blevet realiseret, var det T anken, at man ogsaa ved de andre 
bornholmske Havne af Betydning vilde have foretaget noget 
lignende. 

Der hævede sig ogsaa Røster om, at de bornholmske Skibe, 
som laa i Øens Havne, skulde sejle over til en eller flere Havne 
i Sverige, da man frygtede for, at Preusserne skulde opbringe 
dem, naar de befandt sig paa dansk Omraade. Den danske 
Flaade var paa det Tidspunkt Preussens lille, nybyggede 
Flaade ganske overlegen, og man var fra dansk Side i Stand 
til at blokere bl. a. de tyske østersøhavne. Men de faa preus
siske Krigsskibe viste dog af og til en Aktivitet, som foruroli
gede, og Bornholmerne følte sig ingenlunde sikre mod et Kup 
fra Fjendens Side, da Isdækket omkring Øen i Marts Maaned 
brød op. Snart kom imidlertid Vaabenstilstanden, og Diskus
sionen om de bornholmske Skibes Flytning døde hen. 

løvrigt gik Aaret 1864 sin trælse Gang. Sommeren bød paa 
gunstigt Vejr, og Marken gav rigelig Grøde. Men danske Sind, 
ogsaa her paa Øen, tyngedes af Sorg over Begivenhedernes Ud
vikling og Bekymring for Rigets Fremtid. Begge de born
holmske Aviser bragte Læserne flittigt Bud om de skæbnetunge 
Hændelser: Vaabenstilstandens Ophør, Erobringen af Als, Mi
nisterskiftet, den danske Forsvarsviljes Sammenbrud og Sejr
herrernes overmodige Fredsdiktat. Den Fortvivlelse, som be
mægtigede sig alle her i Landet, da man saa, at Resultatet af 
de store Blodofre var, at man opnaaede langt mindre end man 
vilde have opnaaet uden Kamp, fandt saavel i Digt som Prosa 
ogsaa Udtryk her paa øen. 

Ved Opraab i A viserne bad man bornholmske Hjem aabne 
sig for de mange faderløse efter de i Krigen faldne. Paa samme 
Maade søgte man at indsamle Midler til at overrække Dyb
bøls Helt, Løjtnant Anker en Æressabel. Hans Bedrifter var 
Genstand for udførlig Omtale i Øens Blade. Han havde jo ført 
Beviset for, at der ogsaa fandtes modige Bornholmere i 1864. 
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7. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIANUS 
KOFOD, DAM OG SONNES VIRKSOMHED 

I RIGSDAGSSAMLINGEN 1863-64. 
Denne Samling aabnedes den 21/9 1863, men allerede samme 

Dag forelagde Indenrigsministeren Forslag om, at Rigsdagens 
Møder udsattes til Januar, idet Rigsraadet, der var indkaldt til 
28/9, ikke kunde sidde samtidig med Rigsdagen. Den afbrudte 
Samling genoptoges den 1 I' Januar og sluttede den 22' Marts 
1864. Samlingen varede altsaa i Realiteten kun godt 2 Maane
der. Det var naturligvis Krigsforholdene, der særlig prægede 
Rigsdagens Forhandlinger, men iøvrigt optager en Del specielle 
bornholmske Spørgsmaal en forholdsmæssig stor Del af Rigs
dagsreferaterne. Det var særlig den bornholmske Militsordning 
og Retten til Udmarksjorderne, der gav Anledning til Debat. 

Ph. Dam havde Ordet 6 Gange, Lucianus Kofod havde slet 
ikke Ordet i denne Samling, idet han som andetsteds omtalt 
allerede paa et meget tidligt Tidspunkt meldte sig som frivillig 
ved Hæren; Sonne holdt 14 Taler. Dam fik Sæde i Udvalget, 
der skulde behandle »Forslag til Lov om Ret til fri præstelig 
Virksomhed indenfor Folkekirken« og var Sekretær i Tinget. 
Det samme gælder Sonne for Landstingets Vedkommende, og 
han var Medlem af Udvalget, der blev nedsat i Anledning af 
» Udkast til Lov angaaende Behandlingen af den Landsognene 
paa Bornholm tillagte Andel i Udmarksjorderne«. 

Om Dams Virksomhed i denne Samling skal iøvrigt oplyses: 
Ved I' Behandling af Lovforslaget om Landets Inddeling i 

Underretskredse tog han til Orde imod Begrænsningen af Ting
stedernes Antal. »J eg frygter meget for«, udtalte Dam, »at Be
folkningen vil finde sig ilde stemt og kun daarlig tilfreds, 
dersom den her foreslaaede Ordning kommer til at træde i 
Kraft; Befolkningen har nu engang vænnet sig til de Thingste
der, som haves, og det vil jo strax sees, at der nu findes mange 
flere Thingsteder, end der vil blive efter den foreliggende Lov«. 
(Folket. Forh. 1863-64, Sp. 399)' 

Dam omtalte ved samme Lejlighed Skiftesagernes Behand
ling og Auktionsvæsenet. Han ytrede herom bl. a.: »J eg har 
aldrig rigtig kunnet blive fortrolig med, at det skulde være 
rigtigt, at Auktions- og Skiftevæsenet skulde behandles af Rets
betjente. Det forekommer mig at være saa aldeles naturligt, at 
dette Forhold bliver overladt til den enkelte Private eller en
hver enkelt privat Kreds, saaledes at man kun i det Tilfælde, 
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at der fremkommer Strid blandt en Families Medlemmer, 
eller imellem andre Vedkommende, kunde tye til Rettens Af
gjørelse, ligesom man gjør det i andre Tilfælde, hvor der er 
en Tvist om Noget. Hvad Auktionsvæsenet angaaer, forekom
mer det mig ligeledes at være saare naturligt, at man overlader 
til Vedkommende selv, naar han vil sælge Noget, da at faae 
dette besørget, paa hvilken Maade han vil, saa at han til Auk
tionarius og til Inkassator kan tage hvem han vil«. (Folket. 
Forh. 1863-64, Sp. 399-400). Justitsministeren (A. L. Casse) 
kunde ikke tiltræde de af Dam her fremsatte Tanker, og han 
henviste navnlig til, at »Familierne ikke just vilde være godt 
tjente dermed, navnlig naar det, de havde at dele, ikke var en 
Formue, som den Afdøde efterlod sig, men kun Gjæld, som de 
skulde see at faae Orden paa; det Samme vilde gjælde med 
Hensyn til Fallitboer, hvis man der vilde sige: det er ikke det 
Offentlige, der skal tage sig deraf; det skal man lade Kredito
rerne selvom. Ja paa den Maade vilde man ganske vist kunne 
bringe en Mængde Ting bort fra det Offentlige, men jeg troer, 
paa de Privates Bekostning«. (Folket. Forh. 1863-64, Sp. 
425). Til disse Bemærkninger svarede Dam: »Den ærede Mini
ster gjorde en Bemærkning, som nærmest sigtede til en Yttring 
af mig angaaende Skiftevæsenet. Den gik ud paa, at man ikke 
kan unddrage Skiftevæsenet i det Hele fra Retsbetjentene, 
fordi dette undtagelsesviis ikke lader sig gjøre. Jeg tillader 
mig at kalde det undtagelsesviis; thi den ærede Minister sigtede 
til Fallitboer og den Slags Tilfælde, og disse kunne dog ikke 
siges at høre til Reglen. Den ærede Minister formeente, at man 
i det Mindste i saadanne Tilfælde ikke kunde lade den private 
Forsorg gjælde. Heri kan jeg ikke være enig; thi i og for sig 
kan jo den Omstændighed, at en Retsbetjent faaer Fingre paa 
Midlerne, ikke forøge dem, tvenimod bliver jo ganske det 
Modsatte Tilfældet, og jeg kan aldeles ikke erkjende det for at 
være en Umulighed, at man ved Overenskomst eller Forlig 
skulde kunne enes ogsaa i Fallitboer; men kan man det ikke, 
saa er der jo en Tvist tilstede, og da indtræder det Tilfælde, 
som jeg tillod mig at betegne som en Undtagelse, nemlig, naar 
der ikke kan opnaaes en Overeenskomst. Jeg havde forresten 
ventet at høre en anden Grund imod det, jeg fremsatte, som 
jeg selv tildeels antydede, nemlig det finansielle Hensyn, som 
ligger i den indirekte Beskaming - og dette Hensyn er jo for 
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Øvrigt Grund nok til foreløbig at sætte en Stopper for disse 
Bestræbelser«. (Folket. Forh. 1863-64, Sp. 431-32). 

Der blev ikke fra Dams eller andres Side stillet noget Æn
dringsforslag i den af ham antydede Retning, og Lovforslaget 
vedtoges enstemmigt. 

Ogsaa i denne Samling viste Dam sin Interesse for en Æn
dring i den Maade, hvorpaa Kapitelstaksten hidtil var blevet 
ansat. Han indbragte - den 25/1 1864 - et Lovforslag, hvor
efter det skulde være Kommunalbestyrelserne i By og paa 
Land - og ikke som tidligere Underøvrighederne - der skulde 
afgive de Indberetninger, der sammen med Sognepræsterne~ 
Beretninger skulde lægges til Grund ved Kapitelstaksternes 
Fastsættelse. Hans Forelæggelsestale var ganske kort (Folket. 
Forh. 1863-64, Sp. 459-60); han udtalte bl. a.: »Hjor tillod 
jeg mig at bringe Sagen for det høie Thing, som i den Anled
ning nedsatte et Udvalg, der netop fik sin Betænkning færdig 
omtrent paa den Tid, da Samlingen blev tilendebragt, og jeg 
tilader mig derfor atter iaar at indbringe dette Lovforslag. Jeg 
skal hertil blot gjøre den Tilføielse, at jeg denne Gang kun har 
medtaget det, som tidligere udgjorde den første Paragraf af 
Lovforslaget, nemlig det, der gaaer ud paa at bestemme, af 
hvem de Indberetninger skulle afgives, der skulle lægges til 
Grund ved Beregningen af Kapitelstaxten«. »Jeg troer, at det 
er et meget billigt Krav, der her gjøres gjældende, og da jeg 
selv har brugt Maadehold, idet jeg kun har medtaget, hvad jeg 
ikke kan give Slip paa, hvorved jeg har gjort Læsset mindre, 
haaber jeg ved det høje Things Bistand, at en Sag, som i saa 
mange Aar har været underveis til sit Maal, dog endelig engang 
skal komme frem dertik Folketingets Formand undlod imid
lertid ganske at sætte Dams Lovforslag til Behandling. 

Den næste Sag, Dam ytrede sig om, var et fra grundtvigsk 
Side (Sofus Høgsbro og Termansen) indbragt Lovforslag om 
Retten til fri kirkelig Virksomhed indenfor Folkekirken. De 
foreslaaede nye Regler gik i Korthed ud paa, at teologiske 
Kandidater skulde kunne ordineres til Præster uden at være 
ansat i et bestemt Sognekald, og at Menighedsrnedlemmer efter 
de Regler, som Loven om Sognebaandsløsning forudsætter, 
skulde have Adgang til at lade sig kirkelig betjene af saadanne 
fri Præster . Ved Lovforslagets l' Behandling omtalte Høgsbro 
som Ordfører for Forslagsstillerne ret udførlig Pastor Trand
berg, »som opgav sit Kapellan-Embede for at virke paa sin 
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Fødeø Bornholm, først som Hjælpepræst paa forskjellige Ste
der, og senere ved at reise om som Prædikant, hvor man Øn
skede at høre ham, snart i Kirker og snart, naar han ikke 
kunde fa ae dem aabnede, i Lader. De Hindringer, som han 
stødte paa i de gamle forældede Baand, gjorde ham efterhaan
den bitter mod Folkekirken, og dette fremkaldte naturligviis 
igjen Bitterhed mod ham. Derved blev Stillingen vanskelig«. 
»Istedetfor at komme ham imøde og benytte hans Kræfter i 
Folkekirkens Tjeneste, nedlagde Regjeringen et bestemt For
bud mod, at Præsterne uden høiere Tilladelse maatte aabne 
Kirkerne til Gudstjeneste udenfor de almindelige Tider, noget, 
man hidtil overalt havde anseet sig berettiget til«. »Følgen har 
været, at Udtrædelsen er foregaaet sidste Sommer offentlig, i en 
stor Forsamling af Beboere fra hele øen. Derpaa. har ef ter
haanden saa mange Medlemmer fra forskjellige Sogne sluttet 
sig til, at deres Antal skal være steget indtil 2000, og endnu 
synes at være i fuld Gang. Naar man nu betænker Øens ringe 
Indbyggerantal, - kun omtrent 3°.000 - vil man see, i hvor 
foruroligende en Grad Udtrædelsen er foregaaet, og man maa 
befrygte, at en lignende Tilstand kan udvikle sig som den, vi 
kjende fra Skotland og Irland, en Tilstand som der tidligere 
i denne Sal, i den grundlovgivende Rigsforsamling, af saadanne 
Mænd - jeg kan vist godt nævne dem - som Mynster og 
Clausen, blev stillet os for Øie som et advarende Exempel, vi 
skulde undgaae, en Tilstand, som jeg derfor heller ikke troer 
Folkethinget vil være tilbøielig til at ønske her i Landet. Men 
hvor let kunne ikke disse Forhold udbrede sig til andre Dele 
af Landet?«. (Folket. Forh. Sp. 617-18). . 

Lovforslaget mødte megen Modstand i Tinget, bl. a. fra 
Kirkeministeren (Biskop Engelstoft), men Dam hørte til dets 
ivrige Fortalere. »Jeg kan ikke sige andet«, udtalte Dam, »end 
at, naar Tilstanden er, som den i det Hele taget er, og man 
virkelig har et aabent Blik for denne Tilstand, saa kan man 
ikke faae Andet eller i alt Fald ikke finde nogen lempeligere 
Maade at søge Ondet forbedret paa, end ved dette Lovudkast. 
Det er min Overbeviisning, at det er det mindste, det lempe
ligste Middel, og jeg siger det med Smerte, fordi jeg tør ved
kjende mig, at jeg nærer den største Hengivenhed for og Kjær-

. lighed til den danske Folkekirke; men den danske Folkekirke 
- det er min Overbeviisning - staaer paa en Vulkan, og der
som man ikke itide vil tage de Forholdsregler, som kunne være 
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passende og rigtige, saa vil den være udsat for den største 
Fare«. 

Dam blev som foran nævnt ogsaa Medlem af det Udvalg, 
som blev nedsat til nærmere Overvejelse af dette Lovforslag, 
og han deltog i den afgivne Betænkning i den Flertalsindstil
ling, hvori Forslagets Fremme anbefaledes. Ogsaa i denne Be
tænkning er Trandbergs Frimenighedsbevægelse Genstand for 
Omtale; det hedder herom: »Den paatrængende Nødvendighed 
(af at gennemføre Bestemmelser, som de i Lovforslaget inde
holdte), fremgaar desværre altfor klart af den beklagelige Ud
trædelse af Folkekirken, der har fundet Sted i den sidste Tid 
paa Bornholm, og den Udbredelse som forskellige afvigende 
Troessamfund have fundet her i Landet, efter at der er til
staaet dem almindelig Troesfrihed« (Rigsd. Forh. r863-64, 
Tillæg B. Sp. 253). - Lovforslaget naaede imidlertid ikke at 
komme til 2' Behandling. 

Endelig deltog Dam i Debatten den 2r/3 r864 i Anledning 
af en Forespørgsel fra den kendte nationalliberale Politiker og 
Journalist Bille til Justitsministeren om Bornholms værneplig
tige Mandskabs Stilling under Krigen. Bille indledede Fore
spørgselsdebatten saaledes: »Jeg havde for nogen Tid siden 
den Ære her i Thinget at indbringe fra en Deel Borgere paa 
Bornholm et Andragende, som gik ud paa, at der maatte blive 
foretaget Foranstaltninger til, at ogsaa Beboerne paa Bornholm 
kunde blive deelagtige i Forsvaret for Danmarks Ære og Ret. 
Naar denne Adresse ikke blev indbragt i Thinget igjennem 
nogen særlig Repræsentant fra Bornholm, finder det sin natur·· 
lige FOTklaring deri, at de Mænd, fra hvilke Adressen er ud
gaaet, have ønsket, at Spørgsmaalet om Bornholms Væbning 
her skulde bringes frem af En, der ikke kunde siges at indtage 
nogensomhelst personlig Stilling med Hensyn til dette Spørgs
maal, saaledes som dette er Tilfældet med de to Medlemmer 
fra Bornholm, af hvilke den Ene paa en anden Valplads kæm
per for sit Fædreland, medens den Anden er her tilstede«. 
(Folket. Forh. r863-64, Sp. 2510-r r). 

Om denne Adresse, der er nærmere omtalt andetsteds i denne 
Afhandling, blev det senere oplyst, at blandt dens r 34 Under
skrivere var der ingen, der selv kunde risikere at blive ind
kaldt, medens en Modadresse paa Øen havde samlet over 
2.000 Underskrifter. Om Bornholms Milits udtalte Bille iøv
rigt: »Jeg skal ikke indlade mig paa overhovedet at fremstille, 
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hvorledes Bornholms Væbning er, saa meget mere som mit 
Kjendskab dertil indskrænker sig til, hvad jeg har kunnet er
hverve mig af Bøger, men jeg skal kun gjøre opmærksom paa, 
at det fra alle Sider, navnlig fra dem, der selv indtage Stillin
ger i denne Væbning, erkjendes, at den for Øieblikket befinder 
sig i en i høi Grad utilfredsstillende Tilstand. Dette er ikke 
heller nogen Erkjendelse, der først er fra idag eller igaar, men 
den kan føres langt tilbage, omtrent saa langt som Bornholms 
Væbning har været Gjenstand for offentlig Behandling og Un
dersøgelse. Jeg skal navnlig erindre om, at i en tidligere Rigs
dagssamling, hvor der forhandledes om Værnepligtsloven, er 
Bornholms Milice bleven gjort til Gjenstand for en Diskussion, 
hvori det fra alle Sider erkjendtes, at der var saa store Feil og 
Mangler ved den, at det var nødvendigt at tage dens Reorgani
sation under snarest Overveielse. Nu er det imidlertid gaaet 
med dette Spørgsmaal som desværre med saa mange andre, at 
man, saa længe Freden varede, har forsømt at udføre den Gjer
ning, der er forsilde, efterat Krigen er kommen ned over Hove
det paa os. Forholdet stiller sig saaledes, at medens de born
holmske Søværnspligtige lige med det øvrige Lands deeltage i 
Forsvaret for Fædrelandet paa vore Skibe, er den landværne
pligtige Deel af Bornholms Befolkning udelukket fra at deel
tage i Armeens Kamp og henvist til at opfylde sin Værnepligt 
i den Milice, der bestaaer til Øens eget Forsvar. Forholdet er 
altsaa for Øieblikket, hvor Bornholm ikke kan siges at være 
særligt truet, at medens det øvrige Land staaer inde for Born
holms Forsvar, deeltager Bornholm ikke i det øvrige Lands For
svar tillands«. (Folket. Forh. r863-64, Sp. 25rr-r2). Fore
spørgeren kom derefter ind paa en Drøftelse af, hvor stort et 
Mandskab Bornholm vilde være i Stand til at præstere, der
som de andre Landsdeles Kontingent til den kæmpende Arme 
blev benyttet som Udgangspunkt. Han nævnte Muligheden af 
ca. 2.000 Mand, eller et helt Regiment. »Men det være nu, som 
det vil«, udtalte Bille, »saa forekommer det mig under alle 
Omstændigheder klart, at det Tidspunkt bør være kommet, da 
man for Alvor tager fat paa en forandret Ordning af den born
holmske Væbning. Hvorledes Reorganisationen skulde være, 
derom skal jeg ikke paa dette Sted udtale nogen Mening, thi 
jeg tro er, at dette Spørgsmaal henhører væsentligst under Rigs
raadets og Krigsministeriets Afgjørelse; kun dette skal jeg sige, 
at man fra forskjellige Sider synes at være enig om, at medens 
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det unge værnepligtige Mandskab paa Bornholm burde tage 
Tjeneste i Hæren under lige Vilkaar med de Andre, saa skulde 
der af det ældre Mandskab paa Bornholm dannes en born
holmsk Milits, der havde den samme Forpligtelse til lokalt For
svar, men til Gjengæld ogsaa den samme Berettigelse med Hen·· 
syn til Fritagelse for Tjeneste i Forstærkningen, som Borger
væbningen i Kjøbenhavn og adskillige faste Pladser har. At der 
nu snarest muligt bliver gjort Noget i denne Retning, vilde vist 
være særdeles ønskeligt. Der findes paa Bornholm en lige saa 
levende Følelse for vort Fædreland, som paa noget andet 
Sted i hele Landet; der er lige saamegen Patriotisme, lige 
saamegen Begeistring og lige saamegen Redebonhed til at 
gjøre Opoffrelser paa denne ø, som der er noget andet 
Sted. Det er mig bekjendt, at Adskillige fra Bornholm fri
villig have meldt sig til Tjeneste i Hæren. Dersom det nu 
ikke skulde være muligt strax at inddrage den bornholmske 
unge Befolkning under den almindelige Værnepligt, saa kunde 
det dog være, at der fra Regjeringens Side kunde skee Noget 
for at imødekomme og lette den Tilbøielighed, som Bornhol
merne have til lige med Andre at deeltage i Landets Forsvar. 
Jeg tænker mig en Henvendelse til Bornholmerne, der kunde 
opmuntre det unge Mandskab, der allerede har sat sig i nogen 
Bevægelse paa Øen, til frivilligt at melde sig under Fanerne 
og til derved at vise, at der virkelig findes noget Ønske om at 
deeltage i Forsvaret for Landet. Jeg troer ingenlunde, at en 
saadan Henvendelse fra Regjeringen vilde møde Ligegyldighed 
eller savne tilstrækkelig Imødekommen fra Bornholmernes 
Side, tvertimod mener jeg, at man kunde vente, at ikke Faa 
vilde efterkomme den, og at derved saaledes det første Skridt 
vilde være gjort til at inddrage bornholmsk Mandskab under 
den almindelige Værnepligt« (Folket. Forh. 1863-64, Sp. 
2515 - I 6). Bille sluttede sin Tale med at forespørge J ustitsmi
nisteren, »om han agter at foretage noget Skridt for fra sin 
Side at bevirke en saadan Forandring i den ved Loven af 2' 

Marts 186 I § 8 givne Bestemmelse, at det paa Bornholm fødte 
og der hjemmehørende, ikke befarne Mandskab, for Fremtiden 
kommer til at opfylde sin Værnepligt paa samme Maade, som 
Landets øvrige Befolkning«. 

Justitsminister' Casse erklærede, at den bornholmske Milits 
ikke var i den Forfatning, som den burde være, og at denne 
Tilstand allerede havde varet alt for længe. Han fandt ogsaa, 
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at det var uheldigt, at Bornholms Befolkning stod helt udenfor 
den Forpligtelse til at deltage i Landets almindelige Forsvar, 
som Værnepligtsloven paalægger, hvorved Byrden, som Kon
gen lagde paa Danmarks øvrige Befolkning, blev saa meget 
tungere. Forholdene medførte ogsaa en urimelig Ulighed paa 
,elve Bornholm, nemlig mellem det befarne Mandskab, der var 
indkaldt til Søkrigstjeneste, og det ikke befarne Mandskab. 
Justitsministeren oplyste, at han allerede Aaret før havde drøf
tet en Forandring af de bornholmske Væbningsforhold med 
Krigsministeren, men ikke naaet til Enighed med denne. Begge 
Ministre havde været enige om, at Bornholm paa Grund af sin 
isolerede Beliggenhed maatte have Krav paa. en Væbning, som 
var i Stand til at yde Øen Beskyttelse i Krigstilfælde, hvorfor 
det ikke vilde være rigtigt at gøre Værnepligtsforholdene paa 
Bornholm helt ens med det øvrige Lands. Justitsministeren 
havde tænkt sig, at Sagen bedst ordnedes saaledes: »at Born
holms Væbning kom til at indtage samme Plads der, som de 
borgerlige Korps efter Værnepligtslovens § 48 have i Kjøben
havn og de øvrige faste Pladser i Danmark; de, der indtraadte 
som Medlemmer af Væbningen, skulde altsaa ikke derved 
kunne blive fritagne for Tjeneste ved Hærens og Søværnets 
Linie, hvorimod de skulde nyde godt af den Bestemmelse i 
§ 48, som gaaer ud paa, at de, der ere ansatte i de borgerlige 
Korps paa de faste Pladser, kunne forbigaaes ved Indkaldelse 
til Forstærkningen«. »Jeg mente«, tilføjede Minister Casse, »at 
en saadan Ordning blandt Andet vilde medføre den store For
deel, at der for Bornholms Væbning tilveiebragtes en veldiscipli
neret og vaabenøvet Stamme; men det syntes ikke, at Krigsmi
nisteriet gav denne Plan noget synderligt Bifald, idet det 
meente, at det var af Vigtighed at holde fast paa den born
holmske Væbning, ganske vist under andre Former og under 
en anden Ordning, men dog saaledes, at man væsentligst gik 
bort fra det, jeg havde foreslaaet i min Henvendelse til Krigs
ministeriet. T anken hos dette var den, at den bornholmske 
Væbning hovedsagelig skulde være bestemt til Forsvar for Øen, 
men at den dog skulde indrettes saaledes, at den undtagelses
viis, naar Omstændighederne maatte gjøre det fornødent, var 
pligtig til at deeltage i et almindeligt Forsvar i det hele Lands 
Interesse«. Der var derfor ikke sket noget med Hensyn til Æn
dringer i Væbningen s Forhold, og skønt Ministeren ansaa Lov
givningsmagten for fuldt berettiget til at foretage en Omord-
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ning af de bornholmske Militsforhold, idet de saakaldte born
holmske Privilegier ikke k~nde danne nogen Hindring i saa 
Henseende, kunde man paa den anden Side ikke ad admini
strativ Vej og med Hjemmel i den gældende Værnepligtslov 
foretage en Omkalfatring, som den Forespørgeren havde efter
lyst. 

Efter Ministeren tog Oberst Tscherning, der jo ogsaa tid
ligere havde vist de bornholmske Militsforhold megen Inter
esse, Ordet for at gendrive de Forestillinger, der var med Hen
syn til Betydningen af at føre Bornholms værnepligtige over 
til den kæmpende Arme. Han udtalte bl. a.: »Alle de Talstør
relser, som ere anførte med Hensyn til hvad der skulde vindes 
for Hæren fra den bornholmske Milits, ere ikke rigtige. Den 
høieste Styrke, der kan vindes, naar man ikke skal besvære 
Øen betydeligt mere end de øvrige Dele af Landet, og især 
naar der tages Hensyn til den ikke ringe Deel af Søværnet, 
som kommer derfra, vil være omtrent 1000 Mand. Man skal 
vel lægge Mærke til, at naar man tager omtrent 1300 Mand 
fra Bornholm, er det det Samme som i Kongeriget Danmark 
at opstille en Hær paa henimod 7°.000 Mand, og Alt, hvad der 
gaaer derud over, kan ikke holdes vedlige. Der kan ikke en
gang her i Landet holdes henved 7°.000 Mand, undtagen for 
en kortere Tid; ellers hører Forsvarsevnen lidt efter lidt op af 
Savn paa Mandskab. Alle de Beregninger, der gaae løs paa, at 
Bornholm kan levere et Par Tusinde Mand til Hæren, ere alt
saa ikke rigtige, og de Domme, der ere fældede over den born
holmske Milits, have ikke opfattet Spørgsmaalet fra den poli
tiske Side, hvorfra det tillige maa opfattes. Lad os tænke os, 
hvad vi ville gjøre, naar vi fra Bornholm borttoge dets tradi· 
tionelt tilvante Forsvarssystem, istedetfor at ordne det, naar vi 
lade Øen ligge uforsvaret og see paa, at en ganske lille Styrke 
maaskee engang bemægtiger sig Indvaanernes Kasser og Eien
domme, anretter store Ødelæggelser og derpaa gaaer sin Vei 
igjen. Det vilde vi ikke kunne forsvare. I Krigen 18°7-14 
kom man ogsaa til, istedetfor at hente Tropper fra Bornholm 
til den øvrige Armee, at lægge Tropper derover for at forøge 
Forsvarsstyrken«. (Folket. Forh. 1863-64, Sp. 2523)' I en 
senere Replik vendte Tscherning sig direkte imod at gaae den af 
Bille ønskede Vej, idet han erklærede: "Min Stræben efter at 
raade Regjeringen fra, navnlig under nærværende Forhold at 
opløse den bornholmske Milits, medens jeg derimod raader til 
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at ordne den, gaaer netop ud fra et Hensyn til Statens Forsvar. 
Man forsvarer ikke Staten ved at slippe hver enkelt Deel løs, 
men ved at lægge Mærke til, hvilke Dele der have det Værd 
for Staten, at man skal forsvare dem, og hvilke der have en 
saadan Beliggenhed, at man kan forsvare dem, idet man maa
skee maa opgive at forsvare de Dele, som ikke kunne forsva
res eller ikke have det Værd, at man skal forsvare dem. Nu 
siger jeg, at Bornholm er saa stor en Deel af Staten, at man, 
dersom man kan bringe denne Ø til ved sine egne Kræfter at 
forsvare sig selv, i det Mindste imod et Overfald, ikke skal for
sømme det; man skal da ikke, for at fa ae en forholdsviis meget 
ringe Tilvæxt til de øvrige Deles Forsvarsvæsen, indlade sig 
paa at berøve Bornholm Midlerne til Selvforsvar, men man 
skal organisere disse, og naar man gjør det tilgavns, bliver Byr
den for Bornholmerne saa stor, at Ingen mere vil have dem 
derfra eller bytte Skæbne med dem.« (Folket. Forh. 1863-64, 
Sp. 2536-37). 

Dams Indlæg i Forespørgselsdebatten var ret langt, men 
ikke videre klart. Han udtalte indledningsviis: »Jeg veed ikke, 
hvorledes man venter, at jeg skal stille mig til dette Spørgs
maal; men det føler jeg, og det vilde ogsaa være underligt An
det i en Tid som denne, at der bag min bornholmske Stemme 
slaaer et dansk Hjerte, og jeg ønsker, at jeg ogsaa i denne For
stand maa kunne siges at repræsentere Bornholmerne, i det 
Mindste den bedste Deel af Bornholmerne. Naar vort Fædre
land befinder sig i en Tid og under en Kamp som den nærvæ
rende, saa er det intet Under, at det ser sig om til alle Sider, 
speidende imod alle Kanter af Horizonten efter Hjælp; og 
hvad ligger da nærmere, end at Fædrelandet seer sig om til 
sine egne Sønner og tilraaber dem: Hvor ere I henne Allesam
men, som formaae at bære Vaaben og Værge for mig? Kom
mer frem, Saamange som I kunne, thi nu behøves I Allesam
men! Denne Betragtning er stærk hos mig, og jeg truer, at jeg 
i saa Henseende kan uden Bluelse fremstille mig som Repræ
sentant for mine bornholmske landsmænd i det Hele taget. 
Men paa den anden Side maa det vistnok ogsaa erkjendes, at 
det ikke kan Andet end være en bornholmsk Følelse, der gjen
nem mig maa gjøre sig gjældende her. Man maa huske paa, at 
det er en Befolkning paa en lille ø, der befinder sig omtrent 
dobbelt saa langt fra Moderlandet som fra den preussiske Kyst, 
og hvad er da naturligere, end at den Tanke bemægtiger sig 
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Befolkningen, at den ligger meget udsat, og at derfor Begeist
ringen for frivilligt at opgive den særlige Væbning, som den 
har havt igjennem Aarhundreder, tidligere som et Slags Privi-. 
legium, ikke kan være stor. Jeg tror, at man maa sige, at denne 
Betragtning naturligen maa føre til, at Bornholmerne ikke fri
villigt komme og sige, at de ville give Afkald paa deres særlige 
militære Forfatning. Der kan naturligviis være forskjellige 
Meninger om, hvorvidt det i strategisk eller politisk Henseende 
eller i flere saadanne Henseender kan være rigtigt eller nød
vendigt at bibeholde et Forsvar paa Bornholm, og der kan 
være forskjellige Meninger om den Betydning, som Besiddelsen 
af Bornholm i det Hele kan have for det øvrige Danmark, 
men denne Stemning hos Befolkningen kan efter min Mening 
ikke bortraisonneres; dette være sagt som Kjendsgjerning og 
uden Hensyn til min personlige Mening om denne Sag, i det 
Mindste foreløbig«. Han kom derefter ret udførligt ind paa de 
forskellige Opfattelser, der i Pjecer og under tidligere Rigs
dagsdebatter havde været fremført om den bedste Ordning af 
Bornholms Militærforhold. Han nævnte ogsaa den Adresse, 
som var indsendt fra Bornholm til Forespørgeren, og erklærede, 
at den ikke kunde tillægges nogen Betydning som Udtryk for 
Stemningen paa Øen, hvor en Modadresse var sendt i Cirku
lation, hvilket han dog fandt var beklageligt. Om de øjeblik
kelige Forhold udtalte Dam følgende: »Efter min Mening vil 
det være ønskeligt, om man saa meget som muligt ad Frivil
lighedens Vei kunde faae Bornholmerne med i Kampen ved 
Siden af de andre Jenser. Der er ogsaa i denne Henseende 
gjort Bornholmerne lidt Uret, idet man har bebreidet dem, 
at de sidde for meget hjemme i Kakkelovnskrogen. Under 
den forrige Krig meldte der sig dog et Par Hundrede Bornhol
mere som Frivillige; de kom vel ikke med, og det blev saaledes 
ikke bekjendt, at de havde meldt sig. Aarsagen, hvorfor de 
ikke kom med, er ikke offentlig bekjendt, men i alt Fald var 
det ikke deres egen Skyld, det tør jeg forsikkre. Naar Born
holmerne nu sendte nogle Hundrede Mand Frivillige, troer jeg, 
at det kunde gaae an, og at man da kunde sige, at Bornholm 
havde gjort sin Pligt for Fædrelandet i denne Henseende, navn
lig naar man seer hen til det store Antal Søværnepligtige, der 
ere i Tjenesten fra Bornholm. Det er mig bekjendt, at der er 
omtrent lidt over eller lidt under 1000 Mand bornholmske Sø-

J 
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folk i Tjenesten,':') og jeg tør sige, at Bornholmerne ikke ere 
bekjendte for at staae tilbage for andre danske Søgutter. Dette 
mene: jeg ogsaa, at man maa tage noget i Betragtning. Grun
den tIl, at der er saa mange Søværnepligtige paa Bornholm, er 
den, at Bornholm har en særdeles stor Kystbefolkning, idet 
omtrent Halvdelen af den hele Befolkning af 3°.000 Menne
sker ere Kystbeboere. Dette er et Forhold, som næppe findes 
noget andet Sted«. (Folket. Forh. 1863-64, Sp. 253 1). At lade 
Lovgivningsmagten gaa til en Ændring af den bestaaende Ord
ning af Bornholms Militsforhold, f. Eks. ved en midlertidig 
Lov, udtalte Dam sig imod, og han hævdede ligesom Tscher
ning, at de Forestillinger, man gjorde sig med Hensyn til An
tallet af Soldater, der kunde udskrives fra Bornholm, var 
meget overdrevent. 

Da Dam satte sig, tog C. V. Rimestad Ordet for at frem
sæt:e følgende skarpe Replik: »Det har vistnok gjort et uhyg
geligt I.ndtryk overalt, og det sporedes ogsaa igjennem den 
ærede sIdste Talers Ord, at Institutionerne paa Bornholm ere 
saaledes, at den derværende Deel af Danmarks Befolkning ikke 
kan komme til at kæmpe med deres Brødre mod tydsk Over
fald. Jeg har havt den Tro, at dette dog nok, naar Begivenhe
derne skred fremad, og naar egoistiske Hensyn bleve satte til 
Side, vilde fortage sig, og at man vilde finde Understøttelse 
paa Bornholm, navnlig af de Mænd, som kjende den paagjæl
dende Institution derovre, hvoraf de dygtigste under alle Om
stændigheder have dømt paa en temmelig haard Maade om 
den. Dette havde jeg troet, og det har derfor virkelig gjort et 
uhyggeligt Indtryk paa mig at høre den ærede sidste Talers 
Foredrag, thi vel begyndte det med meget patriotiske Toner 
om, at her maatte det danske Hjerte, der ligger bagved denne 
Sag, ta~e, men det endte med paa en meget indtrængende 
Maade l enhver Henseende at værne om den Institution, der nu 
findes paa Bornholm, og Resultatet af, at den Aand som ud
gik af dette Foredrag, blev almindelig paa Bornh;lm, vilde 
efter min Overbeviisning være, at denne Institution, som vi 
have hørt i Krigstilfælde næppe vilde kunne sikkre Øen og 
dens berettigede Interesser, vilde vedblive. Øen ligger rigtig
nok ?ærmere ved Preussen end ved Danmark, men jeg troer 
dog Ikke, at der under de nuværende Forhold vil være nogen 

,:.) Dette Tal er ikke rigtigt. Det virkelige Antal var som andetsteds 
nævnt 213. 
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Fare for, at der skeer noget Overfald der. Jeg troer, at naar 
den Aand blev almindelig, som gik igjennem den ærede Rigs
dagsmands Foredrag, skjøndt som sagt paa enkelte Steder den 
patriotiske Følelse syntes at trænge igjennem, vilde man be
holde denne Institution, som er uheldig for selve øen. Den kan 
ikke bevare sin Stilling som en Deel af det øvrige Danmark, 
naar den under den ene Kamp efter den anden for Danmarks 
Ret, kun' for en Deel deeltager i Kampen. Paa den Maade spil
les den ud af Danmarks Historie. Det er et Faktum, som paa 
ingen Maade kan modsiges, at det vil skee, dersom dette For
hold ikke rettes«. (Folket. Forh. 1863-64, Sp. 2533-34)· 

Bille havde som Forespørger derefter Ordet for en afslut
tende Bemærkning. Han udtalte sin Tilfredshed med Justitsmi~ 
nisterens Stilling og henstillede, at Sagen nu søgtes ordnet I 
Rigsraadet. Til Dam udtalte han følgende: "Det er netop Op
gaven, ikke at betynge Bornholm, ikke .at paala::gge det større 
Byrder end det øvrige Land, men at sulle det. hge n:ed dette, 
og jeg behøver vel ikke at gjøre nogen IndSigelse Imod den 
Tanke af den ærede Rigsdagsmand for Bornholm, at Nogen 
skulde paalægge Bornholm at udrede visse Regimenter. eller et 
vist Tal af Mandskab. Noget Saadant kunde aldng falde 
Nogen ind; der er kun Tale om at udskrive det værnepligtige 
Mandskab i en Alder af 22 Aar og derover paa Bornholm, som 
i det øvrige Land, at indkalde det til Tjeneste efter et procent
viis Forhold til Folkemængden; om det vil blive eet eller to 
Tusind Mand, man saaledes vil faae, gjør Inte: til Sagen. De 
Tal, jeg har nævnt, har jeg ikke anført for at Vise, hvor meget 
Mandskab Bornholm skulde udrede, men kun for at vise, hvor 
meget Mandskab man kunde regne paa at faae derfra .. Endnu 
skal jeg kun bemærke dette, at en bornholmsk Stem.me I denne 
Sag er og bliver altid en eensidig Stemme. Man har Ikke sp~r~t 
andre Privilegerede her i Landet, før man borttog deres Prr:'l
legier. Man spurgte ikke det privilegerede Hartkorns B~sld
dere, da man tog Skattelettelsen fra dem; man spurgte Ikke 
Adelen, da man slog dens Privilegier i Stykker; man spur~te 
ikke den værnefrie Befolkning, da man gjorde den værnephg
tig, og ligesaalidt kan man spørge den bornholmske Befolk
ning, naar man tager den gamle Milits bort og sætter en anden 
Ordning i Stedet. Jeg betragter ikke denne Sag fra et. born
holmsk Standpunkt, men fra et dansk, og det er derfor hgegyl
digt, om min Anskuelse falder sammen eller ikke falder sam-
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men med den ~nd~ivne ~dresse, om hvilken jeg udtrykkelig 
bemærkede, at Jeg Ikke Vilde sætte mig paa dens Standpunkt.« 
(Folket .. Forh. 1863-64, Sp. 2535-36). 

De bitre o~ ha~rde Ord, hvorved Rimestad karakteriserede 
Dams Holdnmg ~ denne Sag, gav Genlyd i Dagspressen, der 
g.entog d~n af RImestad anvendte Karakteristik, og det har 
s~kkert gjort et stærkt Indtryk paa en ærekær og fædrelands
smdet M~nd som Dam og bidraget sit til, at han besluttede 
selv at .reJse som frivillig til Hæren, der kæmpede sin haabløse 
Kamp I Dybbøl Skanser. 

Den bor~holmske ~orespørgsel var den sidste Sag, der be
handledes I denne Rigsdagssamling, og Tingene hjemsendtes 
samme Dag (den 22/3). 

Den anden store De~at .i denne .Samling om særlige born
holmske Forhold foregik I Landstinget og angik som foran 
nævnt Udmark~sagen. Forhistorien er gjort til Genstand for 
?mtale forskelhge Steder i denne Afhandling, og for Hoved
mdholdet af det Lovforslag, som Indenrigsministeren (Nutz
horn). havde forberedt gennem en 2-Mands Kommissions For
handlmg ~ed Repræsentanter for Gaardmænd og Husmænd i 
de forskelhge Sogne paa Bornholm, er der i dette Afsnit gjort 
nærmere Rede i Kapitel 2. Ved Forelæggelsen af Lovfor
slaget udtal~e In?enrigs~inisteren bl. a. følgende: »Det vil 
være det h.ØJe Thmg bekJendt, at der i en Række af Aar har 
været Uemghed mellem Bornholms Beboere om, paa hvilken 
:"1aade den. Landsognene i sin Tid af Kongen tillagte Andeel 
I y?marksJorderne skulde fordeles blandt dem. Det er ikke 
~Idtll lykkedes at finde den rette Maalestok for denne Forde
hng, o~ der ~ar i denne Anledning været ført en Proces, som er 
gaaet til Hølesteret, der er kommen til det Resultat, at ikke 
blot Gaardmændene eller Hartkornsbrugerne ere berettigede til 
at tage Andeel i. Udmarksjorderne, men ogsaa Huusmændene, 
!n~erste: o.g deslIge, altsaa de, der ingen Hartkorn have. Det er 
ImidlertI? I~ke ved denne Sag blevet afgjort, i hvilket Forhold 
de ~or~kJellIge dertil Berettigede skulle have deres Andeel, og 
~egJ~rmge~ har derfor troet at burde søge, om muligt, ad Lov
glvmngsvelen at faae Sagen ordnet. I den Anledning har den 
ladet tvende udsendte Mænd forhandle med Beboerne paa 
Bornholm, og det er derved opnaaet, at den største Deel af 
Sognene derovre har baade for Hartkornseiernes og for Huus
mændenes Vedkommende tiltraadt de Principper, der ligge til 

4. 
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Grund for dette Lovudkast.« (Landst. Forh. r 863-64, Sp. 

37-38). 
Ved Lovforslagets r' Behandling bragte o. E. Sonne Inden-

rigsministeren en varm Tak for det tagne Initiativ. Han ud
talte bl. a.: »Sagen er meget indviklet, og jeg kan ikke indsee, 
at den vil kunne afgjøres ad privat Vei; det skulde da ialtfald 
kun være, efter at Processer paa Processer havde afløst hveran
dre i et langt Aaremaal for at faae Retten tilveiebragt mellem 
de stridende Parter. Men jo mere man saaledes seer, at Sagen 
er indviklet, desto mere taknemmelig maa man være mod In
denrigsministeriet, til hvilket Bornholms baade .Huusmænd og 
Hartkornseiere have henvendt sig med Anmodmng om at tage 
Sagen i sin Haand for at bringe ~en til }..Jgjørelse: fordi ~et 
har imødekommet denne Anmodmng, og Jeg skal tillade mig, 
saavel paa egne som paa hele Bornholms Vegne, at takke det 
høie Ministerium for den Velvillie og Omhyggelighed, hvor
med det har taget sig af Sagen og bragt den frem til Afgjø
relse. Jeg troer, at den Form, hvorunder den ligger for. til ~f
gjørelse, er den heldigste, som kunde træffes. De almmdehge 
Bestemmelser fastslaas heri Loven, og de særegne Bestemmel
ser afpasses for hvert Sogn i Vedtægter i Over~nsstemmelse 
med de lokale Forhold. Disse Vedtægter maa det JO være Me
ningen at tilveiebringe saaledes, ~om. det. høie Ind~nrigsmini
sterium ogsaa hidtil har søgt at tIlvelebrInge dem, I Overens
stemmelse med Sogneforstanderskaberne«. »Enighed er vel ikke 
saa vanskelig at tilveiebringe, og det har jo viist sig, at det er 
lykkedes at skaffe den tilstede for de allerfleste Sogne. Der er 
imidlertid Sogne, og navnlig veed jeg eet Sogn, hvor Fleer
tallet af Hartkornseierne bestemt modsætte sig den Afgjørelse, 
her foreslaaes, idet de paastaae, at naar Lodderne ere dem til
deelte ved en lovlig Udskiftningsforretning, ville de ikke til
lade, at man tager dem fra dem, men ere bestemte paa at for
søge en Proces, for om muligt at beholde dem.':-) I den Hen
seende forekommer det mig, uagtet jeg troer, at en Proces h~r
om, efter denne Lov var udkommen, aldrig vil kunne v.m
des, _ og selve Høiesteretsdommen maa jo have sat UdskIf~
ningen ud af Kraft, idet den har tildømt Udb~ggerne. Ret til 
Anpart i de Udmarksjorder, som alene .ere uds~lftede ul Hart
kornseierne - at det vilde være hensigtsmæssigt, at der blev 

*) Det er utvivlsomt Vestermarie, der her tænkes paa. 
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optaget i Lovudkastet en Bestemmelse, som udtrykkelig sagde 
»a: s~m Følge af denne Lov skulde den ældre specielle Ud~ 
skIft~mg være sat ud af Kraft«. Derved vilde forebygges, at 
selv Ikke Tanken skal kunne opstaae hos dem, som have For
deel ved at betragte Sagen fra den Side, at det Tildeelte af Ud
markslodderne mulig~ kunde blive dem tilkjendt«. (Landst. 
Forh. r863~64, Sp. 75-80). 

Af Sonnes Udtalelser fremgaar det tydeligt, at han nu be
tragter den endelige Løsning af dette gamle, indviklede Strid s
spørgsmaal som værende umiddelbart forestaaende. Imidlertid 
blev han hurtig belært om, at dette ikke var givet. Umiddel
bart efter Sonnes Tale fik Højesteretsadvokat Broch Ordet for 
at ud.tale so~ sit Standpunkt, at man her beskæftigede sig med 
et pnvatretllgt Forhold, som det snarere var Domstolenes end 
Lovgivningsmagtens Sag at træffe Afgørelse om. Broch udtalte 
bl. a.: »Men Udkastet selv eller rettere sagt dets Motiver som 
ere særdeles klart skrevne, ville allerede have henledet Thin
gets Opmærksomhed p~a, at der er ikke ringe Vanskeligheder 
f~rbundet med Sagen, Ikke alene i og for sig ved dens Ord
mng, me~ navnlig med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt 
den lovgivende Magt kan gaae ind paa at ordne Sagen, saa
ledes som det er foreslaaet. Sagen er den, at vi jo ved igjennem 
en Lov at paabyde, at den omtvistede Jord i Fremtiden skal 
:,ær~ Kommunejord, ville komme til at gribe ind i mangfoldige 
takuske Forhold, som i 0ieblikket idetmindste staae med fuld
s~æ~dig anerkjend: Retsbeskyttelse. Det er nemlig ikke ganske 
ngtIgt, naar den sidste ærede Taler meente, at Høiesteretsdom
men af r/r2 1862 skulde have afgjort Sagen i Almindelighed 
for Bornholms Vedkommende. Den paakjendte Sag angik af 
de r 5 bornholmske Sogne kun et enkelt, nemlig Aaker Sogns 
Huusmænd og Hartkornseiere, og det vel at mærke det eneste 
Sogn, hvor den Part af Udmarksjorderne, der var bleven hen
lagt t!l Sognet, ikke ved speciel Udskiftning var bleven for
deelt Imellem Sognets Beboere, medens i alle de andre 14 Sogne 
en saadan speciel Udskiftning af Sognenes Andeel er skeet, er 
skeet paa den Maade, at Hartkornseierne ere i Besiddelse af 
Jorderne. Høiester~tsdommen angik altsaa alene Aaker Sogn. 
Nu er d~t vel m~hgt, at, naar Huusmændene i de øvrige 14 
Sogne relse FordrIng paa, at der skal tillægges dem Andeel af 
Udmarksjorderne i disse Sogne, da vil Høiesteret komme til 
det samme Resultat, som den er kommen til for Aaker Sogn, 
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hvor en saadan Udskiftning ikke er foretagen; men det er ikke 
givet, det er ikke vist«. »Men Sagen er endnu ikke endt der
med. Der er ogsaa en anden Vanskelighed, som man bør have 
0iet aabent for, og det er den, at selvom der ved Høiesterets
dommen af r862 havde fundet en Afgjørelse Sted for hele 
Bornholm, for alle r 5 Sogne, saa var det ved denne samme 
Høiesteretsdom i Henhold til den oprindelige kongelige Gave, 
i Henhold til Administrationens Opfattelse af disse Forhold 
ligefra Aaret r 842, indtil Høiesteretsdommen faldt, givet,. at 
Enhver paa Bornholm, Hartkornseier eller Ikke-Hartkornseler, 
Gaardmand eller Huusmand, er berettiget til at fordre, at Jor
den ikke bliver Kommunejord, men at han faaer sin specielle 
Andeel udlagt ved Udskiftning til Eiendom; Enhver har Krav 
paa at faae Anpart af Jorden, thi derpaa gaaer. Høiesterets
dommen ligefrem ud. Det er altsaa den anden' SIde af Sagen. 
Vil nu den lovgivende Magt ordne Forholdet paa .~en Maade~ 
som er foreslaaet, saa vil den ogsaa paa denne VllS komme l 
Strid med de Enkeltes særlige Interesser«. (Landst. Forh. r863 

-64, Sp. 80-86). 
Dersom Sonnes Skuffelse, da han paahørte Brochs Tale, var 

stor blev den endnu større ved Ministerens Svar; thi dettes 
K vi~tessens var i Virkeligheden, at en Lovgivning om disse 
Forhold var en noget betænkelig Sag og maatte forudsætte, at 
der var Enighed mellem de 2 stridende Parter. Sonne erklæ
rede derfor ogsaa, at hans Glæde over nu endelig at skulle 
opnaa et Resultat var blevet svæ.kket ved at høre. d~ to Fore
drag; thi »det vilde være sørgelIgt, om man nu IgJen skulde 
begynde paa Processer. Derfor ønskede jeg, naar det kunde ~ade 
sig gjøre, at der i r' Paragraf skulde staae, ~t den ~peClelle 
Udskiftning skulde være sat ud af Kraft; thI sa~ VIlde der 
ikke blive nogen Proces, saa var Sagen klar og afgjort. Hvor
ledes skulle disse stakkels Huusmænd bære sig ad for at faae 
Ret? Skulle de atter ind paa Processer? Den første Sag har 
varet i 12-13 Aar og kostet dem mange Penge. Det er ufor
muende Folk, og det er kun ved Sammenhold, som man maa 
skjænke sin Anerkjendelse, at de have holdt ud. Nu have' de 
faaet Ret hos Høiesteret; men nu skal der være Proces om, 
hvorledes denne Ret skal komme dem tilgode! Det forekom
mer mig at Lovgivningsmagten, der har Loven i sin Haand, 
ogsaa k~n beherske Loven fra dette speci.elle Tilfælde, naar 
Billighed i saa høi Grad taler derfor som l nærværende Sag«. 
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Broch beroligede ham dog med, at han ikke havde taget af
gjort Stilling imod Forslaget og i høj Grad var interesseret i, at 
Sagen fik en for Husmændene tilfredsstillende Udgang. 

Lovforslaget blev derefter henvist til et Udvalg paa 5 Med
lemmer, blandt disse baade Broch og Sonne. Betænkningen blev 
allerede afgivet den 5/2 og viste, at et Flertal paa 3 Medlem
mer anbefalede Forslaget til Vedtagelse med nogle uvæsentlige 
Ændringer, medens 2 Medlemmer var imod det. Det over
raskende var imidlertid, at Broch, der var Udvalgets Ordfører, 
sammen med Sonne og Herremanden til Dronninglund, Ge
hejmekonferensraad Skeel, udgjorde Flertallet, medens Bonde
vennernes Fører, Balthazar Christensen og hans ret nære poli
tiske Meningsfælle Hasle dannede det Mindretal, der fraraa
dede Forslagets Fremme. 

Debatten ved 2' Behandling viste, at Broch nu var kommet 
til den Erkendelse, at den eneste Maade, paa hvilken man 
kunde komme til en Ordning, var ad Lovgivningens Vej. Her
overfor erklærede Mindretallets Ordfører Hasle, at han var 
imod, at Rigsdagen skulde afgøre en Trætte om Ejendomsfor
hold. Dette hørte hjemme under den dømmende Myndighed. 
Desuden mente han, at Ordningen var for ugunstig for - Hus
mændene! Han udtalte derom: »Her foreslaas, at Kommune
jorderne skulle søges bortarvefæstede med Ret til at sælge og 
pantsætte, eller anvendes til Skovdyrkning. Der bliver altsaa 
ikke længere Tale om en Brugsret for mange af Huusmæn
dene? Det fremgaaer deels af de Oplysninger, som Motiverne 
og de skrevne Bilag have leveret, og deels af de mundtlige Op
lysninger, jeg har faaet meddeelt, at de have brugt disse Jorder 
aldeles iflæng. En Huusmand har anseet sig for ligesaa beret
tiget til at bruge Udmarken som Gaardmanden, han har havt 
Ret til at indsætte ligesaa mange Kreaturer paa den som Gaard
manden. Jeg spørger dem, mine Herrer! som kj ende Forhol
dene paa Landet, om det er nogen ringe Fordeel for en Huus
mand at have Rettighed til Græsning for r eller 2 Køer? Gaaer 
nu dette Lovforslag igjennem, saa skulle Udmarkerne derimod 
væsentligst anvendes til Skovplantning. Ja dette kan være en 
meget god og nyttig Anvendelse, men en Anvendelse, som ikke 
kommer de Folk tilgode, som nu hav·e Brugsretten; thi, førend 
der kommer Indtægter ind af Skovplantningen, ville de for
modentlig forlængst være borte. Jeg er derfor ikke istand til 
at tiltræde dette Forslag«. (Landst. Forh. r863-64, Sp. 438). 
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Sonne var naturligvis en Hoveddeltager i denne Forhand
ling; i flere sagligt vægtige og velformede Indlæg imødegik han 
Mindretallets Synspunkter. Angaaende den af Hasle stærkt 
fremhævede Forbedring af Husmændenes Stilling ved Udmar
kens Udskiftning med Lodder til alle Sognets Husfædre, hvor
ved man efter Mindretallets Paastand vilde opnaa »det rigtige 
Forhold«, udtalte han bl. a.: »Hvad Gavn havde saa Huus
mændene deraf, hvis man endelig fik det rigtige Forhold be
stemt? Gaardmændene maatte, som sagt, bestemt faae en større 
Anpart end Huusmændene; jeg sætter, at de vilde faae 2/3, eller 
lad dem endogsaa kun faae Halvdelen; Udmarkerne udgjøre 
for et Sogns Vedkommende vel omtrent 5 a 800 T dr. Land 
efter Sognets Størrelse, og hvis Huusmændene fik den ene 
Halvdeel, vilde den vel omtrent være tilstrækkelig til, at en
hver Huusmand kunde faae en Tønde Land. Ja, det er ikke saa 
lidet; men lad os betænke, hvad disse Tønder Land, af den 
Slags her er Tale om, er værd; de ligger høit oppe i »Lyngen«, 
som vi kalde det paa Bornholm, og i Almindelighed langt fra 
de vedkommende Huusmænd, af hvilke hver især altsaa ikke 
kunde benytte det. Man vil kunne fa ae en Forestilling om, 
hvad Værdi disse Lodder have,. naar jeg fortæller, at Staten 
iaar har bortarvefæstet en betydelig Strækning af sin Anpart 
for en Kjøbesum af ca. 1 Rd. pr. Tønde Land; jeg har selv 
kjøbt en Parcel til en saadan Priis, og jeg veed, at det i Almin
delighed har været Prisen. Hvad kunde det nu nytte en Huus
mand, om han fik en fraliggende Lod, som han selv ikke kunde 
bruge, og hvorfor han ved Salg kunde faae 1 Rd. eller lad os 
sætte 2 eller endog 5 Rd., det vilde være en midlertidig Fordeel, 
og intet vedvarende Gavn give Huusmanden; denne Godtgjø
relse var saa ufyldestgjørende, at man maatte søge, om muligt, 
en bedre. Derfor har man forkastet den specielle Udskiftning 
og er kommen til det samme Resultat i den sidste Tid som i 
den første, at det maatte være det Bedste, at Udmarkerne blev 
Kommuneeiendom; men min Hovedbetragtning, hvorfor jeg 
finder det rigtigst, at det bliver Kommuneeiendom, er den, at 
jeg mener, at den nuværende Slægt ikke alene har Ret til disse 
Udmarker; de tilkommende Slægter have efter min Mening 
ligesaa megen Ret, i alt Fald moralsk Ret dertil. Det er offent
lig Eiendom, som altid har ligget til offentlig Brug, og hvoraf 
Bornholms Indvaanere altid have havt en fælles offentlig Ind
tægt, og det bør derfor efter min Mening fremdeles vedblive 
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at være offentlig Eiendom, hvorfra de bornholmske Indbyg
gere kunne have en vedvarende Indtægt«. (Landst. Forh. 1863 
-64, Sp. 442-43). 

Ogsaa Madvig udtalte sig for Lovforslagets Fremme; han 
ytrede bl. a.: » J eg vil i Erindring om min Barndom i aller
høieste Grad anbefale det ærede Landsthing at vedtage dette 
Lovudkast i Bornholms og specielt Bornholms Huusmænds 
Interesse, o? jeg troer, at vi kunne vedtage det uden Frygt for, 
at Landsthmget eller overhovedet Rigsdagen derved overskri
der sin Kompetence. Vi vedtage derved Noget med Hensyn til 
en vis Strækning Jord, som hidtil ikke har være i privat Eie, 
men som er blevet tildelt Sognene og derefter udskiftet, i hvil
ken Anledning der er faldet en Høiesteretsdom, som erklærer, 
at Gaardmændene, der have faaet det Udskiftede, ikke ere ude
lukkende berettigede dertil, men at ogsaa Huusmændene ere 
det; at Lovgivningsmagten skal træde til og ordne Forholdet 
fordi dette,. hvor berettigede end Huusmændenes Kravere, er sa~ 
overordentlig vanskeligt og uklart, at det ikke er muligt ad 
Rettens Vei at ordne det. Det er et af de Tilfælde, hvor Loven 
kommer til at gribe ind i et uklart Retsforhold, der er saa for
virret, at det ikke uden til ualmindelig Skade for vedkom
mende Befolkning kan overlades til Afgjørelse ved Domstolene. 
ja, næsten ingen Afgjørelse kan finde ved dem. Naar jeg be~ 
tragter Sagen fra den bornholmske Befolknings og navnlig fra 
Huusmændenes Side, maa jeg for det Første gjøre opmærksom 
paa, at jeg troer, at den overveiende Betydning af Lovudkastet 
ikke er den økonomiske, men derimod den, at, hvis det vedta
ges, tilstoppes derved en Kilde til Misnøie og Stridigheder, der 
har flydt i overmaade lang Tid, og som af visse Personer er 
bleven benyttet og fremdeles vil blive benyttet. Jeg maa saa
meget mere ønske, at denne Kilde bliver tilstoppet, som mine 
særlige landsmænd, Bornholmerne, med alle deres gode Sider, 
ere temmelig paastaaelige med Hensyn til deres Ret, og det 
derfor er let hos dem at vække Lysten til Processer«. »Jeg troer 
derfor, at det er i høieste Grad ønskeligt for den bornholmske 
Befolkning, navnlig Huusmandsbefolkningen, at Sagen bliver 
ordnet paa denne Maade. Der vil vel heller ikke ad denne Vei 
fremkomme noget stort økonomisk Udbytte for hver enkelt 
Huusmand; men, hvordan man end behandler Sagen, kan 
dette ikke ventes. Der vil imidlertid for det Første fremkomme 
det overordentlig heldige, beroligende og velgjørende Resultat, 
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at Huusmændene see, at de have faaet Noget. Saaledes som 
Stemningen om denne Sag er paa Bornholm, er det meget vig
tigt, at Huusmanden seer, at han har faaet Ret, og at den Gjen
stand, hvorom der har været Strid, bliver tillagt ham og Hart
kornsbrugeren i Forening. Gjenstanden i og for sig er ikke 
meget betydelig; nogle Rigsdaler om Aaret troer jeg saaledes 
ikke, Huusmanden nogensinde vil faae af sin Andeel, han vil 
kun faae nogle enkelte Rigsdaler eengang for alle som Kapital. 
Derimod vil· der om nogen Tid fremkomme Noget, som er af 
stor Vigtighed, og som fornemmelig vil blive til Fordeel for 
Huusmændene. Det er vanskeligt for et Land, hvor Pengemid
lerne ikke ere rigelige, at tilveiebringe nogensomhelst Fond til 
almindelig Anvendelse; men ad denne Vei er der dog Udsigt til, 
at der efterhaanden kan tilveiebringes en saadan Kommunal
fond, hvormed der dog kan foretages Noget,· der vil komme 
den fattige Befolkning mere til Gode end det ganske ubetyde
lige Udbytte, som den Enkelte kan faa-e ved en paatænkt For
deling eller Udstykning af Udmarksjorderne. Jeg troer derfor, 
at det er meget vigtigt for Befolkningen, og særlig for den paa 
Bornholm, at Loven gaaer igjennem«. (Landst. Forh. 1863-64, 
Sp. 453-57). 

Ved Afstemningen vedtoges Lovforslagets Overgang til 3' 
Behandling med 29 Stemmer mod 14. Denne fandt Sted den 
15/2 og indlededes med, at Broch som Ordfører for Udvalgets 
Flertal i ganske faa Ord anbefalede at vedtage Forslaget, me
dens Hasle paa Mindretallets Vegne lige saa kort anbefalede 
Forslagets Forkastelse. Ganske uventet rejste imidlertid en 
nordjysk Gaardejer Lars Jensen sig for at faa oplyst, om Hus
mændene ikke ved Lyngrivning havde haft en betydelig For
del af den fælles Adgang til Udmarkerne, som man nu vilde be
røve dem, og derefter fremkom Professor, Pastor, F. Nielsen, 
der var Landstingsmand fra Lolland-Falster, med et langt 
Indlæg imod Forslaget. Hans Motiver var dels de saa tit frem
hævede juridiske Betænkeligheder, dels Bekymringer for, at 
Husmændene ikke ved Lovforslagets Ordning fik, hvad der 
tilkom dem. »Hvad der gaar ind i Kommunekassen«, udtalte 
Professoren, »kommer Hartkornseierne og de Formuende til
gode, thi det formindsker deres Afgifter, og den Nytte, som de 
Hartkornsløse og den trængende Deel af Befolkningen har 
deraf, er kun meget ringe. Nu har man vel sagt, at det er alde
les umuligt at finde en Deling derfor; det forekommer mig dog 
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ikke; ad de Veie, ad hvilke man i Tanken har forsøgt det, er 
det vistnok, som der er blev en yttret, umuligt; men vilde ikke, 
naar den hele Eiendom stilledes under Kommunalbestyrelsens 
Varetægt, af det Overskud, der hvert Aar kom tilstede til et 
Sogns Bedste, Halvdelen eller 3/7 eller hvilken anden Brøk 
man vilde finde rigtig, kunne anvendes til særligt Gavn for 
Ikke-Hartkornsbesiddere? Vilde man spørge mig, hvorledes det 
da kunde anvendes til særligt Gavn for dem, saa vilde jeg sige, 
at der kunde under Sogneforstanderskabets Bestyrelse maaskee, 
og i ethvert Fald under Amtsraadets Tilsyn, oprettes Laane-' 
kasser eller Sygekasser for Huusmands- og Indsidderstanden. 
I Begyndelsen vilde saadanne Kasser kun have en ringe Ind
tægt, altsaa kun have Lidet at raade over, men da de hvert Aar 
ville faae Mere til af det Overskud, der i hvert Sogn vil kom
me tilstede, vilde Kassernes Indhold ogsaa Aar for Aar voxe 
og afgive en betydelig Hjælp for den trængende Befolkning paa 
Bornholm. Paa denne Maade vilde denne Klasse af Befolk
ningen virkelig komme til at høste Gavn af Udmarksjorderne; 
de, der før havde græsset et Par Faar eller revet Lyng paa 
dem, vilde derved have Adgang til Hjælp fra saadanne Laane
eller Sygekasser, som af Indtægterne fra Udmarksjorderne 
vare oprettede til særlig Gavn for dem. Fordi altsaa Lovud
kastet synes mig at gjøre Brud paa den Hovedgrundsætning, 
at en opstaaet Eiendomstrætte skal afgjøres af den dømmende 
Magt og ikke ved særlig til det Tilfælde sigtende Lov af den 
lovgivende Magt, og fordi jeg dernæst ikke finder den Afgjø
relse, som ved dette Lovforslag er truffen, saaledes, at Huus
mandsstanden paa Bornholm ved den skeer dens Ret, derfor 
maa jeg stemme imod Loven«. (Landst. Forh. 1863-64, Sp. 
51 8- 1 9)' 

Til Lars Jensens Spørgsmaal om Lyngrivning paa Udmar
kerne svarede Sonne: »Der blev stillet det Spørgsmaal til mig, 
hvorvidt Huusmændene kunde have Gavn af at rive Lyng eller 
skjære Tørv; jo, det vilde de ganske vist have Gavn af, men 
Sagen er, at, som Tingene for Tiden staae, have de ikke Lov 
dertil; det beror paa Hartkornseiernes Vejvillie, om de ville 
meddele dem denne Tilladelse. Saa længe der ikke er nogen 
Dom, der siger, at Huusmændene faae et vist Stykke, saa have 
de ikke Adgang til enten at rive Lyng eller at skjære Tørv. 
Bliver Sagen derimod ordnet efter Lovforslaget, saa ville de 
med Sikkerhed faae Lov til begge Dele; thi det er en Bestem-
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melse i, jeg troer, alle Vedtægterne, at, indtil det til Skov
plantning bestemte Stykke bliver tilplantet, skal det Ubeplan
tede tjene til fælles Afbenyttelse, til Lyngrivning og Tørve
skjæring, og i enkelte Sogne er der endogsaa fastsat Bestem
melser om, at visse Partier af Høilyngen vedvarende skulle 
tjene til saadant fælles Brug. Gaaer Loven igjennem, saa ville 
de faae Adgang til at forsyne sig med Vinterbrændsel af disse 
Jorder; i modsat Fald vilde det først kunne skee efter mange 
Aar, og jeg tvivler om, at det nogensinde vil skee«. 

Til Professor Nielsens Plan om for Udmarksmidlerne at 
oprette Sygekasser etc. til Fordel for Husmændene, bemærkede 
Sonne: »Ja, ganske vist vilde det være til Fordeel for dem; 
men netop hertil er der ganske andre Midler, ganske anden 
Evne, naar samtlige Indtægter bleve anvendte isaadanne Øie
med; saa kan der fra Først af blive virket kraftigt i denne Ret
ning, og det er netop saadanne Foranstaltninger, der sigtes til 
ved Lovforslaget, naar det hedder, at de skulle anvendes til 
almeennyttige Foretagender. Jeg er mig bevidst, at jeg saa 
meget som Nogen vil den simple Mands Vel, og jeg vilde paa 
ingen Maade give mit Samtykke til Loven, hvis jeg havde Tro 
paa, at Huusmændene ved denne vilde lide Uret; men jeg er 
fuldkommen forvisset om, at de ikke paa nogen bedre Maade 
kunne komme til deres Ret end efter Lovforslaget; og derfor 
troer jeg at gjøre en god Gjerning, naar jeg siger ja dertil, og 
jeg ønsker, at de ærede Herrer Landsthingsmænd ville gjøre 
det Samme«. 

løvrigt anbefalede baade Madvig og Broch indtrængende 
Lovforslagets Vedtagelse; det samme gjorde Indenrigsministe
ren, men den lange Debat endte med en Afstemning, hvor 2 I 

stemte for, 2 I imod. Dette var ensbetydende med Forkastelse, 
og alle de store Anstrengelser for at bringe en Løsning i det 
forviklede bornholmske Udmarksspørgsmaal var dermed spildt. 

O. E. Sonne deltog iøvrigt ved forskellige andre Lovforslags 
Behandling, ogsaa saadanne, som ikke særlig berørte Bornholm. 
Bl. a. skal nævnes, at han til et Lovforslag om den Maade, 
hvorpaa Bekendere af den mosaiske Tro skulde aflægge Ed, 
stillede et Ændringsforslag, der blev vedtaget med I8 Stem
med mod I 3 . Ved Behandlingen af et Lovforslag om en særlig 
Krigsskat fremsatte han Indlæg, der viste, at han havde en be
tydelig Indsigt i Skatteforhold. Han hævdede, at Forslaget gav 
Landet en noget for gunstig Stilling i Forhold til Købstæderne, 
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og stillede et Ændringsforslag til en efter hans Mening retfær
digere Fordeling. Da Indenrigsministeren gik ~tærkt imod For
slaget, og det ikke fik fornøden Støtte fra anden Side, trak 
han dog Ændringsforslaget tilbage. 

Sluttelig skal nævnes, at der i denne Samling blev forelagt et 
Lovforslag, hvorefter Herredsfogeden i Vester Herred, der hid
til var lønnet af Sportler, bl. a. Ret til Inkassationer ved 
Strandingsauktioner, fremtidig blev sat paa fast aarlig Gage 
ligesom i de andre bornholmske Retsbetjentembeder. Lønnen 
blev sat til I 500 Rdl. plus Sædtillæg. I Kontorholdsgodtgørelse, 
hvoraf Herredsfogeden skulde afholde Løn til Kontorpersonale, 
Udgifter til Leje af Kontorlokale med Lys og Varme, Proto
koller, Porto, Skrivematerialer og Inventar samt Befordrings
udgifter, blev der samtidig tilstaaet ham et fast Beløb paa 594 
Rdl. aarlig. Lovforslaget blev henvist til et Udvalg, der fore
slog de 594 Rdl. nedsat til 588!! løvrigt fandt man intet at 
bemærke til Forslaget, der blev vedtaget enstemmigt. 

8. VAIJGENE PAA BORNHOLM I I864. 
Ved Forfatningen af I8/II I863 var der indført et Rigsraad, 

der var fælles for Kongeriget Danmark og Hertugdømmet 
Slesvig (»Danmark til Ejderen«). Dette var ligesom Juni
grundlovens Rigsdag delt i et Folketing og et Landsting. Samti
dig var Rigsdagen opretholdt, men denne skulde kun beskæf
tige sig med Kongerigets indre Anliggender, saasom Justits- og 
Politivæsen, Kirke- og Undervisningsvæsen, Kommunalsager, 
Fattigvæsen, Næringsforhold m. v.; alle Sager vedrørende Mili
tærvæsen, Toldvæsen, Udenrigspolitik etc. hørte under Rigs
raadet. 

Rigsraadets Folketing var sammensat af Medlemmer, der 
valgtes paa samme Maade som Rigsdagens Folketing. Da Kred
sene var de samme, betragtede man det derfor som naturligt, 
om end ikke nødvendigt, at det blev de samme Mænd, der re
præsenterede de forskellige Valgkredse saavel i Rigsraadet som 
i Rigsdagen, saaledes at de 2 Institutioners Folketing væsentlig 
kun afveg fra hinanden derved, at Rigsraadet tillige omfat
tede Folketingsmænd fra Slesvig . 

. Ogsaa Rigsraadets Landsting regnede med den samme Kreds
inddeling som Rigsdagens Landsting, men der var her en væ
sentlig Forskel med Hensyn til Valgbarhed og Valgret. Mens 
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alle Folketingsvælgere ogsaa havde Valgret til Rigsdagens 
Landsting, hvortil de kunde stemme paa Valgmænd, var Valg
retten til Rigsraadet begrænset til dem, som havde en aarlig 
Indtægt paa 1200 Rdl. eller som i samlet Skat ydede 200 Rdl. 
aarlig. Det var med andre Ord de samme Betingelser, der for 
Rigsdagens Landstings Vedkommende var sat for Valgbarhed, 
d. v. s. Adgang til at blive valgt. Omvendt stilledes der intet 
Krav til Valgbarhed til Rigsraadets Landsting udover de al
mindelige: Indfødsret, Uberygtethed etc. 

De første Valg til det nye Rigsraad blev fastsat til Afhol
delse i Marts 1864. Folketingsvalget blev udskrevet til 5' Marts, 
Landstingsvalget til 20' Marts; for Bornholms Vedkommende 
blev dog ved et senere Reskript Folketingsvalget udskudt til 
den 18' Marts. 

Disse Valg fandt Sted under højst ejendommelige Omstæn
digheder. Dannevirke var jo rømmet, de blodige Kampe om 
Dybbølskanserne under Udvikling, hele Hertugdømmet Slesvig 
og det meste af Nørrejylland besat af Fjenden. Paa Halvøen 
kunde under disse Forhold kun faa Steder Valg foregaa paa 
blot nogenlunde lovformelig Maade, og selv paa Øerne var 
Valgforberedelserne selvfølgelig i højeste Grad prægede af den 
alvorlige Situation, hvori Fædrelandet befandt sig. Mange af 
Vælgerne var jo oven i Købet i Felten. 

Det var da naturligt at vente, at Valget her paa Bornholm 
vilde have fundet Sted under meget stilfærdige Former. Dette 
skete ogsaa forsaavidt angik Folketingsvalget i Aakirkebykred
sen og Landstingsvalget. Derimod blev Folketingsvalget i 
Rønne et af de mest bevægede i Bornholms ældre politiske Hi
storie. Desværre fandt det ogsaa Sted under Former, der maa 
betegnes som uværdige. Grunden hertil var, at Amtstidendes 
Redaktør, M. A. A. Wolff, var den ene af Kandidaterne. Hans 
Navn hidsede, som jeg nærmere skal omtale i det følgende, Li
denskaberne op, og selv begik han alvorlige Fejl. 

Som andetsteds omtalt, havde Redaktør W olff i høj Grad 
taget sig af den bornholmske Udmarkssag, og paa et af de 
mange Husmandsmøder, hvori han som Husmandsforeningens 
Sekretær deltog, blev han allerede i Oktober 1863 opfordret 
til at stille sig, hvilket han meddelte i sit Blad, idet han til
føjede, at han havde modtaget Kandidaturen. I Trydes Avis 
kommenteres denne Meddelelse ikke nærmere før i Bladet for 
1812 1864. Der lægges her ud med en Artikel, der betegnes 
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som "Indsendt«, og som handler om Valget i begge Folketings
kredse. Om Aakirkebykredsen hedder det: »Hvad det andet 
Valg distrikt paa vor Ø angaar, saa troe vi, at man i Alminde
lighed er tilfreds med den Repræsentant, der haves i Rigsdagens 
Folkething, og at vi derfor maa antage, at han vil blive valgt 
ind i samme Thing i Rigsraadet, hvis han dertil byder sin Tie
neste, hvad han sikkert ikke vil og jo heller ikke bør undslaa 
sig for«. 

Om I' Distrikt hedder det derimod: »Almindelig Tilfreds
hed med den nuværende Folkethingsmand turde næppe være 
tilstede, og efter hvad det bestemt er forsikret, vil han heller 
ikke nu stille sig«. Hvorvidt dette sidste passede, er jeg ude af 
Stand til at bedømme; Lucianus Kofod stod jo paa dette Tids
punkt i Hærens Rækker i Dybbøl, og man kan formentlig gaa 
ud fra, at han ikke har ønsket at forlade denne Plads for at 
tage en Valgkamp op paa Bornholm. Hans Ræsonnement har 
f~rmentlig dernæst været, at Rønnekredsens Vælgere næppe 
VIlde acceptere ham, uden at han selv mødte frem og førte sit 
Forsvar. Han vidste jo meget vel, at Oppositionen imod ham 
var stærk. 

I Avisens Artikel gaar man derefter ind paa en Undersøgelse 
af, hvilke Mænd der kunde være Tale om at betro Kandida
turen i Rønne. »Den første, vi træffe paa«, skriver Forfatteren, 
»er Hr. Redaktør Wolff. Vi maa imidlertid paa det bestemteste 
fraraade Redaktør Wolffs Valg. Han har ganske vist Egen
skaber, som vi i høi Grad anerkjende og ønske hos vor Folke
tingsmand, idet han besidder en stor Udholdenhed og Ufor
sagthed, frisindede Anskuelser og Følelser for Menigmand, 
men han haver ogsaa Egenskaber, som vi i lige saa høi Grad 
misbillige, nemlig hans holdningsløse Optræden, hans Mangel 
paa Besindighed og practisk Blik, hans afskyelige Selvros, alt 
Egenskaber, som vi bestemt maa ønske vor Repræsentant fri 
for«. Der nævnes derefter en Del Tilfælde, hvor disse Egen
skaber har givet sig Udslag, hvorefter der fortsættes: ,>Men selv 
afset fra disse Lyder, saa er der en anden Omstændighed ved 
ham, som gør hans Valg absolut forkasteligt, og det er, at han 
er Jøde, og nu spørger vi, om Bornholms kristne Befolkning, 
hos hvem der netop for Tiden er en stærk kristelig Bevægelse, 
kunde ville vælge en Kristendommens Fiende til at ville repræ
sentere sig, om Kristne kunde ville vælge en Jøde til at tale 
med og beslutte om vore kirkelige Sager. Hvad Indsenderen 
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angaar, saa søger han sin Fred og Fortrøstning i Troen paa sin 
Frelser og vil for ingen Pris give sin Stemme til en Mand, der 
ringeagter og forhaaner denne Tro og maa derfor ogsaa fra
raade enhver kristen Broder at gøre dette«. 

Indsenderen lader derefter Blikket gaa videre og fæster sig 
ved Branddirektør Lohmann »som en Mand, man vist i alle 
Henseender kunde være tilfreds med, men da denne dygtige 
Mand, som ved flere Leiligheder har været fremdragen, stedse 
erklærer ikke at kunne modtage Valg, maa han opgives«. Ind
senderen henleder derefter Opmærksomheden paa Lærer 
A. Hjorth, Rønne, og Lærer Dam, Aaker,") »begge ere aner
kendte, dygtige Mænd, der har erhvervet sig almindelig Ag
telse. Ihvorvel ikke Indsenderen kender, hvorvidt den først
nævnte har Interesse for de politiske Forhold, saa er han i 
kommunal Henseende draget saa stærkt frem i Rønne By, at 
der i hvert Fald tør forudsættes Blik derfor; den sidstnævnte 
har fulgt vor politiske Udvikling". 

I de følgende Numre af Bornholms A vis findes optaget en 
Annonce, dateret den I8{2 1864, hvori 17 kendte Rønneborgere 
offentlig opfordrer Lærer Hjorth til at stille sig, og i en Efter
skrift meddeles det, at han har modtaget Opfordringen, hvor
for Underskriverne anmoder alle deres Medborgere i Valg
kredsen om at give Hr. Hjorth deres Stemme. 

I Avisen for 25{2 mødte Redaktionen, stik imod Traditio
nen, der i politisk Henseende gik ud paa en vidtgaaende Neu
tralitet, frem med en indtrængende Opfordring til Vælgerne 
om at stemme paa Lærer Hjorth. A visen erklærede, at det var 
nødvendigt for »Bornholms Æres Skyld at forhindre Redaktør 
W olffs Valg, der iøvrigt kun kunde gennemføres ved de i lang 
Tid bearbeidede Husmænd«. Uden direkte at nævne Redaktør 
W olffs Afstamning er det dog tydeligt, at Artiklen søger at 
kalde paa de samme antisemitiske Stemninger,. som den foran 
omtalte Indsender saa brutalt havde appelleret til. Der tales 
blandt andet om, at Hr. Hjorths »Levned svarer til den kriste
lige Lære, han med Iver og Kjærlighed har stræbt at udbrede, 
især blandt de fattige og Menigmand«. Artiklen slutter saale
des: »Lad os da enes om at vælge en Mand, der i Sandhed kan 
kaldes Repræsentant for en kristelig og oplyst Landsdel, og lad 
os erindre, at vort Standpunkt baade i aandelig og verdslig 

,,) Broder til Folketingsmand Philip Dam. 
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Henseende bedømmes efter den Mand, vi sende til Rigsdagen, 
saa at Valget er en Æressag for os alle og for Bornholm«. 

Redaktør Wolff begaar nu en for ham skæbnesvanger Dum
hed. I Amtstidende for 26{2 1864 findes et Inserat med Over
skriften »Forlangt indrykket«. Det lød saaledes: »Underteg
n:de s: med Fo:undring Opfordringen til Hr. Hjorth om at 
stIlle Slg offentlIg bekendtgiort, hvilket vi ikke have tilladt. 
Vi have heller ikke underskrevet den Anbefaling, der er sat 
under vore Navne, og den er saaledes skrevet imod vor Vi
dende og Villie. Vi vide slet ikke endnu, hvem vi ville stemme 
paa ?g haabe, at ~edborgere ikke lade sig vildlede af lig
n:de I Bornholn:s A.VIS, men da man nu i selvkiær Hensigt har 
stIllet os offentlIg tIl Skue, og som det synes have haft os til 
Bedste, troe vi slet ikke at kunne stemme for Hr. Hjorth. Da 
vi som sagt ikke ønske at stilles offentlig til Skue, have vi ikke 
kunnet sætte dette i Bornholms A vis, men søge til dette Blad 
der jo tilstrækkelig læses, og som nøies med, at vi tegner ' 

-0- + -e-« 
Enhver, der læste dette Avertissement, maatte naturligvis 

regne me.d, at 2 af de 17 Underskrivere paa Opfordringen til 
Lærer Hjorth havde affattet det og afgivet det til Redaktør 
W olff til Offentliggørelse. Men ved et Vælgermøde, som blev 
afholdt paa Rønne Raadstue den 27{2, maatte Redaktør Wolff 
- haardt trængt af Forespørgere - vedgaa, at han selv havde 
skrevet Stykket! Han hævdede, at 2 af de omtalte Borgere 
havde .været ho~ ham og bedt ham derom. Hvem disse Borgere 
var, VIlde han Ikke oplyse. Imidlertid indrykkede alle 17 Un
derskrivere i det følgende Nummer af Avisen en Erklærino
der gik ud paa, at ingen af dem, hverken direkte eller indi~ 
rekte, havde anmodet Hr. Wolff om at »optage dette eller 
~ogetsomhelst andet Inserat i lignende Retning«, og de »op
fordre ham til offentlig at oplyse, hvem af os, der skulde have 
gjort ham en .saadan Anmodning. Drister han sig ikke dertil, 
kommer han tIl at staa som den, der ikke alene ifølge egen Til
s~aaelse er Udarbeider af, men ogsaa som eneste Ophavsmand 
tIl det nævnte Inserat og følgelig som den, der har giort sig 
skyldig i mislig Omgang med Sandheden«. 

Overfor denne Erklæring maatte Redaktør Wolff ty til Ud
flugter. Han hævdede, at hans journalistiske Ære forbød ham 
at røbe de 2 Navne, et Standpunkt han altid havde indtaget 
og stadig vilde indtage under saadanne Forhold. Herefter 
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havde Redaktør Wolffs mange personlige og politiske Fjender 
med Bornholms Avis i Spidsen selvfølgelig frit Slag. Avisen 
erklærede, at Wolff »var faret med forsætlig Usandhed«; man 
betegnede hans Inserat som lumpent, og det hævdedes i de 
stærkeste Ord, at man nu for Bornholms Æres Skyld maatte 

undgaa hans Valg. 
Til Støtte for Redaktør W olffs Kandidatur indrykkede 7 

Husmænd, hvoraf den ene boede i 2' Valgkreds (P. Nielsen, 
Aaker), en Annonce, saavel i Amtstidende som i Avisen, hvori 
de opfordrede deres Kaldsfæller »til at møde fuldtalligt i 
Rønne til Valget paa Store Plads og ved Kaaring vælge Red
aktør Wolff, den Mand, der i al den Tid, vi kjende ham, har 
virket til Bornholms Gavn, baade i politisk og anden Hen-

seende«. 
Ogsaa denne Annonce fik et Efterspil, idet en Indsender i 

A visen forespurgte, om man havde Sikkerhed for, at Hus
mændene, hvis Navne stod under Annoncen, ogsaa stod bagved 
Opfordringen. Avisens Redaktion oplyste heroverfor, at An
noncen og alle Navnene var skrevet af Redaktør Wolff! Denne 
Situation klarede W olff dog nogenlunde godt,. idet 3 af de 7 
Underskrivere med deres egen Underskrift erklærede, at de stod. 
ved Opfordringen, og Redaktør Wolff kunde tilføje, at de 
andre Underskrifter ogsaa forelaa og kunde, om man ønskede 
det, forevises paa Amtstidendes Kontor. 

Ved det foran omtalte Prøvevalg paa Rønne Raadstue den 
2712, talte begge Kandidater, Hjorth og Wolff. Om Lære~ 
Hjorths Tale hedder det i Avisen,. at han talte »~ort og klart I 
frisindet og folkelig Retning i et Foredrag, der gjorde et meget 
godt Indtryk og stunddom ledsagedes af Forsamlingens Bi
fald«. Om Redaktør Wolffs Tale hedder det, »at han som sæd
vanlig greb Lejligheden til at tale særdeles meget og særdel~s 
rosende om sig selv, idet han henførte alt, hvad der offenthg 
var sagt imod ham, til sin Ære og Forherligelse. Han var der
ved ikke fri for at gøre en komisk Virkning, og Dirigenten 
maatte ofte standse Forsamlingens ironiske Latter og gjentagne 

Modsigelser«. Efter et Par Interpellationer skred man til Af
stemning ved Haandsoprækning; Dirigenten, Branddirektør 
Lohmann bad først dem, der vilde stemme paa Wolff, om at 
række H~anden i Vejret. Kun een efterkom denne Opfordring, 
og det var en Husmand fra Omegnen. For Lærer Hjorth stemte 
derimod saa godt som hele Resten af de tilstedeværende. Ikke 
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?esto mindre fandt Sejlmager Wichmann sig foranlediget til 
mdtrængende .at anmode enhver, der ønskede Lærer Hjorth 
valgt, om at gIve Møde paa Valgdagen, da der undertiden var 
fremkommet et andet Resultat paa denne end ved Prøvevalget 

Foruden dette. Vælgermøde, eller som man dengang kaldt; 
det: Prøvevalg, I Rønne, hvor begge Kandidater deltog, holdt 
Redaktør Wolff alene Møder i Allinge, Hasle, Rutsker, Kle
mensker og Nylars. Om disses Forløb er saa godt som intet 
~plyst, da Hr. Redaktør Wolff fra nu af, antagelig skræmt af 
Sit Uheld med d~t foran omtalte Inserat, er blevet underlig 
tavs. En varm TIlhænger havde Wolff i Lærer Julius Bohn 
.Han holdt paa Kan~idatens Vegne Møde saavel i Sandvig son~ 
I Olsk~r. ~aa dette Sidste skal der dog overvejende have været 
Stemnmg Imod Re?akt?r W~lff og hans Stedfortræder Julius 
~ohn, der bagefter I AVIsen bhver gjort opmærksom paa, at det 
Ikke var noget for en Mand i den Alder at ville belære ældre 
Vælgere! Bohn var 23 Aar. 

. At der blandt V æl~erne var en betydelig Spænding i Anled
mng af dette Valg, viser en Række indsendte Artikler i begO"e 
de bornholmske ~lade; men ogsaa en 3die Kandidat, nemlig 
~yf?ged, Kancelhraad Jørgensen i Hasle blev som ved flere 
tidlIgere Valg bragt i Forslag; en Indsender i Bornholms A vis 
der betegner sig som »En Vælger i Nørre Herred«, betegned; 
Jørgensen som den, der var bedst skikket til at være Rigsdags
mand. »Hos ham ere Kundskaber og Talegaver tilstede i den 
Grad, som kun hos faa eller ingen herovre«. Branddirektør 
Lohmann havde denne Indsender derimod ikke meget tilovers 
for. »~om Amtsraadsmedlem er han uden Tvivl en duelig 
PersonlIghed, men som Rigsdagsmand vilde han ikke tage sig 
godt ud«. Saa foretrækker Indsenderen dog Lærer Hjorth, men 
som sagt den bedste er Byfogeden i Hasle. Diskussionen om 
~ennes ~andidatur sluttede dog med det samme, idet Kancel
hraaden I næste Nummer af Avisen meddelte at han ikke øn-
skede at stille sig. ' 

Val.gets Udfald blev, at Lærer Hjorth ved den skriftlige Af
~temll1ng fik 673 Stemmer, Redaktør Wolff kun 56. Avisen 
mdskrænker sig til at udtale, at »det var et Udfald, der mod
toges med levende og almindelig Glæde«. Heller ikke Amtsti
dende kommer nærmere ind paa, hvorledes Valghandlingen 
forløb, men af nogle overmaade bitre Kommentarer i Bladet 
kan det ses, at de personlige Beskyldninger og Angreb paa 

5 
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W olff er ført op paa Valgtribunen. Han nævner 3 Angribere, 
nemlig Sejlmager Wichmann, Gaardejer Nyholm og sin Navne 
Pastor W olff. Om Hr. Nyholm oplyses det, at han maatte 
gøre Undskyldning, fordi han »af Uvidenhed talte Usandhed«. 
At det er gaaet livligt til, og at Forhandlingen har haft et for 
Redaktør W olff lidet tilfredsstillende Forløb, kan man slutte af 
hans Beklagelse over den Maade, hvorpaa Amtmanden havde 
ledet Valghandlingen. Han betegner den som »ulovlig«. 

Denne højst besynderlige Valgkamp vakte ogsaa Opsigt 
ovre, maaske mest paa Grund af dens stærke Islæt af Antise: 
mitisme. »Dagbladet« skriver saaledes: »Valgkampen føres l 
Rønnekredsen i den usømmeligste og utilbørligste Form. Det er 
stor Skade, at de hæderlige og ansete Borgere paa Bornholm 
ikke formaa ved deres Indflydelse at sætte en Grænse for en 
Optræden, der nedværdiger det politiske Liv og gør Valgbe
vægelsen til en fortsat Række af Skandaler«. 

For Redaktør Wolff var Resultatet et Nederlag af den alvor
ligste Art, og det maa antages, at han selv har betragtet det 
som uopretteligt. Hans Blad bliver fra nu af næsten lige saa 
tamt og interesseløst som Bornholms Avis; de følgende Valg 
(i Marts og Juni r864) bliver næppe omtalt i ~mtsti.dendes 
Spalter, og selvskrevne Artikler bhver faa og hdet slgende. 
W olff holder ogsaa helt op med de stærke Angreb paa Pe:~o
ner, som tidligere har været Genstand for hans skarpe Kntik, 
ja, det synes endog som om han vil søge a.t ~ormilde Folke
stemningen imod sig ved at rose dem, han udhgere havde an
grebet. Som et karakteristisk Eksempel i saa Henseende skal 
nævnes, at Redaktør Wolff overfor Amtmand Wegener,. mod 
hvem han tidligere havde rettet sit skarpeste Skyts, da det ryg
tes, at Amtmanden er forflyttet til Odense, skriver følgende 
(Amtstidende for ro/6 r864): »Bornholm~rne maa beklage, 
ikke med Urette, Tabet af en Mand, som JO længere han var 
her, desto bedre forstod at finde Indgang i deres Hjerter«, og 
da det viste sig, at Rygtet ikke var rigtigt, hedder det i Amts
tidende »at vi kan leve i det Haab endnu længe, at se Amt
mand Wegener færdes i vor Midte, virkende i Fremskridtets 
og Frihedens Tjeneste«!! . 

Imidlertid er Redaktør W olff dog utVlV lsomt ved nærmere 
Overvejelse blevet klar over, at han var en fremmed Fugl, der 
aldrig vilde blive optaget i det born~olms.ke Samfund som 
ligeberettiget. De Blottelser, han havde glvet Slg under Kampen 
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om sin K:mdidatur, vilde man fra hans Fjenders Side aldrig 
lade gaa l Glemmebogen og derfor havde han intet andet at 
gøre end at forlade Kamppladsen, hvor han havde fremkaldt 
s~a stærkt et Vaabengny. I September r 864 solgte han sit Blad 
ul Bogtrykker Fr. C. Kieffer i Nørregade, der bliver Bladets 
Trykker, Udgiver og Redaktør fra r/ro r864. I det sidste 
~ummer, Wolff redigerer, udtaler han sin Tak for, »at Befolk
nmgen h~r staaet mig bi, ~aa at ikke et eneste Foretagende, som 
den har md~et at være ul dens Gavn, og som jeg har paabe
F?dt, ~r mlslykkedes«. Blandt de forskellige Forhold var der 
lmldlerud eet, om hvilket W olff erklærede at det ikke var 
br.agt til Ende, eet som havde kostet ham ~ere Ulejlighed og 
Tld end nogetsomhelst andet, og som han i sine Afskedsord til 
de~ bornholmske Befolkning indtrængende lægger den paa 
Hjerte at søge løst. Det er Udmarkssagen. Af Artiklen frem
gaar det, at der paa det Tidspunkt paany var en Adresse igang 
paa Øen, og at Redaktør Wolff stod i Spidsen for denne Be
vægelse. ~an anmoder alle, som har modtaget Adressen til 
Undersknft, at sende den tilbage inden 8 Dage. 

Redaktør Wolff nedsatte sig derefter en kort Tid som Ejen
domsmægler paa Bornholm for det følgende Aar at udvandre 
til Amerika, hvor hans Spor efterhaanden tabes.':-) 

Angaaende Valget i Rønne til Rigsraadets Folketing den r 8' 
Marts r 864 skal yderligere oplyses, at der paa Valgdagen op
traadte en 3' Kandidat, fhv. Købmand A. Olsen fra Hasle. 
Naar hans Kandidatur, der ikke blev fastholdt ved den skrift
lige Afstemning, overhovedet er Efterverdenen bekendt, skyl
des det en Annonce i Bornholms Avis for r9/3 r864, hvori 
N .. P .. Espersen, Hasle, bekendtgør, at han aldrig hverken 
sknftllg eller mundtlig har lovet Hr. A. Olsen at være hans 
Stillingsmand og heller ikke har opfordret ham til at stille sig. 
Mod denne Paastand fra Espersens Side nedlægger Olsen i det 
følgende Nummer af Bornholms Avis en forundret Protest. 
han oplyser heri, at en stor Mængde af Hasle Bys Indvaaner; 
~avde opf?rdret ham til at stille sig, og at Espersen, da Olsen 
mdfandt Slg paa hans Bopæl og bad ham om at være Stillings
mand, havde undskyldt sig med, at han ikke kunde træde frem 
og sige noget. Da Olsen havde erklæret, at det ikke var nød
vendigt at holde Tale, havde han indvilget. 

") lfr. Biografien i denne Afhandlings 3' Afsnit, pag. 170. 
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Ved Valget i Aakirkeby til Rigsraadets Folketing blev Løjt
nant Philip Dam valgt ved Kaaring. Ingen af de bornholmske 
Blade indeholder nogensomhelst Meddelelse om Forberedel
serne til dette Valg eller om Valghandlingens Forløb, men 
efter Valget takker Ph. Dam i de bornholmske Blade Vælgerne 
for den Tillid, de har vist ham, og beklager, at han ikke var i 
Stand til personlig at være til Stede ved Valghandlingen. Grun
den hertil var utvivlsomt, at den andetsteds omtalte Forespørg
sel i Rigsdagens Folketing, der trods Valgene til Rigsraadet 
stadig var samlet, angaaende Bornholms Værnepligtsforhold 
stod umiddelbart foran Behandling i Tinget. Da Lucianus Ko
fod var i Felten og Dam altsaa eneste bornholmske Repræsen
tant i Folketinget, har han anset det for vigtigere at blive her 
end at deltage i Valghandlingen i Aakirkeby, hvor Resultatet 
paa Forhaand var givet. 

Den 29/3 1864 valgtes Rigsraadets Landsting, hvortil Valg
retten som foran omtalt var stærkt indskrænket ved en høj 
Valgcensus. Endvidere var der den Forskel fra Valg til Rigs
dagens Landsting, at der ikke skulde stemmes paa Valgmænd. 
De valgberettigede, hvoraf der var 88 paa Bornholm, havde 
med andre Ord direkte Adgang til at stemme paa den, de øn- . 
skede at se som Landstingsmand. Stemmesedlerne blev tilstillet 
dem før Valget, og de havde kun at indsende dem til Valgbe
styrelsens Formand, paa Bornholm Amtmanden. 1 l af de 88 
undlod at indsende deres Stemmeseddel. Af de 77 afgivne Stem
mer fik Kaptajn O. E. Sonne de 33, Amtsforvalter Jensen 28, 
Byfoged Jørgensen, Hasle, 8, Amtmand Wegener 4, Byfoged 
Bjørnsen, Rønne, 2, Pastor J. P. Kofoed, Vestermarie, l og 
Skolelærer Knudsen, Nylars, r. Da der ikke krævedes kvalifi
ceret Majoritet ved Valget, var O. E. Sonne altsaa udpeget til 
at være Bornholms Repræsentant i det nye Rigsraads Landsting; 
saaledes som han i Forvejen var Repræsentant for Bornholm i 
Rigsdagens Landsting. 

Forud for dette Valg var der ikke afholdt noget Prøvevalg, 
og Bladene indeholder intet om Valget udover en indsendt Ar
tikel i Bornholms Avis for 22/3, hvori det anbefales at stemme 
paa Amtsforvalter Jensen, »en frisindet Mand, hos hvem der 
er forenet Villie med Evne til at virke til Gavn for Landet, 
og som ved sin virksomme Deltagelse i det offentlige Liv har 
lagt for Dagen, at han altid har sat sig saadanne Maal for det 
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Almene, som han har vist at kunne naa, kort sagt, en Mand, 
som tilfulde har vundet sine Medborgeres Agtelse«. 

Efter dette Valgs Afholdelse var Stillingen for Bornholms 
Vedkommende altsaa den, at Kaptajn O. E. Sonne repræsente
re~e. Øen saavel i Rigsraadets som i Rigsdagens Landsting, 
PhilIp Dam paa tilsvarende Maade Aakirkeby-Kredsen i de 2 

Forsamlingers Folketing, mens Rønnekredsen i Rigsraadet var 
repræsenteret af Lærer A. Hjorth og i Rigsdagen af Løjtnant 
Lucianus Kofod. 

Den 3-aarige Periode for Rigsdagens Folketing udløb imid
lertid den 14/6 1864, og nyt Valg blev udskrevet til 7/6. Dette 
Valg fik paa Bornholm, som iøvrigt rundt om i Riget, hvor 
Krigsforholdene direkte og indirekte gjorde sig gældende, et 
yderst stilfærdigt Forløb. Det ses ikke, at Lucianus Kofod, der 
stadig gjorde Tjeneste i Hæren, har gjort noget Forsøg paa at 
~evare sit Mandat; formentlig har han ogsaa anset det for rig
tigst, at Rønnekredsen havde den samme Repræsentant i de 2 

Folketing. Philip Dam averterer derimod i de bornholmske 
Blade, at han stiller sig paany i sin gamle Kreds. Avertissemen
tet er afsendt fra Sundsmark paa Als, hvor Dam paa dette 
Tidspunkt gjorde Tjeneste. I sin Dagbog omtaler han, at han 
ved denne Lejlighed sendte sin Ven og Meningsfælle, M. P. Ipsen 
i Aakirkeby, de nødvendige Papirer, for at denne paa Valg
dage.n kunde varetage Dams Interesser. Ogsaa Lærer Hjorth 
lod mdrykke en Annonce i Bladene, hvori han gav Vælgerne 
Underretning om, at han stillede sig i Bornholms l' Valgkreds. 

Resultatet var, at Lærer Hjorth i Rønne og Philip Dam i 
Aakirkeby kaaredes uden Modkandidater. Dermed havde Born
holm opnaaet fælles Repræsentanter paa alle 3 Pladser i Rigs
raadet og Rigsdagen, og Lucianus Kofod var foreløbig gledet 
ud af aktiv Politik. 

2 Dage før dette Valg havde Bornholm paa sædvanlig Maade 
fejret Junigrundloven ved nogle Fester. Den vigtigste af disse 
holdtes i Sommerlyst ved Rønne; Kommunalbestyrelsen var 
Indbyder, og ligesom de tidligere Aar gik en stor Del af Byens 
Embedsmænd og Borgere ledsaget af Musik og Sangforeningen 
fra Raadhuset ud til Festpladsen. Amtmand Wegener »dvælede 
med Veemod og Taknemmelighed ved Mindet om Kong Fre
derik den i, vor Grundlovs højt elskede Giver«, og udbragte 
et Leve for den nye Konge, som »frivillig og med modent 
Overlæg havde traadt i sin ophøiede Forgængers Fodspor og 
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imod Venners og Fienders Tryk satte sit kongelige Ord, at han 
vilde være en fri Konge i et frit Folk«. Lærer Hjorth talte for 
Grundloven, Provst Meyn for Fædrelandet »ud fra Skrift
stedet: »Hvad Gud haver tilsammenføiet, skal intet Menneske 
skille«, der henførtes til vore rov gerrige Fjenders og lunkne 
Venners Planer om vort elskede og skjønne Fædrelands Søn
derlemmelse.« Derefter talte Byfoged Bjørnsen for Hæren og 
Sejlmager Wichmann for Marinen med Ønsket om Udhol
denhed i den ulige Kamp. Grundlovsdagen var begunstiget af 
det dejligste Sommervejr, og den store Forsamling skiltes sent, 
»sikkert ikke uden at bringe med sig som Modvægt mod Tidens 
haarde Tryk en oplivet Kjærlighed til Konge og Fædreland, 
til Frihed og Ære, en forøget Beredvillighed til at bringe Dan
marks hellige Kamp ethvert nødvendigt Offer«. (Uddrag af 
Bornholms Avis' Referat den 716 r864). 

Af Hensyn til Landets ulykkelige Forhold fandt man det 
ikke passende at afslutte Festen med Dans eller Festmaaltid. 

Endvidere holdtes der Grundlovsfest i Klinteskoven ved 
Neksø og i Aamindet oven Allinge; ogsaa Festen ved Neksø 
havde samlet stor Tilslutning. Skolelærer Pedersen, Poulsker, 
mindedes Kong Frederik den !', Kaptajn O. E. Sonne talte for 
Danmarks nye Konge, Apoteker Friis for Fædrelandet. Det 
hedder i Referatet om Festen, at den havde et højtideligt og 
alvorligt Præg. 

9. PERSONERNE; BIOGRAFISKE OPLYSNINGER 
Andreas Larsen Hjorth 

var født den r312 r829 i Rønne. Han var Søn af Smed Lars 
Hjorth (født 91II r794 i Pedersker, død r/ro r880) og Maren 
Kirstine Knudsdatter (født rl2 r802 i Rønne, død r4/r r89r). 
Han dimitteredes fra ]onstrup Seminarium i r849 og blev 
samme Aar Lærer ved Rønne Borgerskole; r 865 blev han des
uden Klokker ved Rønne Kirke; den 1312 r872 udnævntes han 
til Borgerskolens Førstelærer og Inspektør, hvilket Embede han 
beklædte i 27 Aar, indtil han - den 3rl12 r899 - afgik med 
Pension. Han døde den 20/5 r904. 

A. L. Hjorth var en indenfor den bornholmske Lærerstand 
højt anset Mand. Fra r852-r862 samt fra r882-r889 var 
han Formand for Bornholms Lærerforening. Foruden ved Bor
gerskolen underviste han i en Del Aar som Timelærer ved 
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Rønne lærde Skole i Fagene Regning og Tegning; i sidstnævnte 
Fag udgav han et ogsaa i andre Skoler stærkt benyttet Hjælpe
middel: Vægtavler til Frihaandstegning. Hjorth interesserede 
sig i særlig Grad for Naturhistorie og havde en for en Læg-

A. L. Hjorth 

mand enestaaende Indsigt i dette Fag. En meget smuk minera
logisk Samling, som han skænkede Bornholms Museum, viser 
hans Flid og Dygtighed som bornholmsk Geolog. Et af ham 
tegnet geognostisk Kort over Bornholm var af ikke ringe In
teresse; ogsaa dette findes nu paa Bornholms Museum. Særlig 
Interesse nærede han for Vellensbylerets Flora, og de heri 
fundne Forsteninger (Planteaftryk) gjorde han til Genstand 
for videnskabelig Bearbejdelse. Hans Afhandling om dette 
Emne er optaget i Danmarks geologiske Undersøgelsers Arbej
der for r899 (,>Om Vellensbyleret og dets Flora«, D. G. U. 
II Række Nr. ro). 

Hjorth besad i udpræget Grad sine Medborgeres Tillid og 
varetog i Aarenes Løb et betydeligt Antal Tillidshverv. I r868 
blev han Medlem af Bornholms Amtsraad, hvor han med en 
Afbrydelse paa et enkelt Aar blev siddende indtil r886. Han 
var endvidere i en lang Aarrække Medlem af Rønne Byraad; 
han valgtes første Gang r 86 r og var Formand for Borgerrepræ-
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sentationen i flere Aar; med visse Afbrydelser sad han som 
Medlem af Byraadet indtil 1891. Dernæst var han Formand 
for Rønne frivillige Understøttelsesforening og i adskillige Aar 
Medlem af Rønne Ligningskommission. Endelig var han Med
stifter af og Formand for Rønne Haandværker- og Industri· 
forening, Formand for Rønne Sløjd- og Husflidsforening samt 
Formand for Rønne Bibelselskab. Han nærede i det hele en 
levende religiøs Interesse og udfoldede i en Aarrække en stærkt 
paaskønnet Virksomhed som Lægprædikant. 

Som det foran er omtalt, samlede Opmærksomheden sig om 
Hjorths Kandidatur til Folketingsvalget i Marts 1864, da 
Lucianus Kofod paa Grund af sin Tjeneste i Hæren ikke stil
lede sig til Genvalg. Uden forudgaaende Deltagelse i det poli
tiske Liv og efter kun at have taget Del i et enkelt V ælger
møde i Rønne, valgtes han med 673 Stemmer mod 56, der 
faldt paa Redaktør W olff; han genvalgtes uden Modkandidat 
ved det sidste Valg, der afholdtes til Rigsraadets Folketing 
den 3/5 1865. Ved de 2 Valg til Rigsdagens Folketing den 716 
1864 og 4/6 1866 valgtes han til Rønnekredsens Repræsentant, 
begge Gange ved Kaaring og uden Modkandidat. Hans partipo
litiske Stilling var ikke særlig udpræget; han maa nærmest hen
føres til »Centrum« (den moderate Del af de nationalliberale). 
Hans Deltagelse i Folketingsarbejdet var meget begrænset; det 
politiske Liv synes ikke at have øvet nogen stor Tiltræknings
kraft paa ham, formentlig bl. a. fordi hans Interesse for Lærer
gerningen og for de kommunale Opgaver, som i saa udstrakt 
Grad var ham betroet, lagde stærkt Beslag paa ham, men Grun
den til, at han allerede efter 2 Aars Rigsdagsvirksomhed trak 
sig tilbage, var dog desuden, at visse private og familiære 
Opgaver talte imod de lange Fraværelser fra Hjemmet, som et 
Rigsdagsarbejde nødvendiggør. 

Den 2/9 1899 - faa Maander før Hjorth traadte tilbage fra 
sin Skolegerning - fejredes hans 50 Aars Jubilæum som Lærer 
ved Rønne Borgerskole. Han var da Genstand for en Hyldest, 
der var af en enestaaende hjertelig Karakter. Hans uegennyt
tige Færd og udholdende Arbejde i Samfundslivets, Skolens og 
Kirkens Tjeneste i Forbindelse med hans brave og retliniede 
Karakter havde med fuld Ret skabt den Sympati om ham, som 
hans Landsmænd og særlig hans gamle Elever paa denne, i sig 
5elV meget sjældne Mærkedag, gav Udtryk for, bl. a. gennem 
en Hyldestadresse med over 900 Underskrifter. 
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A. L. Hjorth var gift 2 Gange, første Gang - 13/2 1854 -
med Martha Kristine Rømer (født 20/10 1831, død 19/10 
1855), Datter af Skibsfører Hans Rømer (født 1/9 1806, død 
15/6 1859) og Kirstine Margrethe Marker (født 18/9 1810, død 
2/12 1852), anden Gang den 10/3 1857 med Mathea Frederikke 
Marker (født 28/1 1826, død 29/5 1913), Datter af Skipper 
Niels Marker (født 1786, død 1852) og Martha Marie Schou 
(født 18/4 1790, død 1016 1863). 

Paa hans Grav paa Rønne Kirkegaard rejste Elever og Ven
ner en Mindesten med følgende Indskrift: »Du har undervist 
mange og styrket de trætte Hænder«.':') 

Hans Christian Lohmann 
var født 22/9 1821 i Rønne som Søn af Toldinspektør, Kancel
liraad Christian Gotfred Ditlev Lohmann (født i Rønne 16/12 
1786, død sammesteds 18/4 1829) og dennes første Hustru 
Dorthea Magdalena, født Arboe. 

Lohmann blev i 1845 Ejer af Tvillingsgaard i Vestermarie, 
hvor han boede i 27 Aar, altsaa til 1872; han solgte da Gaar
den til sin ældste Søn og flyttede til Rønne, hvor han boede til 
sin Død den II/2 1906. 

Lohmann havde i Aarenes Løb en Mængde Hverv: Forligs
kommissær for Rønne og Vester Herred 1865-75; Kirkeværge 
i Vestermarie 1855 -6 I; Bestyrelsesmedlem i Bornholms Spare
og Laanekasse 1869-95; Repræsentant for Østifternes Kredit
forening 1859-9°; Formand for Bornholms Landboeres 
Brandforsikring for Løsøre 1855-85; Formand for Sognefor
standerskabet (Sogneraadet) i Vestermarie 185°-5 6; Medlem 
af Bornholms Amtsraad 1856-72 (som Landborepræsentant) 
og 1875-86 (som Købstadrepræsentant); Medlem af Rønne 
Byraad 1876-82; Branddirektør i Vester- og Nordre Herred 
fra 1861 og i Rønne fra 1875-91; Medlem af Bestyrelsen for 
Dampskibsselskabet af 1866 fra Selskabets Stiftelse til 1892 
(Formand 1874-92); Bestyrer af Handelsbankens Filial i 
Rønne fra dennes Oprettelse i I875 til I888. 

Det er forstaaeligt, at man ved de politiske Valg paa Born
holm havde sin Opmærksomhed henvendt paa H. C. Loh
mann. Nogen særlig Interesse for Politik havde han vel ikke 

,,) Se bl. a.: Bornholms Tidende 1929, Nr. II4: Skoleinspektør 
A. L. Hjorth, Kronik af C. J. Hagemann. 
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vist, og hans Partistandpunkt var vistnok ukendt for de fleste; 
men dette spillede i disse Aar ikke nogen afgørende Rolle; det 
vigtigste for mange var, at den Mand, der skulde stemmes 
paa, kunde gøre sig gældende som en dygtig Mand i sine Fag
fællers Kreds og iøvrigt besad de Egenskaber, der krævedes af 
en god Borger. I disse Henseender tilfredsstillede Lohmann alle 
Krav; han ønskede imidlertid ikke selv at komme ind i Politik. 
Ellers var han utvivlsomt blevet valgt. 

Lohmann blev den 2219 r846 gift i Rønne Kirke med Mag
dalene Kirstine Elisabeth Ipsen (født 27/5 r826, død 20/ro 
r 905), Datter af Prokurator Jeppe Peter lpsen, . Rønne (født 
3015 r789, død 2/8 r88r) og Hustru Hedvig, f. Berg (født 
r799, død r859)' I Ægteskabet var ro Børn, 3 Sønner og 7 
Døtre. 

Peter Julius Bohn 
var født i Allinge den 8/9 r 84 r som Søn af Førstelærer Esper 
Hansen Bohn og dennes første Hustru Martine Christine Jør
gensen. I r860 blev han dimitteret fra Lyngby Seminarium med 
r' Karakter. Aaret efter blev han Lærer ved Skolen i Sandvig 
og Organist ved Allinge Kirke, hvilke Stillinger han fratraadte 
den r/ro r868, paa hvilket Tidspunkt han sammen med In
geniørkaptajn Jakobsen købte Pæregaard i 0sterlars, hvor han 
den r 5/ro s. A. begyndte en Højskolevirksomhed. Efter knap 
r 1/2 Aars Forløb - den 22/2 r870 - solgtes Pæregaarden, og 
Bohn grundlagde en ny Højskole i 0stermarie, hvor Indviel
sen fandt Sted den 8/r r r 870. Undervisningen begyndte her 
med ca. 40 Elever. 

Forskellige Forhold medførte, at Julius Bohn, der bort
kastede h'et af sit Slægtsnavn og altsaa skrev sig »Bon«, opgav 
sin Højskolegerning. Dels skete der i hans oprindelig udpræget 
frisindede Anskuelser paa det politiske og pædagogiske Om
raade et afgørende Omslag, dels havde hans Skole økonomiske 
Vanskeligheder at kæmpe imod. I r875 gør han i Bornholms 
A vis (Bladets Nummer r 00) Rede for disse og taler allerede 
dengang om at forlade Højskolevirksomheden. Dette bliver til 
Alvor i r878, da han faar Ansættelse som Kommunelærer i Kø
benhavn. Den r/5 r879 overdrages Højskolen i 0stermarie til 
Brødrene Bøgeskov. 

Forstander Bon var i hvert Fald som ung stærkt interesseret 
i Politik, og hans Virksomhed for at skaffe Redaktør Wolffs 
Kandidatur Tilslutning er omtalt i det foregaaende. Der fin-
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des iøvrigt fra den Tid, han. virkede paa Bornholm, hyppigt 
Indlæg i de bornholmske Dagblade fra hans Pen. Desuden be
nyttedes han jævnlig som Taler ved Grundlovsfester og andre 
offentlige Sammenkomster. I Overensstemmelse med sin grundt
vigske Indstilling var han en ivrig Modstander af Pastor 
Trandberg og hans Forkyndelse. 

Bon blev kun 46 Aar gammel; han døde den 3 r/12 r 887. 
Han var 2 Gange gift; r' Gang med Oliva Margrethe Sonne 
(født 22/8 r843, død 14/4 r874) Datter af Borgerkaptajn Jens 
Edvard Sonne, Allinge, og Hustru Helene Margrethe Kofoed; 
2' Gang med Margrethe West (født. " ., død r933) Datter af 
Købmand og Skibsreder Jens Westh og Hustru Margrethe 
Kirstine Spelling. 

Af Julius Bons Børn skal nævnes Forfatteren Fridtjof Bon, 
Forfatterinden Fru Herdis Bergstrøm og Fru Astrid Rasch, gift 
med Købmand Ole Peter Rasch, Rønne. 

ro. GRUNDLOVSKAMPEN r864-66. 
Junigrundloven var oprindelig beregnet for Danmark og 

Slesvig-:-Danmark til Ejderen. Ved Forfatningen af r 8/II r 863 
var JUlllgrundlovens Rigsdag indskrænket til at beskæftige sig 
med Kongerigets særlige Anliggender, medens Novemberfor
fatningens Rigsraad behandlede de Spørgsmaal, som var fælles 
for Danmark og Slesvig. Nu var Slesvig afstaaet ved Freden 
i Wien, og alle var enige om, at der ikke kunde opretholdes 
to Forfatninger. Men var det Rigsraadet eller Rigsdagen, der 
skulde forsvinde? Og i hvilken af de 2 lovgivende Forsamlin
ger skulde Afgørelsen træffes? Herom herskede dyb Uenighed. 
Venstre - Bondevennerne - krævede Junigrundloven tilbage 
og henviste bl. a. til, at der ved den første Grundlovsændring 
- i r 855 - var taget et hertil sigtende Forbehold. Men den 
konservative Regering - Ministeriet Bluhme - og dens ret 
faa Tilhængere i Rigsraad og Rigsdag samt de nationalliberale 
foretrak Novembergrundloven. Forholdet var nemlig det, at 
medens Junigrundloven havde baseret saavel Folketinget som 
Landstinget paa den almindelige Valgret, var der i November
forfatningens Landsting tilvejebragt stærke konservative Ga
rantier; Valgretten til dette Ting var nemlig betinget af en 
aarlig Indtægt paa 1200 Rdl. eller en Skat af 200 Rdl. aarlig. 
De nationalliberale var forlængst blevet bange for den alminde
lige Valgret, og de vilde i den nye Forfatning tilvejebringe et 
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Landsting, der lignede Rigsraadets, idet den besiddende Del af 
Befolkningen havde den overvejende Indflydelse. 

I saa Henseende var de enige med Godsejerne, der med Lan
dets største Jorddrot, Grev Frijs, Frijsenborg, som Første
mand, spillede en betydelig Rolle i Rigsraadets Landsting, og 
som i J. S. B. Estrup fik en klog og viljestærk Fører. Men 
medens de nationalliberale fortrinsvis interesserede sig for Em
bedsmændene og den velstillede Del af Borgerstanden, fandt 
Estrup, at »Valgretten til Førstekammeret naturligst og sikrest 
burde lægges i Hænderne, i det mindste væsentligt, paa Grund
besidderne paa Landet«. 

Det var disse Hovedstrømninger, der var bestemmende for 
den Forfatningskamp, som allerede begyndte, inden Wiener
freden var undertegnet, og som først sluttede den 28' Juli r866, 
da Kongen undertegnede »Danmarks Riges gennemsete Grund-

lov«. 
Hovedkampen førtes i Rigsraadet. Det lykkedes her Mini

steriet Bluhme med Finansminister David som Hovedordfører 
allerede i December r 864 at faa vedtaget saadanne Ændringer 
i Bestemmelserne om Rigsraadets Sammensætning, at det kunde 
fortsætte trods Slesvigs Afstaaelse. Regeringen mødte derefter 
med et yderst reaktionært Forslag om Junigrundlovens Æn
dring; bl. a. var Valgretten til Landstinget betinget af. 2 .000 
Rdl. i aarlig Indtægt (i Stedet for Novemberforfatmngens 
1200) eller 400 Rdl. i aarlig Skat (i Stedet for 200). Forslaget 
blev en Del mere demokratisk under Behandlingen i et Fælles
udvalg, men dog forkastet i Rigsraadets Folketing, hvor~fter 
Rigsraadet blev hjemsendt (den II/4 r865)· 7 Dage efter hJ~m
sendtes ogsaa Rigsdagen; her havde Bondevennerne pnvat 
indbragte et Forslag, hvorefter Junigrundloven paany skulde 
sættes i Kraft. Dette Forslag, hvorom Regeringen nægtede at 
forhandle, blev vedtaget i Folketinget, men ikke færdigbehand
let i Landstinget. 

Den 30/5 r 865 afholdtes nye Valg til Rigsraadets Folketing. 
Bondevennerne og Grundtvigianerne søgte at vække en stærk 
Folkebevægelse for Bevarelsen af Junigrundl?,:"en, men det.l~k
kedes ikke; i Folketinget forblev den pohnske Magtsullmg 
uændret, d. v. s. at der ikke var noget klart Flertal i Grundlovs
sagen. Ved den første Styrkeprøve kom Venstre i Mindretal 
med 48 Stemmer mod 5 r; man havde villet opnaa, at Grund
lovsforslagets Behandling henvistes til Rigsdagen, hvor Ven-
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stre var stærkere, men dette lykkedes altsaa ikke. Det i forrige 
Samlings Fællesudvalg vedtagne Forslag, som Regeringen fore
lagde som sit, men om hvilket den ogsaa erklærede, at videre
gaaende Indrømmelser kunde den ikke gaa ind paa, kom der
efter til Realitetsbehandling. Folketing og Landsting kunde 
imidlertid ikke enes,. og der nedsattes i Oktober r 865 paany et 
Fællesudvalg, og i dette var der stort Flertal for et Forslag med 
vidtgaaende konservative Garantier imod den almindelige 
Valgrets Indflydelse i det fremtidige Førstekammer, overens
stemmende med de nationalliberales Tanker. 

.Imidlertid havde det allerede i den forrige Samling været 
forsøgt at tilvejebringe Forstaaelse mellem en Del af Venstre 
under J. A. Hansens Ledelse og Godsejerne med Grev Frijs 
som Fløjmand. Det var ikke lykkedes dengang; nu knyttedes 
de brudte Traade. Stadige Frafald i Venstres Rækker havde 
skabt Haabløshed i Partiet, og Hadet til de nationalliberale 
drev »de store og de smaa Bønder« sammen. Ved en Fest paa 
Hotel »Phønix« den ro/ro r865, hvor 30 Venstrerigsdagsmænd 
var Indbydere, og de fleste af Godsejerpartiets Politikere 
Gæster, lagdes Grunden til »Oktoberforeningen«, hvis Maal 
var Samarbejde mellem Landbefolkningens Repræsentanter. 
Forhandlingerne mellem J. A. Hansen og Grev Frijs, der nu 
havde Estrup ved sin Side, genoptog es og førte til Enighed om 
det Grundlovsforslag, som siden blev Danmarks Forfatning i 
49 Aar. 

Ved dette Forslag kom Landstinget til at bestaa af 66 Med
lemmer, hvoraf 12 kongevalgte. Ved Valget af de 54 folke
valgte (hvoraf 1 paa Bornholm, 1 paa Færøerne) skulde de 
højstbeskattede i Købstæderne vælge ligesaamange Valgmænd 
som de almindelige Vælgere; for Landets Vedkommende 
valgte Folketingsvælgerne Valgmænd kommunevis, men et til
svarende Antal af de største Hartkornsejere havde direkte 
Valgret. Junigrundlovens Folketing bevaredes. 

Dette Forslag, hvis Hovedtræk var udformet efter Estrups 
Planer, vedtoges i Fællesudvalget med overvejende Flertal, 
hvorefter Ministeriet Bluhme traadte tilbage og afløstes af Mi
nisteriet Frijs (6/11 1865). Dette Ministerium havde et stærkt 
Godsejerpræg; Forligets anden Part (»de smaa Bønder«) fik 
ingen Repræsentant i Regeringen. 

Forliget vedtoges i Rigsraadets Folketing med 74 Stemmer 
mod 24, i Landstinget med 44 Stemmer mod 10. Dermed slut-
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tede Rigsraadet sin Virksomhed (r7lrr r865), men Forslaget 
skulde nU ogsaa vedtages i Rigsdagen. Trods voldsomme Pro
tester fra de Venstremænd (Tscherning, Balthazar Christensen 
m. fl.), som ikke var med i J. A. Hansens Forlig, fand~ Vedta
gelsen Sted (i Landstinget med 26 Stemmer :nod 20; I Folke
tinget med 6r Stemmer mod 27). Dette var I Dece.mber r~65; 
men som Grundlovsændring skulde den samme Rigsdag I ny 
Samling bekræfte Vedtagelsen - hvilket skete i April r 866 -'
og derefter skulde der hnde Valg Sted til begg~ Rigsdager:s 
Ting. Folketingsvalget udskreves til 416 og Landstlllgsvalget t~l 
2316 r866. Her kæmpedes den sidste bitre Kamp om JUlll
o-rundloven, hvis Tilhængere i flammende Opraab og ved en 
~nergisk Valgkamp søgte at forhindre Revisionen. Dette lyk
kedes ikke; i Landstinget blev Stillingen omtrent uforandret; 
ved Folketingsvalget vandt »Nejsigerne« vel en Del Mandater, 
navnlig i Jylland, men Flertal naaede man ikke. J. A. ~ansen 
selv faldt i sin Valgkreds (Langeland) med 4 Stemmers Mmdre
tal; nyvalgt var Christen Berg, der - m:::rkelig nok .- s~emt~ 
for Grundlovsforliget. Ved den nye Rlgsdagssamllllg I Juh 
r866 blev Revisionsforslaget vedtaget i Landstinget med 3° 
Stemmer mod 20 og i Folketinget med 55 Stemmer mod 44· De 
to Tings Aldersformænd, Biskop Grundtvig og Oberst. Tscher
ning, søgte Foretræde hos Kongen for at fremsætte en llldtræn
gende Advarsel mod at give Forslaget Lovskraft, men Kongen 

modtog dem ikke. 

rr. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND 
HJORTH, DAM OG SONNES VIRKSOMHED 

I RIGSFORSAMLINGERNE r8 64-65· 
Som nærmere omtalt i foregaaende Kapitel var Hovedinter

essen i dansk Indenrigspolitik i Aarene r 864 -66 knyttet til 
Grundlovsforhandlingerne. Disse førtes dels i Novemberforfat
ningens Rigsraad, dels i Junigrundlovens Rigsdag. De to For
samlinger havde delvis Medlemmer fælles. Dette var saaledes 
Tilfældet for de 3 bornholmske Repræsentanters Vedkom:n:nde. 
Baade Rigsraad og Rigsdag holdt deres Møder paa Chnsuans
borg. Naar de var indkaldt samtidig, ~unde man som Regel 
træffe Rigsraadet Mandag og Torsdag, ~lgsdagen de ar:dre Dage 
i Ugen. Undertiden holdtes dog Møde I begge Forsamh~ger paa 
samme Dag; Rigsraadet holdt da Møde om Dagen, Rigsdagen 

om Aftenen. 
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Rigsraadet var samlet i 4 Perioder: 2516-r/9 r864, 5/rr 
r864-:-rr/4 r865, 28/8-8/rr r865 og 5/2-II/5 r866. I For
?andhngerne ses de 3 bornholmske Repræsentanter overhovedet 
Ikke at have deltaget; O. E. Sonne var ved en enkelt Lejlig
~ed - bl. a: sammen med Orla Lehmann - MedforslagsstiIIer 
til et. Ændnngsforslag, der dog blev taget tilbage inden Af
stemnlllgen. 

Ri?sdagen var i r864-65 sammenkaldt til sin ordentlige r6' 
Samllllg. Denne begyndte den 3/r,- r 864, men den 4/r r blev 
Mødern~ udsat til den 9/r r 865; den r 5;4 s. A. sendtes Rigs
dagen hjem. Der behandledes ikke i denne Samling noget Lov
forslag, der havde særlig Interesse for Bornholm. De to Folke
tingsmænd Hjorth og Da~ havde kun Ordet hver r Gang, 
medens Sonne som sædvanhg tog ivrigt Del i Rigsdagsdebatten . 
han havde Ordet 22 Gange. Hjorth var Medlem af Udvalge~ 
angaaende Lovforsla.get ?m Metropolitanskolens Nedlæggelse, 
det samme Udvalg, I hvtlket hans Forgænger Lucianus Kofod 
havde. haft ~æde. - Dam var Medlem af Udvalget angaaende 
Ændnnger I Reglerne for Fastsættelse af Kapitelstaksten. Dette 
Lovfo:slag v~r tidligere (i ~amlingen r 862-63) indbragt af 
1?am I Fol~etlllget; det var Ikke naaet frem til Vedtagelse og 
forelagdes I denne Samling i Landstinget af den nørrejyske 
Bondeven, Gaardejer L. Jensen. Det Udvalg, Dam blev Med
lem af, naaede ikke at afgive Betænkning, inden Samlingen 
sluttede. Sonne bl~v valgt til Medlem af det Udvalg, der be
?andlede Udkast ul Straffelov for Kongeriget og sad ligeledes 
I Udvalget angaaende Forslag til Lov om Krigsskat for Finans
a~ret r 86 5-~6. ~orslaget om Straffeloven blev færdiggjort fra 
R~gsdagens Side I denne Samling, hvorimod dette ikke blev 

, Ttl~ældet med Lov om Krigsskat. Sonne beskæftigede sig for
øvngt me~ S.ag~r ~f saa forskellig Art som Lovforslagene ved
røre~de Dlsclpllll I Handelsskibe, Brandforsikring i Reykjavik, 
Kapitelstaksten, Istandsættelse af private Veje og Tyendefor
holdet. 

Folketinget ~ulgte paa dette Tidspunkt den Skik at vælge 
Sekretærer (4 lait) for. 4 Uger ad Gangen. Baade Hjorth og 
Dam var Sekretærer I 3 af denne Samlings 5 Perioder. -
Sonr:e var Sekretær i Landstinget i hele Samlingen. 

HJorth s e,neste Tal~ i denne Samling blev holdt den r4/3 
r865 .ved.2 Behand!lll? .af Forslaget om en Krigsskat. Han 
kom Ikke llld paa pnnclpleIle Synspunkter, men indskrænkede 
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.dl. M· forstaaelse med Hensyn til det 
sig til at rette en tl .lgere lp S l· . g paa Bornholm. Han 

d A Kgsskats aa 19nm 
foregaaen e ars ri . d t· dligere Krigsskattelov blevet 
udtalte bl. a.: "Der er \ en ~ nholms Hartkorn ikke stod 
taget alt muligt ~ensyn dtl '.dat 

dorr kun er sat den halve Skat 
. d d nge Lan s, l et e r 

hge me et øv . F h Id til det øvrige Land, nem 19 9 
af det hele Hartkorn l or ~ d Bornholm ikke blot har 
Mk. pr. Tønde Hartko~nlk vo~vte efter Hartkornets forskjel-
faaet den Lettelse, der tl om ed l· Lettelse idet Hart-

l n endog en y er Igere , ·1 
lige Ansætte se, me ld.·l det øvrige Lands som 2 tI 
korn paa Bornholm forho l e~:{;nt~ Skat. Jeg mener nu rigtig-
3, men kun har svaret Ha v l der var større end den, der 
nok ikke, at. dette ~arde~:u~:et:l~omme Bornholm, men. det e.r 
efter de øvnge For ~ Misforstaaelse, som syntes .at lIgge :11 
kun for at rette en ms Bemærkninger, at Jeg har .ul
Grund for det ærede MedIe dt at Bornholm laar 

. f før dette Det er san , ·d d 
ladt mIg at re~ e d· f udredet af Landet, l et et 

T·U t l hvad er ør er .. 
faaer et l æg, l h . Udvalgets Indstilling gaaer 19Jen-
bornholmske Hartkorn, vls.

l 
d me Forhold som finder 

bl· duceret tl et sam 'h l 
nem, kun lver:e dens Forholdene paa Born o m 
Sted for det øvnge Land, me k særegen Beskaffenhed. Jeg 
i mange Tilfælde ere af en

f 
ga~s e

A 
har Kornhandelen der 

l d l at ornge ar d· K· b skal saa e es op yse, d .. Maaneder, for l Jø-
d stan set 19Jennem h 

været saa go t som f gen Efterretning om, vor-
mændene ikke have kunnet aade nOSteder og det er Noget, der 

K 
. ne vare paa an re, l ledes ornpnser kk d Omsætningen, saave 

ikke kan Andet end virke try ~n e J:~delen« (Folket. Forh. 
for den enkelte Producent som or 

1864-6 5, Sp. 2755)· . R. d debatten i denne Samlin~ an
Dams eneste Indlæg lIgS lags f N ninge i Misgernmgs-

f l Indføre se a æv ·kk 
gik Lov ors aget om . Sk ff l e over at man l e var 
sager etc. Han udtrykte sm

h 
UdI. e s f de'nne Sags egentlige 

. d ø·ere Be an mg a d h 
gaaet m paa en n J . h rfor fattedes, indskrænke e .an 
Indhold, men da kSt~mnlllngB emærkninger angaaende Nævnm-
. ·1 le reda tlone e e SIg tl nog f d . ridiske Dommere. . 

gers Kompetence over or e JU dt lte sia var Udkast ul 
S h m Sonne u a b' 

Den første ag, vor o . . l. . Handelsskibe om Forbry-
d O d DlSClP m l 'f Lov angaaen e r en og d Hyre og Ret til at or-

delser, begaaede af S~folk, og om er~t Sonne med stor Grun
lade Skibet i visse .Tl~fæl?e. Det s~;r faktisk var en Kodifika
dighed havde sat SIg md l L;ven, d Skibsmandskabets Rettig
tion af gældende Regler ve røren e 
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heder og Pligter. Han havde talt med en Skibskaptajn og med 
ham gennemgaaet Lovudkastets Bestemmelser, og herudfra øn
skede Sonne Bestemmelser, der paa mere præcis Maade klar
gjorde Matrosernes Pligt til »at tie«, naar Kaptajnen befalede 
det. Sonne var dog betænkelig ved at give en Kaptajn Ret til at 
anvende legemlig Tugt, undtagen naar Skibet var under Sej
lads eller Manøvrering, eller hvor der var »noget Særdeles paa 
Færde som Mytteri eller deslige, men at han i Almindelighed 
skulde have Ret til at kunne anvende denne legemlige Vold, 
eller hvad jeg skal kalde det, mod Mandskabet, ogsaa naar 
Skibet ligger ved Land og i Anledning af enhver Befaling, han 
maatte give, det finder jeg urigtigt.« 

Paa Forslag af Sonne nedsattes et Udvalg; men til Trods for 
den Nidkærhed, Sonne havde udvist ved l' Behandling af Sa
gen, fik han kun 16 Stemmer og kom ikke med i Udvalget. 
Ikke destomindre udarbejdede Sonne selv Ændringsforslag, der 
paa ikke uvæsentlige Punkter forbedrede Loven for det me
nige Mandskab paa Søen. Særlig den vigtige Bestemmelse om, 
at Forplejningsreglementet skaloptrykkes i Søfartsbogen bør 
nævnes med Ære, ligesom det var en personlig Triumf for 
Sonne, at Mænd som Madvig og Krieger anbefalede og hele 
Tinget vedtog et af ham redigeret Ændringsforslag om For
hyringskontrakters Gyldighed og forkastede Udvalgets Af
fattelse. 

Sonne nærede i det hele dyb Interesse for Tyendeforholdet, 
thi da Lov om Tyende (der ændrede de bestaaende Love af 
1854) kom til Behandling, talte han Tjenestefolkenes Sag paa 
en smuk og værdig Maade; han havde et sikkert Blik for, at 
hvor en svagere Stand skal beskyttes, maa Loven være i sær
lig Grad fast og klar, da ellers den stærkere Stand i Kraft af 
økonomisk Overlegenhed kan gøre Loven illusorisk. Selve Lov
forslaget var paa privat Initiativ (af Folketingsmand Barfod) 
indbragt i Folketinget og vedtaget af dette den 8/2 1865. I 
Landstinget stillede nu Sonne (sammen med Hass) et Ændrings
forslag, hvorefter Husbonden kun kunde indføre Vidnesbyrd i 
Skudsmaalsbogen, naar Tyendet begærede dette. Orla Leh
mann støttede Sonnes Ændringsforslag, som vedtoges (med 23 
Stemmer mod 16). Men ved 3' Behandling i Landstinget erklæ
rede Indenrigsministeren, at det ikke var heldigt, at der idelig 
foretoges Ændringer i den bestaaende Lovgivning, ligesom man 
ved at »give efter for den Tilbøjelighed, som det ikke kan næg-
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. D l Medlemmer i Rigsdagen til at gjøre 
tes er ulstede hos en ee f d betydningsfulde Ret som 
et temmeligt udstrakt Brlu~ .a . et n tl·l selv at fremsætte Lov-

. h ·1 at tage mtlatlve« . . 
Tmgene aVl t~ . denne Tilbøjelighed til at tiltage. Mlm-
forslag

f k~~ i~k;I~~:forslaget tilstrækkelig paakrævet, og ved 
steren an d d 21 Stemmer mod 16. 

Afstemningen fo:kast~fes f ?eteUdvalg, der behandlede Straf-
Sonnes Valg ul Me em a il at samarbejde med saa 

feloven, havde til Følge? at ;a;l::mo~ Lehmann, der alle blev 
førende Navne som Kr~ge cl. fulde Udvalg. Der blev i alt 
Medle~mer af nævnte. ~:~ ::g~eformen, der da ogsaa blev 
væsenthgt opnaaet Emg t Punkt nemliO" i Spørgsmaa-

d I 865 men paa ee , b vedtaget en 2 2 I, d d Udvalgsmedlem-
l S sammen me 2 an re 

let om I?ue ,var on~~ Efter deres Forslag skulde Duellanter 
mer uemge med Flerta et. bl dræbt i Duellen, eller led 
kun ifa~de Straf, derso~ nog~n e. ~:ller Sekundanter skulde i 
betydelig Legemsbesk~dlgelse, f ~ Id· ge Heroverfor erklærede 
Almindelighed anses dofr strass y I va· r »at den almindelige 

. d Il h· Or ører onne , ·1 
Mm reta ~t, VIS ff l t Ingen tør tage sig selv ti -
Grundsætmng for Stra e ov:' a d l e paa Duel som i andre 
rette, bør finde ligesaa fuld nveln e skan Vedkommende søge 

Id F ·lf· de Fornærme ser . . 
Forho . or ti øle b ·kke søge sig retfærdiggjort 
Opreisning efter Lovene, men .kf lfi de Sted med blotte Næ
ved Selvtægt. Slagsmaal dmaa 

.1
11 

de nmed skarpe og livsfarlige 
d . d kan et ti a es 

ver; en nu mm. re. er at træffe Bestemmelser, som 
Vaaben. Lovglvmngen søg b k d·gelser men saa bør den 

d D b g Legems es a I, d· 
sikkrer mora o r frem har Legemsbeska 1-

heller ikke tillade Fo~hdold, ISlom Igdeerfor tilbøieligt til at an-
·1 F l Mm reta et er d 

gelser u or~aa. T.lfælde burde være Straf for Duel«. Ve 
tage, at der I alle I. d ne Forskel i Opfattelsen 
Lovforslagets 2' Behand~mg r; . en til en indgaaende Debat. 
af Duellers Tilladelighe An e mng .: . Hovedtale ytrede 

d O d ntagne Gange, l sm ·1 
Sonne haver et ge Il ·eg kunne føres tilbage u 

bl f l de· »Due er, troer J ' ·d·l han . a. ø gen ... k·l de allertidligste TI er, ti 
·dl· Tld Ja maas ee ti ·d· h en meget ti 19 '. d idet de ·0 nemlig, saaVI t Jeg ar 

det Ondes Opkomst l Ver enN t~en I de første Tider var 
opfattet det, ere en Følge af ævere i~tet andet Retsmiddel 
det jo ganske naturligt, ~t na~r ;: gældende med Magt, og 
havde, man da søgte at g1

ør
; ~~~ e sine Kræfter og sin St~rke, 

hvem der da bedst forsto. ;orbin~else med Vaaben eller Ikke, 
hvad enten det nu var I d T" d kunde haves, fik Ret. 
og navnlig de Vaaben, der paa en I 
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Men eftersom Verden er bleven civiliseret, er der blevet en ord
net Retstilstand, og efterhaanden er da ogsaa denne Selvtægt 
trængt tilbage, og i vore Tider er den, Gud skee Lov, omtrent 
aldeles ophørt. Den finder endnu kun Sted hos nogle Enkelte, 
naar de ere blevne stærkt ophidsede af Lidenskaberne, eller 
de have nydt for megen Spiritus, som har sløvet deres For
stand. I saadanne Tilfælde gjør Næveretten sig endnu gjæl
dende. Hvor det endnu finder Sted, er altsaa paa de laveste 
Steder i Samfundet. Men, og det er meget sørgeligt, vi see det 
desværre ogsaa paa de høieste Steder. I Statens Styrelse finder 
det desværre Sted endnu, at Magten tiltager sig Retten - vi 
have jo selv fornylig havt en bitter Erfaring i saa Henseende. 
Men naar jeg undtager disse laveste og disse høieste Steder, er 
Selvtægt nu ophørt, og er der Noget, man nu har følt sig for
nærmet over, har man lidt Uret, søger man sig retfærdiggjort 
igjennem Øvrigheden. Nu er det vistnok saa, at netop det, 
som dette Capitel, jeg her taler om, omhandler, Duellen, har 
været det Vanskeligste at trænge tilbage." Aarsagen ligger rime
ligviis deri, at Vedkommende troe, at deres Ære staaer paa 
Spil, og dette i Forbindelse med Ophidselsen gjør, at man ikke 
tro er, at kunne blive retfærdiggjort uden ved en Tvekamp paa 
Liv og Død. Her i Landet har dette imidlertid altid været er
klæret for at være en stor Brøde, for Noget, man paa ingen 
Maade turde indlade sig paa. Lovgivningen har i over 100 Aar 
sat saa stor Straf derpaa, at det endogsaa er blevet stemplet 
som en Forbrydelse, der fortjente Døden. Forordningen af Ii 
Marts 1741 sætter en umaadelig høi Straf for Duel; der paa
bydes Livsstraf, Tab af Gods og Formue, ja endogsaa, at det 
afsjælede Legeme ikke maa begraves, men skal henkastes med 
Vanære, og den samme Straf ere Secundanterne undergivne, 
som ere tilstede ved DuelIen og ikke forhindre den. Det kan 
være, at denne Straf er altfor urimelig streng, saa at det er 
umuligt i paakommende Tilfælde at anvende den, men jeg 
tro er, at det har havt tilfølge, at Dueller her nu, saa at sige, 
ere aldeles ophørte. Jeg har ikke i mange Tider hørt Tale om, 
at nogen Duel har fundet Sted. Nu at ville gaae over fra denne 
strenge Retstilstand til med Eet, jeg havde nær sagt, at op
muntre til Dueller, forekommer mig at være aldeles feilagtigt; 
jeg kalder det næsten at opmuntre til Duel, naar § 205 bestem
mer, at DuelIen kun da er strafbar, naar der ved den er tilføiet 
en større Legemsbeskadigelse.« (Landst. Forh. 1864-65, Sp. 
4 13-14). 
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Senere under Debatten udtalte Sonne i en Replik til Fler
tallets Ordfører (Højesteretsadvokat Brock) og til Pastor Hass 
bl. a. følgende: »Den ærede Ordfører har ganske vist forsvaret 
Udvalgets Forslag om Duel fra den eneste Side, hvorfra det 
kan forsvares, nemlig fra Ærens Standpunkt; men jeg skulde 
dog troe, at det er et falsk Begreb om Æren, hvorfra Duellan
terne gaae ud; jeg skulde dog trO, at den Ære, der ene kan 
skee Fyldest ved Duel, ved Tvekamp, som kan have Døden til
følge, neppe kan være opfattet med et ~igtigt Begreb og me:! 
Lidenskabsløshed, og det er netop det Sidste, det er netop LI
denskabsløshed, som man skulde ønske, stedse maatte være til
stede hos de Vedkommende. Jeg er vis paa, at Ingen, som var 
lidenskabsløs, i det paagjældende Øieblik vilde komme ind paa 
Dueller, og jeg beder Dem huske paa, at Lidenskaberne i den 
unge Alder spille en stor Rolle, og jeg beder Dem huske paa, at 
de Unge, navnlig de Studerende, som have Historien for si~, 
Begeistringen og Varme for Fædrenes Bedrifter, let forledes ul 
at bruge dette gamle Middel til at afgjør~ deres i. den Alder l~t 
opkommende Stridigheder paa, og navnlig let Ville komm~ til 
at bruge det, naar Loven fritager for Straf, saalænge den Ikke 
har Legemsbeskadigelse tilfølge. Lad os Gamle, som have Søn
ner der kunne komme i saadanne Forhold, værge om dem, saa 
at de' ikke skulle komme deri, for at vi ikke maaskee skulle 
miste dem. Det har navnlig forundret mig, at det ærede 5' Med
lem for i Kreds (Hass) har yttret Glæde over, at Dueller og
saa skulde være tilladte for civile Folk, saa at Krigsmændene 
ikke alene skulle have Privilegium derpaa. Det har undret mig, 
at denne Christendommens Lærer, at han, som skulde tolke 
Christi Lære, der byder os at tilgive vore Fjender og vende det 
høire Øre til, naar man faaer et Ørefigen paa det venstre, at 
han, denne Fredens Mand kan tale for at afgjøre en Strid ved 
Tvekamp, med Næverne i en Duel paa Liv og Død« (Landst. 

Forh. 1864-65, Sp. 42 3-2 4). 
Alle Sonnes Anstrengelser var dog forgæves; ved Afstem-

ningen blev Udvalgsflertallets Forslag vedtaget med 2 I Stem-

mer mod 16. 
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12. V AI)GENE P AA BORNHOLM I 1865 
TIL RIGSRAADETS FOLKETING. 

M~d Oktober Kvartal 1864 forlod som andetsteds i dette 
Afsmt ?mtalt Redaktør M. Wolff Bornholms politiske Skue
plads, Idet Bogtrykker ~r. C. Kieffer, Rønne, overtog hans 
Blad »Bornholms Amtsudende«. Omgangstonen i den born
holmske Presse blev nu paany fordragelig, og Kritikken over
for kommunale Autoriteter, Embedsmænd og politiske Repræ
sentanter særdeles maadeholden. Ingen af de to Redaktører 
Ki~ffer og Tryde, der vedvarende udgav, trykte og redigered; 
AVisen, skrev noget nævneværdigt selv. Saa godt som alt poli
tisk Stof hentedes fra Hovedstadsbladene eiler de større Pro
vinsblade, og lokale Emner behandledes mest af Indsendere der 
oftest skrev under Mærke. ' 

Fra Nytaar 1865 forøgede Avisen sit Format saaledes at 
den blev nøjagtig af samme Størrelse som Amtstidende. Hver 
af Bladene udkom, 3 Gange ugentlig: Avisen Tirsdag, Torsdag 
og Lør~a?; Amtsudende Søndag, Tirsdag og Fredag. 

I politisk Hens~~nde f~l~te de to Blade i disse Aar nogen
lunde samme polIuske Lime. Bogtrykker Kieffer havde nok 
overtaget Redaktør Wolffs Blad, men ingenlunde hans stærkt 
venstreorienterede Politik. Bondevennernes Kamp for at be
vare Junigrundloven for det danske Folk fandt altsaa ingen 
Tilslutning i den bornholmske Presse, selvom enkelte Indsen
dere, der hyldede dette Standpunkt, fik Adgang til Bladenes 
Spalter, mest Amtstidendes. Paa den anden Side er intet af de 
to Oq?ner velvill.igt i~dstillet overfor de yderliggaaende kon
se~vauve. Dette viste sig bl. a. i den Omtale, som »Augustfor
enrngen« var Genstand for. I denne Forening havde en Del 
E.mbedsm-::nd, 'Godsejere og gamle Helstatspolitikere fundet 
hrnanden I Bestræbelserne for at give Kongemagten og Repræ
sentanter for Overklasserne i By og paa Land den størst mulige 
Indflydelse paa Forfatningens Udformning. Denne Forening 
var under Grundlovskampen meget virksom for at danne Filia
ler rundt omkring i Landet. Den søgte ogsaa at faa Fodfæste 
paa Bornholm, og Øens Amtmand, Kammerherre Wegener, 
optraadte som Repræsentant for Foreningen. Det ses ogsaa at 
Amtmanden fik sammenkaldt bornholmske Embedsmænd' en 
Del store Købmænd etc. til et Møde i Rønne, hvori han ud~ik
lede ~oreningens Program for de fremmødte; men det lykke
des Ikke at faa dannet Forening herovre, og i begge Øens 
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Blade omtales disse Bestræbelser med megen Skepsis og Kritik. 
Amtmanden havde iøvrigt ved dette Møde det Uheld, at en 
Udtalelse af ham, hvorefter Danmarks store Nederlag, som 
Wienerfreden beseglede, skulde være velfortjent, blev refereret 
i de københavnske Blade, hvor det gav Anledning til en skarp 
Paatale. Et betydeligt Antal af Mødets Deltagere indrykkede 
derefter med Navns Underskrift en Erklæring i Bladene, saavel 
her paa Øen som ovre, hvori man søgte at paavise, at Referen
ten havde gengivet Kammerherre Wegeners Ord urigtigt. 

En anden Organisation fra disse Aar, »Den danske Folkefor
ening« søgte ogsaa at hverve Tilslutning paa Bornholm. Dennes 
Maal var »at styrke og udvikle den nationale Aand og Be
vidsthed, saa at den kommer til at gennemtrænge vort Sam
fundsliv, at bevare den i fælles Nationalitet og Fortidsminder 
begrundede Forbindelse med de danske Slesvigere og at værne 
om den folkelige Friheds grundlovsrnæssige Bevarelse.« Stif
terne og Lederne af denne Forening var næsten alle hentede 
blandt Politikere eller Embedsmænd af nationalliberal Farve, 
og Bondevennerne kaldte Organisationen for »Halls Forening«. 
Begge de bornholmske Blade optog Opraabene om at slutte sig 
til Foreningen og indeholdt anbefalende Udtalelser om dens 
Virksomhed. Hvor mange Bornholmere, der fulgte Opfordrin
gen og meldte sig ind som Medlemmer, er mig ubekendt. 

De to Aviser paa Bornholm sluttede sig altsaa nærmest til 
de nationalliberales Politik. Amtstidende søger dog enkelte 
Gange at understrege en lidt mere demokratisk Kurs end Avi
sen, navnlig i Forholdet til det konservative Ministerium 
Bluhme, men iøvrigt følger begge Blade det Princip at give 
Indsendere fra forskellige Lejre saa megen Spalteplads, som det 
lille Format gjorde det muligt. Endvidere giver man stadig 
korte Uddrag af Rigsdagens Forhandlinger om Forfatningens 
Revision, hvori man meget loyalt lader de modstridende An
skuelser komme til Orde. 

Da Rigsraadets Folketing i April 1865 med 50 Stemmer mod 
45 havde forkastet det i et Fællesudvalg møjsommeligt tilveje
bragte Forlig om Ministeriet Blultmes reaktionære Grundlovs
forslag, opløste Regeringen som andetsteds omtalt Folketinget 
og udskrev nye Valg til den 30' Maj 1865. De to bornholm
ske Folketingsmænd, Hjorth og Dam, stod i den Sag, som 
havde foranlediget Opløsningen, paa hver sit Standpunkt, idet 
Hjorth havde stemt Ja til Forligsforslaget, Dam Nej. Øens 
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Landstingsmand, o. E. Sonne var enig med Hjorth, men de 
havde dog paa Sagens Mellemstadier lidt forskellige Stand
punkter. 

Lærer Hjorths Tilslutning til de konservative Forsøg paa at 
give det danske Folk en Forfatning, der i Modsætning til 
Grundloven af 5' Juni 1849 sikrede den privilegerede Valgret 
Herredømmet i Landstinget, fandt ikke enstemmig Billigelse 
blandt Vælgerne i Rønnekredsen. Allerede i Amtstidende for 
18/3 1865, altsaa over 2 Maaneder før Valget, findes en ind
sendt Artikel, hvori »Flere Vælgere af I' Valgkreds, der have 
givet Skolelærer Hjorth deres Stemmer«, takker »Folketings
manden for Bornholms 2' Valgkreds, Hr. Premierlieutnant 
Dam for det folkelige Standpunkt, han stadig har indtaget i 
Landets lovgivende Forsamlinger, hvorved han har viist, at 
han af Hjerte skatter den Frihed, der tidligere har knyttet 
Konge og Folk saa fast sammen, hvorved han har viist, at han 
ikke vil hjælpe til med, men derimod af al sin Magt søge at 
forhindre Nedrivelsen af, hvad høisalig Kong Frederik den 
Danske opbyggede, hvorved der ogsaa sikkert vises den af
døde elskede Monark en større Ære og det danske Folk en 
større Tjeneste end ved, med Læberne at ære ham og saa, ved 
at kuldkaste hans største Værk, i Gjerning vise noget ganske 
Andet.« Om Lærer Hjorths Standpunkt hedder det derimod i 
Artiklen: »Hvad Folkethingsmanden for Bornholms I' Valg
kreds, Hr. Skolelærer Hjorth, angaaer, da vil vistnok Takken 
eller maaskee rettere Lønnen ikke udeblive; kun tillader man 
sig at bemærke, at den efter det Standpunkt, hvorpaa han stil
ler sig, maa komme fra en høiere Kant end fra den almindelige 
Borger og Bonde«. - Lidt spydigt takkes ogsaa Øens 3' Rigs
dagsmand, Kaptajn O. E. Sonne »for ogsaa tidligere at have 
stillet sig paa det folkelige Standpunkt, og Indsenderne udta
ler Haabet om, at Sonne vil holde sig til Junigrundlovens vir
kelige Venner, selvom han derved skulde komme til at staa 
ene i det høie ordensdekorerede, ministerielle Rigsraads Lands
thing; i hans Valgkreds vil dog Borger og Bonde takke ham 
derfor«. 

Da Opløsningen af Rigsraadets Folketing bliver bekendt paa 
Bornholm, begynder Indsendere af begge Anskuelser: for eller 
imod en Indskrænkning af Junigrundloven at melde sig i Bla
denes Spalter, ligesom de 2 Redaktioner erklærer sig som Til
hængere af Hjorth og Modstandere af Dam. Først paa Pladsen 
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var Bornholms Avis; i en Artikel i Bladet for r 3/5 meddeles 
først, at Lærer Hjorth vil stille sig paany; herom siger A visen, 
at den nu som »tidligere med Glæde anbefaler ham, saameget 
hellere, som han i den for Fædrelandet saa vigtige Forfatnings
sag stillede sig paa den Side, hvortil Bornholmerne væsentligen 
antages at slutte sig«. Dernæst hedder det om Forholdene i 2' 

Valgkreds: »At Hr. Lieutnant Dam skylder sine Vælgere Regn
skab, fordi han ved at følge Bondevennerne i deres Forkastelse 
af Grundlovsudkastet har medvirket til den sørgelige og usikre 
Tilstand, hvori vor Forfatning er geraadet. Vi haabe at alvor
lige, fædrelandskjærlige og fornuftige Mænd ville minde ham 
om, at Bornholmerne ikke ønske at sætte Fædrelandets Vel og 
Frihed paa Spil for en forholdsvis ubetydelig Forms Skyld og 
for at støtte Bondevennernes Førere i deres egennyttige og let 
gjennemskuelige Færd. Vi kunne ikke undlade at fremsætte det 
Ønske, at han, som en Mand, der vistnok vil det Rette, nu maa 
have faaet et bedre Syn for Sagen, der kan tillade ham at for
andre sin Stemmeafgivelse, hvis han gjenvælges«. I Artiklen 
anbefales det sluttelig at studere et Skrift af Orla Lehmann 
om Grundlovssagen og navnlig henledes Opmærksomheden paa 
et Resume af »denne ægte Friheds- og Fædrelandsven«, hvori 
det hedder: »Vi opfordre Enhver til nøie at gjennemlæse For
fatningsudkastet og at sammenligne det med Grundloven af 
5' Juni r 849. Man vil da finde, at hvad Folkethingets Fleertal 
har troet at burde vrage, ikke blot er den frieste og meest fol
kelige Forfatning i Europa, men tillige i alt Væsentligt er en 
Gjenindsættelse af vor oprindelige Grundlov. Det er derfor 
vor Overbeviisning, at de Mænd, som under vort Fædrelands 
nuværende ulykkelige Stilling have stødt fra sig, hvad der her 
blev budt, engang og maaskee snart ville angre, hvad de have 
gjort. Vi skulle imidlertid ikke dvæle ved Betragtningen af de 
Ulemper og Farer, som deraf kunne flyde, baade for vor end
nu ikke endelig afgjorte Stilling i Europa og for vor indre Ud
vikling, da det er vort sikkre Haab, at den offentlige Mening, 
naar den bliver oplyst om Sagens sande Sammenhæng, hurtig 
og bestemt vil vende sig til en mindelig Overeenskomst, og at 
selv de, som i Grundlovsudkastet kun kunne see et Tilbage
skridt, dog ville komme til den Erkjendelse, at det er et Offer, 
som Tiden og alle dens Forhold kræve - et ringe Offer, for 
derved at bevare Resten - et Offer, bragt for vort Fædrelands 
Fred og Fremtid«. 
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Bornholms A vis' Angreb paa Løjtnant Dam gengives af det 
københavnske Blad »Dagstelegrafen«, der synes at have haft 
en Del Abonnenter paa Bornholm, og Bladet, hvis Redaktør 
var C. V. Rimestad, tilføjer for egen Regning, at naar Born
holms Avis udtaler Tilbøjelighed til at anbefale Dams »Gjen
valg under den Betingelse, at han forandrer sin Stemmeafgi
velse i Forfatningssagen, da maa vi gjøre opmærksom paa, at 
det turde være meget tvivlsomt, om Hr. Dam vil afgive en 
saadan Erklæring paa en aldeles uforbeholden Maade, og at, 
selvom dette skeer, sande Fædrelandsvenner bør være lidet 
tilbøielige til at give denne Mand deres Stemme. Hr. Dam har 
stedse hørt til Bondevenneførernes lydigste Tilhængere; der er 
Faae af den maadelige Hob af Kjøbstadfolk, hvormed disse 
Førere omgive sig, og der er Færre af Landbefolkningen, der 
have vist mindre Selvstændighed end han. Det taler ikke til 
Fordeel for Bornholms politiske Udvikling, om denne ø atter 
skulde sende til Rigsraadet en Mand, der mener at opfylde sine 
Pligter mod Landet og mod sine Vælgere ved at stemme gjen
nem Tykt og Tyndt, som Bondevenneførerne ønske det. Hr. 
Dam skal have mange Slægtninge i den østlige Deel af Born
holm, og maaske er det dette, han stoler paa, men det vil da 
forhaabentlig vise sig, at Bornholmerne sætte Hensynet til 
Landets Vel over Hensynet til Familieskabet«. 

Blandt de ikke helt faa indsendte Artikler, der manede V æl
gerne til at støtte Hjorths Genvalg og at skaffe Aakirkeby
kredsen en anden Repræsentant, skal nævnes et Indlæg i Born
holms Amtstidende for r6/5 r865, hvis Forfatter betegner sig 
med Mærket »X«, og hvori det efter en Vurdering af de stri
dende Parters Argumenter hedder: »Med disse Forhold for Øie 
vil det sees, at de forestaaende Valg ere af overordentlig Be
tydning, og at de Valgkredse, som sende Medlemmer til Rigs
raadet, der stemme med Bondevennerne - som i denne Sag 
saavelsom ellers aabenbart kun forfølge deres Partiformaal -
mod Grundlovsforslaget paatage sig et stort Ansvar. Det gjæl
der derfor om, at det staaer klart for Vælgerne, hvad Hoved-
spørgsmaalet er. Tage vi saaledes Hensyn til de to bornholm
ske Medlemmer af det opløste Rigsraads Folkething, saa frem
gaaer det, at Hr. Klokker Hjorth har stemt for Grundlovsfor
slaget og Hr. Lieut. Dam imod. Enten maa der altsaa i de 2 

Kredse findes aldeles modsatte Anskuelser om denne Sag eller, 
hvis dette ikke er Tilfældet, maa den Kreds, hvis Fleertal af 
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Vælgere ikke samstemme med dens tidligere Repræsentant, 
søge sig en anden. Efter hvad vi erfare har Hr. Klokker 
Hjorth, uagtet sine mange Forretninger, ladet sig bevæge til 
endnu denne Gang at stille sig til Valg, hvormed Kredsen kun 
kan ønske sig tillykke, idet Fleertallet af dennes oplyste V æl
gere, foruden at være enige med ham i Hovedspørgsmaalet, 
betragte ham som en dygtig og værdig Repræsentant. 

Derimod henstille vi til Vælgernes Overveielse i 2' Kreds, 
om de finde deres Fædrelands Velfærd og Frihedens Betryg
gelse fremmet ved deres Repræsentants Stemmegivning i denne 
Sag; gjøre de ikke det, er det simpel Pligt ufortøvet at søge 
~n anden Kandidat, ligesom i saa Tilfælde Mænd med Hjerte 
for Sagen hurtigst muligt bør slutte sig sammen for at virke i 
denne Retning. Tiden til Valget er kort; men kan ingen anden 
Kandidat findes, skulde saa Hr. Landsthingsmand Sonne ikke 
finde sig foranlediget til i Sagens Interesse at nedlægge sit Man
dat og stille sig til Valg til Folkethinget?« 

I en anden Artikel (Bornholms Avis for 16(5 1865) erklærer 
Indsenderne, der kalder sig »A + ø«, at de, der tror, »at Hr. 
Dam ved fornuftige Vælgeres Raad kan bringes til at forandre 
sin Stemmeafgivelse, synes at glemme, at han igjennem Tykt 
og Tyndt har fulgt Bondevennerne som en komplet Livegen, 
samt at han maaskee hører til dem, som Bladene have omtalt, 
der formeligt have forskreven sig til at stemme efter Ordre i 
Forfatningssagen, saa at han, hvis det er Tilfældet, slet ikke 
kan eller tør forandre sit Nei til Ja. Hvis han derfor ikke lige
frem og uden Omsvøb, erklærer at han, naar han vælges, vil 
,temme for den gjennemseete Grundlov, bør hans Valg, saa
sandt Fædrelandets Vel og Frihed er os Alle en Livs- og Hjerte
sag, modarbeides af alle Kræfter. 

For det Første maatte der da tænkes paa en Modkandidat, 
hvis Valg kunde være sikkert. Kom det blot an paa Dygtighed, 
er det efter den almindelige Mening en meget let Sag at erstatte 
Hr. Dam, da enhver skikkelig Mand med nogenlunde Skole
kundskaber vil kunne udrette det samme, som han kan, og dog 
ikke gjøre Fædrelandets og Frihedens Sag Skade. Men det 
gjælder om at finde en Mand, der uden videre kan beseire ham, 
og ved sin Anseelse og nøie Bekjendtskab i Valgkredsen maa 
staa for Alle og Enhver som En, der ubetinget foretrækkes af 
de forskjellige Partier. Derfor henvendes her en indtrængende 
Bøn, der vist vil finde Gjenklang i en vid Kreds, til Hr. Lands-
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thingsmand Sonne, om at bringe det patriotiske Offer, at ned
lægge sit Mandat som Landsthingsmand og stille sig til Folke
thinget, hvor hans Nærværelse for Øieblikket vil have en langt 
større Betydning, og hvor han, som en frisindet, fornuftig og 
dygtig Mand, vil kunne gavne vort kjære, haardt betrængte 
Fædreland og gjøre sit Hjemsted Ære«. 

Ogsaa fra den modsatte Side foreligger en Del Indlæg. Først 
og fremmest indrykkede den tidligere Folketingsmand for 
Rønnekredsen, Findanus Petersen, der nu boede i Neksø, en 
Artikel, hvori han stærkt angreb de nationalliberales, særlig 
Orla Lehmanns Agitation for Revisionen af den af dem selv 
gennemførte Junigrundlov. »Efter den Erfaring, der haves«, 
skriver Findanus Petersen videre, »er det ikke Vejen, der fører 
til videre Enighed, at dele Befolkningen i Stænder eller Klasser, 
ligesom det staaer i den allerstørste Modstrid med de Princip
per, der ere nedlagde i den Grundlov, hvis Aarsdag nu snart i 
16 Aar har været festligholdt af alle baade Høie og Lave. 
Næst denne Grundlovs brede folkelige Valgsystem, er det netop 
sammes priseligste Egenskab, at den i fuldstændig Modsætning 
til den forudgaaende Periodes lykkelige, adsplittende Stænder
væsen, samler Land og Folk til et Hele. Et væsentligt Brud paa 
denne Tilstand vilde Fællesudvalgets Forslag unægtelig være, 
og dog er det langtfra dette alene, som kan indvendes mod 
samme. 

I Kraft af dette, vilde der nemlig tillige skabes et talrigt po
litisk Proletariat, idet det store Antal Vælgere i Kjøbenhavn og 
Kjøbstæderne, der ikke havde en re en Indtægt aarlig af hen
holdsviis 1200 Rd. og 600 Rd., vilde blive berøvede ,deres 
Valgret til Landsthinget; ligesom det samme vilde være Til
fældet med alle Saadanne, paa Landet, som ikke aarlig betale 
fulde 25 Rd. i Skat. 

Nu at forlange af en virkelig Tilhænger af Grundloven :tf 
5' Juni, at han skal stemme for et saadant Forslag, er dog, 
forekommer det mig - et temmeligt stærkt Stykke; at Lieutn. 
Dam ikke kunde gjøre det, holdt jeg mig overbeviist om, -
ligesom jeg til hans Ære maae betragte de Omvendelsesforsøg, 
for hvilke han skal være Gjenstand, for frugtesløse. 

En Anmodning om at slaae sig selv ihjel, selvom den frem
sættes paa den aIlervenskabeligste Maade, forekommer mig at 
være yderlig nærgaaende. 

Skulde det virkelig forholde sig saaledes - som jeg dog for-
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mener, at der er liden Grund til at antage - at Fleertallet af 
Vælgerne i denne Valgkreds ønske saa væsentlige Forandringer 
i Grundloven som de, hvorom her er Tale, da vil jo nok Een af 
disses Midte vise den Patriotisme at stille sig til Valg imod 
Dam, for paa denne Maade at bidrage Sit til Fædrelandets 
Redning«. 

En anden Indsender, H. I. Clemmensen, fremkom paa egne 
og flere Vælgeres Vegne med et længere Indlæg, hvor Dams 
Stemmeafgivning forsvares, og hvori det om Repræsentanten 
for Rønnekredsen hedder: »Sluttelig ville vi tillade os at be
mærke, at da vi i forrige Aar vare blandt dem, som stemte for 
Herr Hjorth til Folkethingsmand, saa nærede vi det Haab, at 
han havde været mere modig og standhaftig i Kampen for Be
varelsen af Kong Frederiks Gave (Grundloven af 5' Juni I849) 
med dens frie Valgret, end han senere har vist sig at være, og 
omendskjønt vi nære megen Høiagtelse for ham som Menneske, 
som Borger og som Lærer, saa maae vi paa Grund af Om
stændighederne, indstændigen fraraade hans Gjenvalg, saa
fremt der stiller sig nogen Candidat imod ham som er mere 
modig og vil stemme imod det Forslag, som gaaer ud paa at 
indskrænke Folkefriheden, medmindre, at Eftergivelse fra Fol
kets Side, skulde blive en politisk Nødvendighed - hvilket 
Gud forbyde!« 

Philip Dam følte sig aabenbart meget irriteret over de An
greb, han var Genstand for, men i en Erklæring, dateret I9/5 
I 865, indskrænkede han sig til i Dagspressen at fremsætte føl
gende Udtalelse: »Saalænge man uden Navns Underskrift fra 
en vis Side finder Behag i at tilfredsstille sin Utaalmodighed 
efter at nedrakke min Rigsdagsvirksomhed, finder jeg ingen 
Opfordring til at imødegaae slige af den lidenskabeligste Par
tiaand fremavlede Angreb, hvis forskjellige, uberettigede og 
usande Paastande jeg foreløbig tilbageviser, idet jeg forbehol
der mig ved Tid og Leilighed nærmere at søge Opreisning for 
de ærekrænkende Beskyldninger, hvormed man har overdænget 
mig. - Foreløbig er Vælgermøderne min Domstol, hvor jeg 
som bekjendt agter at staae frem for at forsvare mig, og hvor
til Lysthavende indbydes«. 

Denne Erklærings Slutningsbemærkning sigter til, at Philip 
Dam sammen med Landstingsmand o. E. Sonne havde ind
budt Vælgerne i 2' Kreds til 4 offentlige Møder, nemlig i 
Aakirkeby, Gudhjem, Svaneke og Neksø. Det hedder i An-
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noncen fra de 2 Rigsdagsmænd, at de havde indkaldt til Mø
derne »for at faa Leilighed til at udtale os overfor de ærede 
V ælgere og veksle Anskuelser med disse angaaende vor poli
tiske Stilling og Forfatningssagen«. Hvorfor Dam tog O. E. 
Sonne, der i Forfatningssagen var hans politiske Modstander, 
som Medindbyder, er ikke let at indse. Hvorledes Møderne 
forløb, er mig ganske ubekendt, da de bornholmske Blade intet 
indeholder herom, og det samme gælder andre for mig tilgæn
gelige Kilder, f. Eks. Dams Dagbog. 

Derimod er et Møde, som Folketingsmand Hjorth afholdt 
paa Raadstuen i Rønne den 20/5, ret udførligt omtalt, navnlig 
i Bornholms A vis. Efter dette Blads Referat indledede Hjorth 
Mødet med en Fremstilling af Forfatningssagens Behandling og 
sit eget Forhold til Sagen. »Han anførte, at han havde ønsket 
Junigrundloven uforandret og stræbt efter, at det kunde lyk
kes at indføre den paany; men maatte bøie sig for Omstændig
hedernes Magt, da baade Regjering og Landsthing, som be
kjendt, ikke var at formaae til yderligere Indrømmelser. Han 
modtog derfor, hvad der kunde opnaaes; hvilket ialfald var 
den frieste og folkeligste Forfatning i Europa, hellere end at 
udsætte Fædrelandets Velfærd og Frihed for den Fare som et 
Afslag foraarsager«. Den talrige Forsamling lønnede det »klare 
og forstandige Foredrag« med stærkt Bifald. Derefter op
traadte Folketingsmand Dam, der var til Stede som Tilhører, 
og Avisen refererer: »Han (Dam) havde ikke fundet Anledning 
til Eftergivenhed, og, gjennem den stereotype, bondevenlige 
Forklaring, kom han til den Slutning, at der ikke var nogen 
Fare for Fædrelandet ved ialfald at udsætte sin Eftergivenhed, 
og haabede, at Bornholmerne dog vilde anerkjende, at han 
ikke var blandt de Første, der veeg for Faren.« Avisen ledsager 
denne Udtalelse med følgende Kommentar: »Det antage vi og
saa, at Bornholm vilde, dersom det var en personlig Fare, der 
taltes om; men her er der Fare for Friheden, for Fædrelandet 
og for Muligheden af at vinde Slesvig tilbage, hvorom der 
tales, og derfor »viger man ikke for Faren«; men man bringer 
et Offer, der ligeoverfor disse Goder kun har lidt at betyde for 
den ægte Fædrelandskjærlighed. Naar der i hans Tale anty
dedes en Mulighed til Eftergivenhed, maa denne vel opfattes i 
Conseqvence af den hele Række af hans Afstemninger: hvad 
Bondevennernes Førere ville.« 

Avisen refererer derefter videre fra Mødet: »De tilstedevæ-
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rende Bondevenner baade fra l' og 2' Valgkreds fulgte hans 
Tale med ofte gjentagne Bifald, der dog ikke udstrakte sig til 
hans Efterfølger, en Statsmand af samme Skole, Huusmand 
J espersen fra Kongstubbe i Vestermarie, som begyndte sit de
klamatoriske Foredrag med den Forsikring, at der var slet 
ingen Fare, hvortil flere Tilhørere svarede: »Ih, Gud skee 
Lovk Vi ville ikke forsøge at gjengive Tanken i hans vidt 
svævende, høirøstede Udgydelse, saameget mindre da vi ikke 
kunde finde denj det blev ogsaa tilsidst Dirigenten, Hr. Garver 
Broen for stærkt, saa han maatte bede ham at holde sig til 
Sagen. Han talte siden 3-4 Gange og Meningen blev dog nok, 
at vi skulde sende Bondevennerne til Rigsdagen. En senere 
Ytring af Hr. Dam, at han ikke vilde have nogen Forandring 
i Grundloven af 1849, da vi have haft den i 16 Aar(!) og ikke 
kunne vide, hvorledes det vilde gaae under den tilsigtede For
andring, besvaredes af Hr. Seilmager Wichmann med den Be
mærkning, at efter den Theori skulde vi endnu mindre have 
forladt Absolutismen, der havde bestaaet i 200 Aar, eller frem
deles foretage Forandringer eller Forbedringer i nogen Hen
seende, men altid traske i det gamle Spor. Vi Smaafolk skulle 
i det Hele taget, meente han, ikke saameget forlange at regjere 
som stræbe efter at fremkalde fornuftige Valg og ikke søge at 
udstøde Lærdom og Intelligens af den styrende Magt, eller 
frygte for at frisindede Embedsmænd fik Adgang til Landsthin
get, da det væsentlig var de mere dannede Stænders Bestræbel
ser, der havde opfostret vor Frihed, og al Regjering var en 
Umulighed uden Understøttelse af kyndige Mænd«. 

Der var, som det fremgaar af det foregaaende, Vælgere i l' 

Kreds, der ikke var enige med Lærer Hjorth, fordi han havde 
stemt Ja, ligesom visse Vælgere i 2' Kreds ønskede at ombytte 
Dam, fordi han havde svaret Nej til Forslaget om den almin
delige Valgrets Afskaffelse til Landstinget. Det lykkedes dog 
ikke Hjorths Modstandere at finde nogen Modkandidat, om 
hvem de kunde samles. Der var Tale om Lærer H. C. Dam i 
Aaker, en Broder til Philip Dam, men Kandidaturen blev ikke 
til noget. Avisen bragte et Forlydende om, at Husmand 
Jespersen fra Kongstubbe ogsaa drøftedes som Kandidatemnej 
men dette var sikkert en Spøgefuldhed. Med Datidens Menta
litet var utvivlsomt en Husmand, alene paa Grund af sin Stil
ling, uegnet til en saadan Tillidspost. 

Derimod blev der opstillet en Modkandidat til Løjtnant 
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Dam. Det blev Postekspeditør P. Larsen i Svaneke. Det var 
navnlig Lægen i Larsens Hjemby, Dr. Heiberg, der var ivrig 
for denne Kandidat. Dam fortæller i sin Dagbog, at Larsen 
selv var mere end betænkelig ved det Hverv, han paatog sig, 
og da han kørte fra Svaneke til Aakirkeby paa Valgdagen, 
blev Larsen pludselig grebet af en saadan Angst for det, som 
forestod ham, at han sprang af Vognen og vilde vende tilbage til 
Svaneke! Dr. Heiberg, der var paa samme Vogn, og nogle an
dre Medpassagerer, løb imidlertid efter ham, og det lykkedes 
dem, delvis ved Magt, at føre ham tilbage!! Dette skete paa 
Frennemark. 

Til Valghandlingen paa Rønne Torv, hvor A. L. Hjorth 
altsaa mødte som eneste Kandidat, var der samlet et ret stort 
Antal Tilhørere. Byfoged Bjørnsen gav som Valgbestyrelsens 
Formand straks Ordet til Sejlmager Wichmann, der var ord
førende Stiller for Hjorth, og »som med Iver og Varme anbe
falede Forsamlingen ved at stemme for Kandidaten at 
støtte Regjeringen i dens Bestræbelser efter at skaffe Landet 
Ro og en fri, ordnet Forfatning.« Hjorth gjorde derefter Rede 
for sin Stilling og lovede at stræbe efter en Forfatning »saa 
nær som muligt Grundloven af 1849«. Da der trods Opfor
dring ikke var nogen, der vilde interpellere Kandidaten, skred 
man til Kaaring. De fleste af de fremmødte stemte for Hjorth; 
en Kontraprøve viste kun ca. 20 Stemmer imod. Byfogden 
sluttede da - efter at have erklæret Hjorth for valgt - med 
et Leve for Konge og Fædreland. Hjorth udbragte et Leve for 
Folkefriheden og Danmarks Vel, og Sejlmager Wichmann bad 
Forsamlingen give den genvalgte Folketingsmand et Leve. 

Valghandlingen i Aakirkeby, der lededes af Byfoged Ny
gaard i Neksø, fik et noget mere bevæget Forløb. Dam holdt 
et længere Foredrag, og han fremhævede heri bl. a. »at han 
saameget mindre kunde være gaaet ind paa at indskrænke 
Valgretten til Landsthinget, som han 2 Gange var bleven valgt 
uden at have været samlet med sine Vælgere, idet han paa de 
vedkommende Valgdage havde som Frivillig været med i Kri
gen, og at han, som var valgt og kjendt, som staaende paa 
Grundloven af 5' Juni, derfor ikke vilde- give nogen Stemme 
til dens Indskrænkning, saalænge han idetmindste ikke havde 
udtalt sig for sine Vælgere derom. Han troede, at Vælgerne 
kunde have Tillid til ham og at han skulde vide at bøie sig 
for Nødvendigheden og tage den Frihed, han kunde faae, hel-
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lere end at risikere at tabe mere; men for Øieblikket erkjendte 
han ikke, der havde været nogen Fare eller var nogen Fare«. 

Postekspeditør Larsens ordførende Stiller var den tidligere 
Landstingsmand, Pastor Mossin, der fremhævede Afstemnin
gens Hovedpunkter, hvorefter Larsen, som var en meget mid
delmaadig Taler, udtalte sig ganske kort; han vilde føre Mæg
lingsforslaget saa nær op til Grundloven af 1849 som muligt, 
men hvis det ikke lykkedes at opnaa nogle Ændringer i det, 
ubetinget stemme for det. Der fulgte derefter en lang Diskus
sion mellem Dam og O. E. Sonne, der bl. a. udtalte, »at Le
derne iblandt dem, som havde gaaet ind paa Overeenskomsten 
netop vare de Mænd, som vi fremfor Andre skyldte vor Fri
hed, som havde lidt og kjæmpet for den, og at det derfor var 
Uret at tro, de nu vilde forraade den. Der var derimod en 
anden Kant, hvor Faren laae, og hvor der virkelig var Fare, 
og det var den unaturlige Aliance imellem Bondevennerne og 
»Augustforeningen«, hvilken sidste netop Dam selv havde be
tegnet som Reaktionens Særkjende, og Dam blev derfor inter
pelleret om, hvorvidt han troede denne Alliance var til Gavn 
for vor Frihed? Dam' svarede, at han ikke kunde troe paa en 
saa unaturlig Forening; men hvis den kom istand, erklærede 
han den for mistænkelig og vilde ikke følge» V enstre« paa den 
Vei. Endelig spurgte Sonne, da Alt egentlig dreiede sig om Sam
mensætningen af Rigsdagens Landsthing, om Dam da meente, 
at den nuværende Sammensætning var den, der bedst betryg
gede Landets Fremtid eller om han ikke med Sonne meente, at 
den kunde ændres saaledes, at Oplysning og Selvstændighed 
sikkredes Plads i Landsthinget? Dam erklærede, at heller ikke 
han anse er Rigsdagens Landsthing som sit Ideal og vilde med
virke til en bedre Sammensætning, men det havde den Fordeel, 
at det havde bestaaet i 16 A <J,r, uden efter hans Mening at 
blive misbrugt og derfor vilde han ikke for let gaae ind paa 
nogen Forandring«. 

Ved Kaaringen fik Dam en saa overvældende Majoritet, at 
Larsen ikke forlangte skriftli.g Afstemning. Byfoged Nygaard 
erklærede derefter Dam for valgt; han udbragte et Leve for 
Kongen og derefter et for den genvalgte Folketingsmand, som 
bad Forsamlingen raabe et Hurra for et godt Udfald af Dagens 
Valg Landet over. 

Avisen mener, at den af Dam i sine Udtalelser tilkende
givne Villighed til - hvis det var nødvendigt for at faa et 
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Resultat - at gaa med til et Forlig om Forfatningen, skaf
fede ham det store Flertal ved Afstemningen. 

13· DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND DAM OG 
SONNES VIRKSOMHED I RIGSDAGSSAMLINGEN 

1865-66; UDMARKSSAGENS LØSNING.") 
Denne Rigsdagssamling begyndte den 20/II 1865 og slut

tede. den 3/2 1.866. Den fik for den lokale bornholmske Politik 
særhg Betydmng, fordi det i denne lykkedes at bringe Ud
mar~ssagen frem til endelig Løsning. 

Hjorth havde i denne Samling - den sidste han deltog i _ 
Ordet 5 Gange; Udtalelserne angik alle Udmarkssagen. _ 
Dam fremsatte 7 Indlæg, hvoraf de 6 under Forhandlingerne 
om Udmarksloven. - Sonne holdt 18 Taler, deraf 6 om Ud
marksspørgsmaalet. - Hjorth fik Sæde i Udvalget der be
handlede Udkast til Lov om Oprettelse af et Repræse~tantskab 
for I\øbstædernes Brandforsikring; Udvalget afgav vel Be
tænklll~g, men Sagen naaede ikke 2' Behandling. - Dam er
holdt mgen Udvalgsplads. Baade Hjorth og Dam opnaaede 
~ekretærposter. ---: Sonne kom ind i Udvalget, der beskæftigede 
Slg med Forslag nl.Lov om Bestyrelsen af Vejvæsenet og Ud
redelsen af Bekostnmgerne ved offentlige Vejes Anlæa Istand
sættelse og Vedligeholdelse, til hvilket Udvalg et Lovf~~slaa om 
Hovedlan~evejenes Henlæggelse under Amtsraadenes B~sty
relse henVIstes. Ogsa~ dette Udvalg afgav Betænkning, men 
~ovforsl.aget naaede Ikke frem til 2' Behandling. Sonne var 
hgesom I den foregaaende Samling Sekretær i Landstinget. 

Den eneste Tale, Dam holdt om andre Emner end de born
h?lmske Udmarksjorder, angik hans gamle Forslag om Ka
pItelstakster: Den berørte kun en Enkelthed i Forslaget, der i 
denne ~amhng blev endelig vedtaget, om end i en nogen an
den Skikkelse, end den pam havde givet det (jfr. Redegørelsen 
for de bornholmske RIg.sdag~mænds Virksomhed i Samlingen 
1862-63). Det var opnndehg foreslaaet at lade Kommunal
raadenes Indbe~etninger træde i Stedet for Underøvrighedernes; 
ved den Ordmng, hvorom der opnaaedes Enighed i den her 

,,) F?ruden ,til den or?entlige ,Rigsdags.samling 1865-66 var Rigs
dagen l 1866 lJ1dk~ld~ tIl 2 sæ~hge Samlmger, nemlig fra 23/4- 12 /5 
o~ fra 917-28/7; l dIsse Samlmger havde ingen af de bornholmske 
RIgsdagsmænd Ordet. 
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omtalte Samling, opretholdtes baade Sognepræsterne og Under
øvrighederne som indberettende Myndigheder, men de .supple
redes med Repræsentanter for Kommunalbestyrelserne 1 By og 
paa Land, saaledes at Tiendeydernes Interesser ogsaa kunde 

blive varetagne. 
Blandt de forskelligartede Emner, hvorom Sonne .med sæd-

vanlig Grundighed og Indsigt udtal~e sig, ska~ særhg n.ævnes 
Lovforslagene om Vejvæsenets Ordnmg. V ~d r ~ehandlmg af 
det ene af disse 2 Lovforslag udtalte han sm TVlvl om Beret
tigelsen af Forslagets Slutnings bestemmelse, hvorefter Loven 
ikke skulde gælde for Bornholm. Han fremsatte her følgende 
almindelige Betragtning om Forholdet mellem Bornholm og det 
øvrige Danmark: »Jeg ønsker saa faa Undt~gelser for Born
holm som muligt, jeg ønsker ingen andre særsk~lte Bestemmelser 
for Bornholm end dem, som grunde sig paa lo cal e Forhold«. 
(Landst. Forh. r865-66, Sp. 355-56). Det Standp~nkt, 
Sonne her enkelt og klart fremførte, har siden ha~~ Gyldlg?ed 
for alle Rigsdagsmænd for Bornholm, hvilket pohusk Paru de 

end har tilhørt. . 
Ved r' Behandling af Samlingens andet Vejforslag (Hoved-

landevejene under Amtsraadenes Bestyrelse) fremdrog ~onne 
visse Ubilligheder overfor København og Købstædern~ 1 den 
foreslaaede Ordning, og han tilføjede: »Men foruden Kjøbstæ
derne og Kjøbenhavn maa jeg ogsaa henlede Opmærksomheden 
paa det Amt, hvorfra jeg er, nemlig Bornholms Amt. ~et har 
ogsaa bidraget Sit til Statskassen, og har alt~aa ogsaa sm An-

art af Tilgodehavendet; men paa Bornholm ~ar Statskassen 
~ldrig ydet en eneste Skilling til Anlæ.g af Velene. Det fore
kommer mig at jeg ogsaa fra dette særhge Standpunkt har An
ledning til a~ henlede Opmærksomheden paa dette Punkt. Jeg 
skulde derfor ønske, at det under Sagens fortsatte Behandhng 
_ og navnlig, naar den kommer til y.dvalg - maatte tages 
under Overveielse, om det ikke var bllhgt, at der foretoges en 
Forandring i den Henseende«. (Landst. Forh. r8 65-66, 

Sp. 38r ). . h . G d S 
Ogsaa de kirkelige Spørgsmaal havde 1 øj. ra. o~nes 

Interesse, og ved Behandlingen af et fra grundtvlgsk ?lde md
bragt Lovforslag om en Udvidelse af Adgangen ul at løse 
Sognebaand, saaledes at dette kunde ske til enhver, so.m havde 
modtaget Folkekirkens Indvielse til Præst, og som lkke ved 
Dom var blevet berøvet denne, holdt Sanne en Tale, som det 
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s~nes rigtigt at cit~re. ret udførlig, dels fordi den har Bet yd
mng for Karaktensenng af Sonnes Personlighed, dels fordi 
den belyser den Trandbergske Bevægelse paa Bornholm og dens 
Forhold til Folkekirken. Sonne udtalte ved denne Lejlighed 
bl. a.: 

» J eg er for kirkelig Frihed, og naar jeg derfor betragter 
denne Lov, seer jeg den alene fra det alvorlige Standpunkt, om 
man ved dens Vedtagelse kan skaffe Guds Rige Fremgang. Jeg 
erkjender, at det i en vis Retning vilde føre til større Frihed 
og til Gavn, og naar Paragraphen kun gik ud paa: at bestem
me den Frihed, som skulde gives, derhen, at det var til enhver 
ordineret Mand, som var i Kirkens Tjeneste, hvad enten han 
var Præst eller Capellan, kunde og skulde jeg gjerne give Loven 
min Stemme, og, om end den Frihed, som derved vandtes, kun 
blev ringe, idet det kun var ganske faa Personer, den kom til 
at omfatte, og den derfor ligeoverfor det Hele kun vilde have 
en temmelig lille Betydning - jeg skulde dog give den min 
Stemme, for at der paa de enkelte Steder, som den kom til at 
angaae, kunde komme nogen Bevægelse, thi jeg har Erfaring 
for, at Bevægelse i religiøse Forhold giver Liv og Opvækkelse. 
Men jeg er bange for denne Paragraph, fordi der staaer, at 
man kan løse Sognebaand til enhver Præst hvis Ordination 
ikke er ham berøvet ved Dom; det er jeg bange for. Jeg troer 
ikke, at Ordinationen kan berøves en Præst ved de verdslio-e 
Domstole; jeg tro er ikke, at de verdslige Domstole have de~
med at gjøre. Det skulde altsaa være forelagt for den Domstol, 
der omtales i § 6 - den kirkelige Domstol - den saakaldte 
Provsteret. Men Spørgsmaalet om, hvorvidt Ordinationen skal 
berøves en Præst, kan afhænge af mange forskjellige Forhold. 
De Herrer, som have indbragt Forslaget, have fæstet Blikket 
fornemmelig paa eet Punkt, paa et Exempel ovrefra Fyen; jeg 
fæster Blikket paa et andet Punkt, paa et Exempel fra Born
holm. Ogsaa der har været en stor religiøs Bevægelse; ogsaa 
der har en begavet, ordineret Mand havt en stor Virksomhed 
i denne Retning. Jeg erkjender, at hvis Loven dengang havde 
været Lov, da var den Udtrædelse af Folkekirken, som er skeet 
i et ikke saa ringe Omfang, - jeg vil dog bemærke, at nu saa
vel Bestræbelserne i Retning af Udtrædelse som selve Udtræ
delserne for en Deel ere i Tilbagegang, jeg kan næsten sige 
standsede - vistnok bleven noget udsat, kommen noget senere, 
men den vilde ikke være bleven forhindret derved; thi den 
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Mand, som foranledigede Udtrædelsen, fik Blikket i en for
keert Retning, og det var det, som egentlig foranledigede Ud
trædelsen. Han havde faaet Blikket paa Tanken om det rene, 
ubesmittede Samfund, det rene Alterbord, som ingen Uværdig 
maatte deeltage i; han havde fæstet Blikket i saa stærk en 
Grad paa Mislighederne i Folkekirken, som efter hans Mening 
vare der, navnlig paa den Omstændighed, at der ikke fandtes 
nogen rigtig Kirketugt, og at det derfor vilde være nødvendigt 
at skabe et reent, frit Kirkesamfund, at jeg er vis paa, at Loven, 
selvom den dengang havde været Lov, alligevel ikke vilde 
have forhindret Udtrædelsen. Udtrædelsen er skeet, og det er 
offentligt bekjendt, hvorledes den Mand, jeg sigter til, har om
talt Folkekirken, hvorledes han har kaldt den med alle de 
meest nedværdigende Navne, og kalde dens Præster Meenedere 
og andet Sligt, som følger med en lidenskabelig Sindsstemning. 
Denne Mand har ogsaa endnu sin Ordination. Dersom Loven 
udkommer, kan jeg ikke see Andet, end at det ogsaa maa være 
tilladt at løse Sognebaand til ham; og skal Ordinationen fra
dømmes ham, komme vi ind paa Kirkeretter og Troessager, 
som Gud forbyde. Lovudkastet tillader altsaa ogsaa at løse 
Sognebaand til ham. Men det forekommer mig, at det vil være 
en Forargelse, om Folkekirkens Medlemmer skulde kunne løse 
Sognebaand til ham, med Gyldighed ligeoverfor Folkekirken 
og med Gyldighed af hans Handlinger ligeoverfor borgerlige 
Forhold. Den . Forargelse, som det efter min Formening vilde 
vække, hvis noget Saadant skete, kan jeg ikke være med at 
bidrage til, og derfor stemmer jeg mod § I. 

Derimod vil jeg gjøre en Henstilling til den høitærede Cul
tusminister; jeg vil bede ham om at betragte det Forslag, som 
nu er fremkommet, og som jeg haaber maa falde, som en Op
fordring til at gjøre Sit til, at de kirkelige Forhold saavidt 
muligt blive frigjort fra Statens Herredømme. Jeg vilde ønske, 
at den Kirkeforfatning, som er lovet os i Grundloven, maatte 
komme frem, thi ligesom jeg vil have Friheden i Folkekirken, 
saaledes vil jeg ogsaa have, at Folkekirken skal have en be·
stemt Organisation, som ethvert andet religiøst Samfund« 
(Landst. Forh. I865-66, Sp. 753-5 6). 

Den af Sonne omtalte Bestemmelse blev stemt ned med 2 I 

Stemmer mod 20. 

Ved 2' Behandling af Finanslovforslaget kom Sonne ind paa 
en Bestemmelse, hvorved Ministeriet bemyndigedes til at ud-
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laane ialt 200.000 Kr. af de selvejende Kirkers Midler, forsaa
vidt disse Kirker gav Overskud, til Restaurering af Maribo, 
Viborg og Kallundborg Kirker. Han nævnte, at alle de born
holmske Kirker ejede sig selv og derfor havde maattet bidrage 
til andre Kirker. Han fortsatte: »Jeg tvivler ikke om, at df' 
Kirker, der eie sig selv i det øvrige Danmark, have lidt samme 
Medfart, jeg troer, at de ere blevne eens behandlede i saa Hen
seende. Jeg skal tillade mig at fremføre nogle Exempler til Be
vii s for, at man er gaaet dem for nær. Der er f. Ex. Kirken i 
Knudsker Sogn paa Bornholm; Synet har gjort Udsættelse paa 
dens Spar·reværk, der trængte til en større Reparation. Denne 
Kirkes Indtægt er saa lille, at der i Reglen ikke bliver Synder
ligt tilovers. Hvert andet Aar har den tilsyneladende et lille 
Overskud, men det er, fordi dens Indtægter ere saa smaa, at de 
ikke ere tilstrækkelige til, at man derfor aarlig kan hvidte Mu
ren og tjære Træværket; derfor indskrænker man sig til at gjøre 
dette hvert andet Aar, og der anvendes da Noget af det fore
gaaende Aars Indtægt til Hjælp dertil. Til den forestaaende 
Reparation paa Sparreværket havde man sparet sammen i flere 
Aa:.- og faaet en Kassebeholdning af henimod 500 Rd. Kirken 
havde heller ingen Ligvogn; den maa, naar det behøves, laane 
en Ligvogn fra de andre Kirker. Den havde derfor andraget 
paa at maatte anskaffe sig en Ligvogn for endeel af Kassebe
holdningen, men dette blev afslaaet. Af denne Kirkes Kasse
beholdning er der nu til andre Kirkers Restauration blevet 
taget 75 % eller henved 400 Rd. Dens Sparreværk er fremde
les i daarlig Tilstand, men Synet har maattet give Henstand, 
fordi der nu ingen Midler er tilstede. Fremdeles er der Peders
kirken. Synet har indstillet, at dens Kirkegaard skulde plane
res, thi den er i en saadan Forfatning, at det næsten er usøm
meligt; men Ministeriet har afslaaet, at det maatte gjøres, hvor
imod det ogsaa der af dens ringe Kassebeholdning har taget 
75 %. Fremdeles er der Bodils Kirke; Synet har gjort den Ud
sættelse, at dens Sprøite- og Materialhuus trænger til at om
bygges, men Ministeriet har nægtet, at det maatte skee. End
videre er der Clemens Kirke, som trænger til en heel Ombyg
ning; dens Mure ere daarlige, og Hvælvingerne true med at 
styrte ned. Dertil havde man i flere Aar sparet sammen og 
havde en Kassebeholdning af II-I200 Rd., som man tænkte 
at anvende til dette Brug. Ministeriet bestemte imidlertid, at 
der af Kassebeholdningen skulde indbetales I.OOO Rd., og den 
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paatænkte Reparation, som var paatrængende nødvendig, har 
saaledes maattet udsættes, og det er først iaar, at de i Clemens·· 
ker Sogn have faaet Tilladelse til foreløbigt at beholde det 
Overskud, som der herefter maatte blive, for deraf at samle 
Midler til at faae den fornødne Ombygning udført. Jeg skal 
tillade mig at henstille, om Ministeriet ikke skulde finde sig 
foranlediget til i Fremtiden at tage lidt mildere paa Kirkerne 
og at tage lidt mere Hensyn til deres egen Behov, end det hid
til har gjort, før der udskrives Bidrag til at restaurere andre 
Kirker for« (Landst. Forh. 1865-66, Sp. 1065-68). 

Sonne beskæftigede sig ogsaa med forskellige andre Lov
givningsspørgsmaal. Alle hans Indlæg viser, at han har taget 
sig sin Opgave meget alvorligt. Med stor Grundighed har han 
gennemarbejdet Sagen, og selv Spørgsmaal, han i og for sig 
ikke havde særlige Forudsætninger for at tage selvstændig Stil
ling til, naaede han at sætte sig saaledes ind i, at hans Udtalelser 
er blevet hørt med Opmærksomhed. Det er i det hele tydeligt, 
at Sonne hurtigt har opnaaet en anset Stilling i Landstinget. 
Der lyttes til, hvad han siger; naar han spørger eller kritise
rer, svares der med Hensynsfuldhed og Respekt. Dette gælder, 
hvad enten Svaret kommer fra en af Tingets lærde Jurister 
eller fra en af de politiske Førere eller fra en af Ministerbæn
kens Excellencer. 

O. E. Sonne kunde altsaa fremsætte sine Meninger og gøre 
sine Kolleger i det høje Landsting bekendt med sine Undersø
gelser og de Resultater, han ved disse var naaet til, paa en 
Maade, der var til afgørende Nytte for Lovgivningsarbejdet. 
Men Sonne kunde ogsaa tie, naar han ansaa det for unyttigt at 
tale, eller naar han antog, at en anden af Tingets Talere bedre 
kunde udrede de Synspunkter for Medlemmerne, som havde 
Betydning for Sagens Fremme. Dette viste han i den Sag, som 
fremfor nogen var hans Hjertesag: Ordningen af Retten til de 
bornholmske Udmarksjorder. Denne Sag lagde i Samlingen 
1865-66 i den Grad Beslag paa Rigsdagens Interesse, at For
handlingen om det paagældende Lovforslag fylder - 250 
Spalter i Rigsdagstidende, men Sonne havde i disse lang
strakte Debatter kun Ordet 6 Gange! At han trods sine relativt 
beskedne Bidrag til den offentlige Debat hele Tiden har haft 
nøje Føling med de Kræfter, der var bestemmende for Lovfor
slagets Skæbne, er der ingen Grund til at tvivle om. Men naar 
dette lille Lovforslag om Udnyttelse af nogle fattige Udmar-
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ker paa en fjern og for de fleste Rigsdagsmænd ukendt ø frem
kaldte en Diskussion, der blev ført baade med Grundighed og 
Lidenskab, og i hvilken Rigsdagens politiske Førere og for
nemste Jurister deltog, skyldtes det særlig, at dette Lovgiv
ningsemne rejste et overordentlig vigtigt Principspørgsmaal, 
nemlig: Hvor er Grænsen mellem Lovgivningsmagtens og 
Domstolenes Kompetence, og hvorledes skal Ressortforholdene 
i dette Grænseomraade nærmere bestemmes? Og til at trække 
disse Linier op vidste Sonne, at han - og endnu mindre hans 
to Kolleger i Folketinget - ikke havde de tilstrækkelige For-

. udsætninger. Han var klog nok til at kende sin Begrænsning 
og handle derefter. 

Som omtalt i dette Afsnits Kapitel 7, hvori der redegøres 
for det i Rigsdagssamlingen 1863-64 passerede, faldt Lov
forslaget om Udmarkssagens Ordning ved en Afstemning i 
Landstinget, da Stemmerne stod lige. Indenrigsministeren i Mi
nisteriet Frijs, Godsejer Estrup, genoptog Sagen og forelagde 
i Landstingets Møde den 18/12 1865 et Lovforslag, der kun paa 
eet Punkt af Betydning afveg fra det Forslag, som var blevet 
nedstemt 2 Aar før; for at fremme Tilvejebringelsen af min
delige Overenskomster mellem Beboerne var der som § 2 op
taget en Bemyndigelse for Indenrigsministeren til at godkende 
saadanne, naar de i et Sogn var vedtaget af 3/4 af Gaardmæn
dene og 3/4 af Husmændene; endvidere var der som ny Regel 
optaget en Bestemmelse om Udmarksjordernes Overgang til 
Kommuneeje, naar det efter Forløbet af et Aar havde vist sig, 
at mindelig Overenskomst ikke havde kunnet opnaas. 

Ved Lovforslagets I' Behandling i Landstinget var Sonne 
eneste Taler. Han gaven udførlig Redegørelse for hele Sagens 
Forhistorie og anbefalede sluttelig varmt det nu forelagte Lov
forslags Vedtagelse, idet han bl. a. udtalte: »Det forekommer 
mig, at hele Sagen er saa forviklet og saa umulig at ordne ad 
Rettens Vei, at jeg ret indstændigt maa bede det høie Thing 
om at vedtage dette Lovudkast og derved faae en endelig Ord
ning paa Sagen. Der paatrænger sig ogsaa det Spørgsmaal: 
Hvem er det, som man vil henvise til, at søge deres Ret ad 
processuel Vei? Det er fattige Husmænd; det er Folk, som, for
saavidt man særligt tænker paa de nuværende Huusmænd, ikke 
engang kunne være sikkre paa, at der, selvom Processerne 
bleve afgjorte i Husmændenes Interesse, vilde blive tilkjendt 
dem personlig nogen Ret; thi, ·hvis et tidligere Tidspunkt som 
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oven antydet blev anseet som det afgjørende, da vilde jo de 
senere tilkomne Huusmænd, altsaa de nuværende Beboere, Intet 
faae. Man kan derfor heller ikke vente, at der for Huusmæn
dene skal være Interesse for at forfølge Sagen ad Rettens Vei; 
de ville da hellere risikere i Guds Navn Intet at faae, men det 
forekommer mig dog at være Synd mod dem, efterat Høieste
ret har dømt, at de have Ret. En Deel af Modstanderne af det 
Lovudkast, som forelaa forrige Gang, vare just imod samme, 
fordi de meente, at Huusmanden ikke efter dette Forslag fik 
Nok. Ja, det er et Spørgsmaal, som vi jo kunne tage under 
nærmere Overveielse ved dette Lovudkasts Behandling, men 
jeg maa dog strax bemærke, at, saalænge Sagen henstaaer uord
net, have de Ingenting, og bliver Sagen ikke ordnet ved Lov, 
frygter jeg for, at de ikke faae Noget«. (Landst. Forh. 1865-
66, Sp. 423). 

Angaaende den ny § 2 udtalte Sonne: »Der er i det fore
liggende Lovudkast foretaget en vigtig Forandring fra det tid
ligere Lovforslag, idet der er indsat en heel ny § 2, som jeg 
troer vil være til meget Held for Sagen. Den gjør det nemlig 
muligt for de Sogne, som ikke ønske Sagen ordnet paa den 
Maade, som i Lovudkastet er foreslaaet, at ordne den paa an
den Maade ved en Overeenskomst mellem Parterne, og navnlig 
saaledes, at * af Sognets Gaardmænd og 3/4 af Huusmændene, 
naar de ere enige, kunne vente denne deres Overeenskomst 
stadfæstet af Indenrigsministeriet. Jeg skal tilføie, at der alle
rede i eet Sogn (Ipsker Sogn) er skeet en Overeenskomst om 
en anden Ordning; Sognets Hartkornseiere havde nemlig i Er
kj endelse af, at Huusmændene have retlig Andeel i Udmarks
jorderne, men at de ved den specielle Udskiftning desuagtet 
slet Intet fik, tilbudt Huusmændene at ville afkjøbe hinanden 
indbyrdes et vist Areal af Udmarksjorderne, som skulde læg
ges ud til Huusmændenes Afbenyttelse, og de ere derefter 
blevne enige med Huusmændene om, at 500 Tdr. Land skulle 
afkjøbes Hartkornseierne (og betales af disse i Forhold til 
Hvers Jorder), for derpaa at udlægges til Huusmændenes Be
nyttelse. Det er en Ordning, jeg forsaavidt ikke holder af, som 
disse 500 Tdr. Land ville blive udlagte til Lyngrivning og 
Tørveskær, og der altsaa er lang Udsigt til, at de kunne kom
me under ordentlig Cultur; thi det er vistnok en simpel Afbe
nyttelse af Jorden, naar den ligger hen til Lyngrivning og 
Tørveskær. Men det er en Afgjørelse, der tilfredsstiller Par-
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terne, og Lovudkastet gjør det muligt, at den kan komme til 
at staae ved Magt; thi vel er der et Par Beboere i Sognet, der 
ikke ville gaae ind paa denne Ordning, men Lovudkastet gjør 
det dog muligt, at en saadan Overeenskomst ikke kommer til 
at briste, fordi der er ganske Faa, som ikke ville være med. 
Jeg anseer derfor Lovudkastets § 2 for heldig for Sagens Ord
ning; men jeg troer rigtignok, at den, for at det Sogn, jeg nylig 
nævnte, kan have Gavn deraf, maa ændres noget i sin Redac
tion, hvad der jo imidlertid altid vil være Leilighed til at gjøre 
ved anden Behandling.« (Landst. Forh. 1865-66, Sp. 425-26). 

De af Sonne saaledes bebudede Ændringsforslag blev stil
lede ved 2' Behandling og blev vedtagne. Først ved 3' Behand
ling mødte Lovforslagets principielle Modstandere frem; der 
var først og fremmest Bondevennen Hasle. Han fremførte paa
ny den gamle Indvending: at Sagen hørte hjemme for Domsto
lene, og at Rigsdagen ikke skulde blande sig i en Retstrætte. 
Men hertil føjede han den Betragtning, at de bornholmske Hus
mænd blev forurettede ved Loven; han udtalte herom bl. a.: 
»Det, der i sin Tid blev anket over af Huusmændene, var, at 
de tidligere havde fuld Brugsret over Udmarkerne, men at de 
vare blevne berøvede denne Ret ved Udskiftning af Udmarks
jorden. Det foreliggende Forslag fører aldeles ikke Sagen til
bage dertil. Det gjør vel Udmarken til Communejord, men 
Indtægten af Communejord skal tilfalde Communekassen og 
altsaa falde dem tilgode, som skatte til Communen. Det bliver 
altsaa Hartkornseierne, der ligesaa fuldt faae godt af Ud
marksjorderne, dersom denne Lov træder i Kraft, som hvis de 
beholdt dem som udskiftede; idetmindste bliver Forskjellen 
meget ubetydelig. Det er disse Grunde, som gjøre, at jeg, hvor 
nødig jeg end stemmer mod denne Lov, ikke kan gjøre Andet«. 
(Landst. Forh. 1865-66, Sp. 483)' 

Bondevenneføreren Balthazar Christensen erklærede sig 
principielt enig med Hasle, men han vilde dog denne Gang 
svare: »Stemmer ikke«, da han fandt det rigtigt, at Folkethin
get fik Lejlighed til at tage Stilling til Sagen. - Orla Leh
mann forsvarede Forslaget i en betydelig Tale, hvori han bl. a. 
udtalte: »Der bliver altsaa ikke Andet tilbage, end at faae Sa
gen ordnet ved privat Overeenskomst eller ved Lovgivningen. 
Der er gjort Forsøg paa ved privat Overeenskomst, at komme 
til Ende med Sagen - det var i den Tid, jeg havde med In
denrigsministeriet at gjøre, og det er ogsaa derfor, at jeg har 
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følt mig forpligtet til at udtale min Mening, siden dette 
Spørgsmaal nu er fremkommet - og jeg troer endogsaa paa 
en meget hensigtsmæssig Maade, og det har ført til større Re
sultat, end man kunde vente. Men at et saadant Spørgsmaal, 
hvori enhver levende Sjæl paa Øen er interesseret, skulde kunne 
fuldstændig løses ad den private Overenskomsts Vei, er utæn
keligt, da en Enkelts Veto kan kuldkaste det Hele, og derfor 
tør jeg ogsaa paastaae, at denne Sag er blev en behandlet ikke 
blot med skyldigt Hensyn til Respeeten for privatretslige 
Rettigheder og Domstolenes Myndighed, som jeg sandelig 
skulde være den Sidste til at medvirke til at træde for nær, 
men ogsaa med tilbørligt Hensyn til alle de Interesser, der 
kunne komme i Betragtning«. (Landst. Forh. 1865-66, Sp. 
486- 87). 

Sonne hævdede overfor de Folk, der ønskede at gaa imod 
Lovforslaget for at tjene Husmændenes Interesser, at de born
holmske Husmænd var tilfreds med den Ordning, som nu var 
stillet i Udsigt, og henviste bl. a. til en Adresse fra Øen, der 
havde opnaaet Underskrifter fra 1097 Husmænd; ogsaa 84 
Gaardmænd havde skrevet under. Hans Landsmand, Profes
sor Madvig, talte i samme Retning; han udtalte bl. a.: "Hvad 
dernæst angaaer Huusmændenes egen Interesse, saa tro er jeg, 
at Enhver, der kjender dette Forhold, veed, at naar man tager 
alle Husmændene paa Bornholm under Eet, saa er Interessen 
for det, hvorom der her er Spørgsmaal, meget ringe hos en
hver enkelt af dem, og det, der bevæger Massen af dem til at 
ønske en Lov som denne, er virkelig ikke saameget den For
deel, som enhver af de talrige Beboere,. f. Ex. af et større born
holmsk Fiskerleie, venter at faae af disse Lodder, især naar 
Gaardmændene ville sætte sig stærkt i Bevægelse for at tilegne 
sig deres Andeel af dem; men der er deels et Slags Retsfølelse, 
deels dernæst en egen Interesse, nemlig Udsigten til at kunne 
komme til at opdyrke Noget af disse Lodder og til derved at 
skaffe enkelte iblandt dem Adgang til en betydeligere Fordeel 
end den, der ligger i at holde et Par magre Faar paa dem, 
hvilket ikke engang alle Huusmændene kunne holde; thi der 
er en stor Mængde bornholmske Huusmænd og Fiskere, der 
ikke eie saadanne, og som ikke drage den fjerneste Fordeel 
eller have den mindste Benyttelse af disse Jorder. Der gives 
ved denne Lov Huusmændene Leilighed til at kunne opnaae en 
saadan større Fordeel af Udmarksjorderne, idet Communerne 
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blive satte istand til at indgaae paa saadanne private Over
eenskomster, at efterhaanden en stor Deel af Udmarkerne gaae 
over til at blive smaa Huusmandslodder, hvorved Interessen 
for Landbruget vil forøges, en Interesse, der, fordi den hid
indtil for en stor Deel har maattet gaae jevnsides med Inter
essen for Fiskeri, ikke har kunnet behørig varetages« (Landst. 
Forh. 1865-66, Sp. 501). . 

Ved Afstemningen blev Lovforslaget vedtaget med 35 Stem
mer mod r. "Stemmer ikke« svarede 2. 

Da Lovforslaget naaede til Folketinget, der ikke tidligere 
havde haft Lejlighed til at beskæftige sig med denne Sag, holdt 
Hjorth en lille Tale, der lød saaledes: "Det foreliggende Lov
forslag angaaer en Sag, der er af en saa loeal Natur, der er saa 
reent bornholmsk, at jeg haaber det ærede Thing vil undskylde, 
at jeg strax har begjært Ordet. Det er imidlertid ikke min Agt, 
for 0ieblikket at gaae ind paa Lovforslagets Enkeltheder, jeg 
vil kun ganske i Almindelighed udtale min Tilslutning til det 
og min Glæde over, at det er fremmet saa vidt. Den Sag, Lov
forslaget angaaer, har lige siden 1832 ventet paa sin endelige 
Afgjørelse. Den frembyder i sig selv mange Vanskeligheder, 
og administrative Misgreb have i den lange Tid yderligere for
viklet og forkludret den. Her stod omtrent hele Landbefolk
ningen deelt i to Leire ligeoverfor hinanden, og dette har na
turligviis givet Anledning til meget ondt Blod og gjensidig 
Uvillie imellem de stridende Partier. Men hvad der er det Vig
tigste, er, at hele Hensigten med den i sin Tid udstedte konge
lige Resolution, nemlig Opdyrkning og Cultivering af disse 
betydelige Strækninger, er ved den Maade, hvorpaa det hidtil 
er gaaet, blevet skudt tilside, og navnlig er der saa godt som 
slet Intet gjort ved den Deel, som jeg ifølge Forholdets Natur 
anseer for den vigtigste, nemlig Skovplantning. Det er natur
ligt, at et Lovforslag vanskelig i en forviklet Sag vil kunne 
ramme saaledes, at der ikke fra een eller anden Side skulde 
kunne gjøres Indvendinger derimod; men det er min Overbe
viisning, at det Lovforslag, som her foreligger, paa en billig 
Maade, og jeg er overbeviist om, paa den efter Forholdenes 
Natur bedste Maade, ordner dette Forhold. Idet jeg derfor tak
ker den høitærede Minister for den Velvillie og Imødekom
men, han har viist i denne Sag, vil jeg anmode det ærede Thing 
om dets Velvillie for Sagen og om at fremme den paa bedste 
Maade«. (Folket. Forh. 1865-66, Sp. 3125-26). 
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Men iøvrigt rejste der sig allerede ved I' Behandling en 
kraftig Debat. Under denne blev, som man kunde vente det, 
Spørgsmaalet om, hvorvidt Domstolenes Kompetence krænke
des, det centrale i Overvejelserne. Men ogsaa det andet frem
dragne Ankepunkt: om Husmændene kunde være tjent med 
den foreslaaede Ordning gav Anledning til vidtløftige Ind
læg. Det var særlig Bondevennen Tscherning, der interesserede 
sig for denne Side af Sagen; han fandt, at den foreslaaede 
Ordning havde Karakter af en Ekspropriationsforanstaltning, 
og at man som Følge deraf maatte yde Husmændene Erstat
ning. Overfor Tscherning udtalte Hjorth meget a propos føl
gende: »Jeg skal kun gjøre en kort Bemærkning overfor det 
ærede Medlem for Holbæk Amts 2' Valgkreds (Tscherning). 
Det lod til, at det var i Huusmændenes Interesse, at han satte 
sig imod Lovens Fremme, men det ærede Medlem er da mere 
huusmandssindet end selve Huusmændene paa Bornholm, thi de 
saae med stor Beklagelse, at det Lovforslag, der i 1863 var 
forelagt Landsthinget om denne Sag, faldt igjennem, og det er 
dem, der have ønsket, at Lovforslaget maatte blive forelagt 
paany. Jeg kan ikke troe, at de Mænd, der leve i Forholdene 
og kjende deres egne Interesser, saa særdeles skulde kunne øn
ske en saadan Ordning, dersom de ikke ogsaa ventede at faae 
Noget ud deraf«. (Folket. Forh. 1865-66, Sp. 3158). 

Hovedtalsmanden for Synspunktet, at det drejede sig om en 
Retstrætte, hvorfor Sagen ikke vedkom Lovgivningsmagten, 
var C. V. Rimestad. Hans Karakteristik af Regeringens For
slag kan sammenfattes i følgende Betragtning: »Her er nogle 
Jorder; dem har man i lang Tid troet tilkom A (Gaardmæn
dene), og de have i lang Tid været tagne i Besiddelse af A; 
men nu er man kommet under Vejr med og har faaet Bevis 
for, at B (Husmændene) eller i alt Fald de faste Ejendomsbe
siddere, som det hedder i Høiesteretsdommen, ogsaa have Ret 
til dem. Vi kunne imidlertid ikke finde ud af, i hvad Forhold 
B's Andeel staar til A's; det er noget, der ikke er afgjort, og 
som ikke lader sig afgøre uden Proces, og derfor tage vi disse 
Jorder og give dem til c.« (Folket. Forh. 1865-66, Sp. 3126 
-35). Imod Rimestads A, B og C Teori blev der polemiseret, 
bl. a. af Dam, der herom udtalte: 

» Jeg kan ikke erkjende, at denne Lignelse om A, B og C her 
skulde være rigtig at bruge, og at navnlig det, at man tager fra 
A og B og lægger over til C, skulde være rigtigt; det er efter 
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min Mening kun en tom Formel, hvori der ikke indeholdes 
nogen Realitet, thi da A er Gaardmændene, og B Huusmæn
dene og de andre Beboere i Communen, saa bliver det dog den 
hele Commune, der kommer til at træde istedet, og det er for 
mig det Vigtigste, at Forholdet bliver et saadant, at man ikke 
kan sige, at Nogen bliver udelukket paa denne Maade. Naar 
man saa forresten taler om Krænkelse af Eiendomsretten, vil 
jeg dog gjøre opmærksom paa, at for de enkelte Personer er 
der ikke nogen anerkjendt, documenteret Eiendomsret; Ingen 
kan træde frem med et Document og sige: Her er et Docu
ment, der viser, at jeg har Ret til dette bestemte Stykke Jord; 
der er rigtignok en fælles Eiendomsret, men jeg troer ikke, at 
det vil blive opfattet, som om der er nogen personlig Eiendoms
ret. Dette Forhold er vistnok derfor af den Beskaffenhed at 
det i Lighed med, hvad der er skeet med saa mange andre For
hold, bør og kan afgjøres ad Lovgivningsveien, i Særdeleshed 
naar man ikke kan øine Udsigt til nogen anden Afgjørelse. 
Ved at unddrage Sagen Lovgivningsmagtens Behandling, brin
ger man den kun endnu mere ned i det Dunkle og Uklare, brin
ger den ud i et større og større Uføre, hvoraf det maaskee er 
umuligt at bringe den ud igjen« (Folket. Forh. 1865-66, Sp. 
3153-54). 

Hovedforsvaret for Lovforslaget blev imidlertid leveret af 
Højesteretsadvokat Liebe, der havde et særligt Kendskab til 
denne Sag, idet det var ham, der havde ført Sagen for Hus
mændene i Aaker, da de i 1862 ved Højesteretsdom fik deres 
Ret til Udmarken principielt anerkendt. Liebe fastholdt ligesom 
Indenrigsminister Estrup det juridisk berettigede i den fore
slaaede Fremgangsmaade, som de fandt var den mest prakti
ske Udgang af den lange Strid. 

Et Forslag om at nedsætte Udvalg blev forkastet, men da 
Sagen kom til 2' Behandling, mødte Modstanderne frem med 
deres Ændringsforslag. De vigtigste af disse blev stillede hen
holdsvis af Tscherning og den tidligere Justitsminister Casse. 
Tscherning havde ud fra de Synspunkter, han havde gjort gæl
dende ved I' Behandling, stillet et helt nyt Forslag, der var 
noget indviklet, og som i Hovedtrækkene gik ud paa, at de ud
skifte~e Lodder skulde behæftes med indtil '/

6 
af deres Værdi, 

som tilfaldt Kommunen til Uddeling mellem de af de nuvæ
rende Beboere, som ikke havde faaet nogen Andel af Udmarks
jorderne, samt endvidere behæftes med Værdien af den Brugs-
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interesse, som Sognets samtlige Ejendomme havde haft paa et 
nærmere betegnet Tidspunkt; denne Brugsværdi skulde kapita
liseres og den saaledes fremkomne Sum forrentes og afdrages 
til de nuværende Ejere. 

Den vigtigste Bestemmelse i Casses Forslag gik ud paa, at 
de Beboere, som mente at have Krav paa Ejendomsret til en 
Del af Udmarken, vilde have at gøre denne Ret gældende ved 
Sagsanlæg inden 1/7 1866. I et Sogn, hvor saadan Sag var an
lagt, udsattes Lovens Gennemførelse, indtil Dom var faldet. 

Mod disse Forsøg paa at fremkalde en afgørende Ændring 
i Lovforslaget vendte baade Ministeren, Liebe og de bornholm
ske Folketingsmænd sig. Dam gik ubetinget imod Tschernings 
Forslag, og om Casses udtalte han: "Dette Ændringsforslag 
kan jeg heller ikke slutte mig til; thi jeg troer, at det i Virke
ligheden ikke vil medføre noget heldigt Resultat. Derimod vil 
jeg tillade mig at formene, at det sandsynligviis kan indeholde 
Næringsstof til Splidagtighed og ondt Blod i Fremtiden, Noget, 
som man helst bør undgaae. J eg vil nu ogsaa med Hensyn til 
den Ukrænkelighed og Høihedsret, der bør omgive vore Dom
stole, og som jeg forøvrigt skal være med til at hævde, sige, 
at jeg ikke troer, at man ved Lovforslaget har krænket eller 
tilsidesat Landets Domstole; thi Domsmagten har været for
søgt, og man har udtømt Forsøget ved Høiesteret. Derfor 
træder Lovgivningen til, og Sagen er nu efter min Mening gan
ske simpelt den, at Lovgivningen kun supplerer og udfyld~r, 
hvad Domstolene ikke have kunnet udrette, hvad der efter mm 
Mening er skeet med Rette; thi jeg tro er, at Forholdet har væ
ret og er endnu af den Beskaffenhed, at det er en Umulighed 
for juridiske Domstole med en aldeles fyldestgørende afmaa~t 
Retfærdighed at finde en Afgjørelse. Jeg troer, at den hØle 
Rigsdag ikke skulde lade denne Sag gaae fra sig uden at den 
faaer en endelig Afgjørelse; jeg troer, at det vilde være en god 
Gjerning, og jeg tro er ikke, at det vilde krænke nogensomhelst 
Statsmagt, om denne Sag nød Fremme og blev vedtagen og 
indstillet til kongelig Stadfæstelse. Man vilde derved standse 
og forhindre et Vildrede, der har havt de allerbeklageligste 
Følger og vil have det ogsaa for Fremtiden. Endnu være det 
mig tilladt at oplæse 3 a 4 Linier af en Erklæring, som den for
henværende Amtmand Thaarup afgav i denne Sag i 1839. Han 
siger: »Enhver, der nærer noget Ønske om Bornholms Vel-

. stand, beklager, at saa store Strækninger af uopdyrket Land 
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saaledes endnu henligge i den raa Naturtilstand". Dette be
mærkede. Amtmand Thaarup allerede i 1839, og nu skrive vi, 
som .bekJen~t, 186~« (Folket. Forh. 1865-66, Sp. 33 15-r6). 

Hjorth stll~ede SIg ganske. paa samme Standpunkt som Dam, 
o~ han paavlste ved praktIske Eksempler, hvor ringe Bet yd
nmg den af Tscherning foreslaaede Ydelse af Erstatning vilde 
faa for Husmændene, som Tscherning særlig tilsigtede at hjælpe. 
En Husmand med r Skp. Hartkorn vilde engang for alle faa 
~dbetalt godt I Rdl. og miste sin Adgang til som hidtil at 
tje.ne Dagløn ved Lyngrivning og Tørveskær, og Hjorth til
føJede: »Det Eneste,.hvor jeg kunde tænke mig, at Huusmæn
den e skulde kunne søge Betryggelse for, at deres Interesse skete 
Fyldes~, var deri, at disse Arealer, som blev henlagte som 
Sogneelendom, skulde - indtil de paa anden Maade bleve be
nytte~e --:- kU~l.lle benyttes paa den gamle til Tørveskær eller 
Lyngnvnmg; Idet ~indste er det optaget i et Par Overeens
komster. Jeg troer Ikke, at det fra nogen Side kunde eller vilde 
møde Modstand, at en saadan Brug øvedes af Communeeien
dommen, selvom det ikke stod i noget Regulativ. Det er klart 
at naar et betydeligere Areal skal beplantes med Skov som i 
mange Sogne ~r Tilfældet med 1500-2000 Tønder La~d saa 
planter ~an Ikke øieblikkelig det Hele, men der gaaer 'flere 
Aar h~n, mden det finder Sted, og imidlertid ville ganske sik
~ert dIsse Lodder henligge til Brug for dem, der væsentligt hid
tIl have øvet Brugen af Udmarkerne til Lyngrivning og til 
Tørveskær, men Kreaturholdet vil naturligviis blive ganske 
anderledes begrænset, end det hidtil har været Tilfældet«. 
»Men der er noget andet, som for Husmændene har en gan
ske ~n~en Betydning, og det er den B~ste~melse, der er ind
ført l ,~vudkaste~, at det, der egner SIg tIl Opdyrkning, skal 
bortarve æst,es. DIsse smaa Lodder, der ville falde omkring 
paa een, to a tre Skpr. Land - ofte mere end I Miil fra Ved
komm.end.es Bopæl - ville ingen Værdi have, naar de kun 
egne SIg nI Skovpl~ntning, thi, .om der ikke hører saa meget til 
at beplant.e dem, v~l det dog blIve vanskeligere at frede dem; i 
ethvert TIlfælde VII en saadan lille Stump Skov, der skulde 
fredes og. omhegnes, medens andre Lodder rundt der omkring 
maas~ee I~ke vare beplantede, ikke faae nogen Betydning; Sa
gen v.II blIve den, at .alle de smaa Stumper efter faa Aars For
løb vIl.le gaae over tIl Gaardmændene, og Huusmændene have 
Ingentmg. Naar nu derimod Lovforslaget vedtages, vil Føl-
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d' Jorder blive bortarvefæstede i 
gen altsaa blive, den~ at ~~e L d i de ganske enkelte Strøg, 
Lodder paa 4, 5 mdul I0, r

d
· an'lle de som det ærede Med-

, 'lOd knmg' er VI , d 
som egne sig U P yr 'V i kreds er optraadt som Talsman 
lem fra Holbæk Am~s \ Oa ~yrkning paa en billig Maade og 
for, kunne faae Jor ,u l d d med noget Andet«. 
saaledes være bed:e tjente ;:~er:~g sit Ændringsforslag, til-

Inden Afstemnmgen tO~ Stemmeforskellen var Ikke 
bage, og Casses fork~::e d~::e ;:~hold var det ing~nlunde ude
stor (4 1 mod 33)' Un d ' Behandling kunde bhve, at Lo:
lukket, at Resultatet v~ l? Aar før i Landstinget, Ja, 
forslag~t bl,e,: stemt ne ~~~:~: s2enere i Landstinget, at de i 
Indenngsml~lster Estr~p, Folketin et havde betragtet det som 
Sagen mest mteresser~ e I

f 
Id dg 3' Behandling, Det var da 

givet, at Forslaget vlld~ a l e v~ede en positiv Løsning, søgte 
naturligt, at de, der tr~ s a t Ø;~r den kendte nationalliberale 
at finde et Kompromis, De: d tog en Del af de Syns
Politiker, Retspræsident ~lem, e~~ringsforslag var bygget 
punkter, som Casses Tne hsten:te Rimestad m, fl, stillede For-

med sc ernmg, 11 
over, og sammen ff 1 f § 2 Herefter kunde a e, som 
slag om en ændret A at~e se a t ør~ oældende til Dele af Ud
mente at have Ejendoms rav a, gd bl 1866 for Kommunal-

, d elde dette 1ll en 1 5 'l 
marksJor erne, anm A d n indberettede dette u 

1 gennem mtman e Id d 
bestyre sen, som f 1 f de nævnte Krav sku e er 
Jus'.itsministeriet, Til A gøre se da n Kommission paa 5 

d k l , Kundgørelse ne sættes e f' 
ve onge Ig "kulde i hvert Sogn or Sig, 
Medlemmer; denne Kom~ISSlOn s t opnaa mindelig Overens
hvor saadant Krav, var rejst, sødge a 'Ide Sagen være at afgøre 

H ' d t kke opnaae es, VI 
komst, VIS et e I k de ikke appelleres, 
af Kommissionen, Kendelsen lun kl de Dam at han be-

Overfor dette Ændringsfors ag l' er f ær~ag 0 0 hvis det skal 
d d t Slags Mæg mgs ors , b' 'l 

tragte e et »som e , , eller om man VI , 
.. f faae Loven IgJennem, d 'l 

være en Prns or at k 'l t gaae i Enighe , VI 
h n kan omme ti a 'l 

en Bro, vorover ma for det end bidrage u , 
jeg hellere bringe det Offer at, s~emme (Folket Forh. 1865-

'kk k Ide komme IgJennem« ' d k 
at Loven I e s ~ 'Il d ' paa et lignende Stan pun t, 
66, Sp, 35 86), Liebe sU e e sig ed 6 Stemmer mod 3, 
og Ændringsforslaget ve~togesdmin e: hvor der paany - iøv-

Loven blev nu sendt ul Lan~: ~' var samlet _ rejste 
rigt paa den næstsidste .I? ag, , kigs, a

gen
E af Datidens største r d k behg DIS USSlOn, n 

sig en næsten I ens, a ll'b l Krieger stillede nogle Æn
retslærde, den nauona I era e 
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dringsforslag til den nylig af Folketinget vedtagne § 2; diss'e 
havde dog kun formel Karakter og tilsigtede at gøre Paragraf" 
fen klarere, og de var udarbejdede efter Aftale med Klein i 
Folketinget, Anderledes stillede Orla Lehmann sig, idet han, 
der som foran omtalt tidligere havde støttet Forslaget, saaledes 
som det var forelagt af Ministeren, meget skarpt vendte sig 
imod Folketingets Affattelse, særlig den paatænkte Kommis~ 
sion, der jo skulde have en Domstols Opgave, Han udtalte 
herom bl. a,: »Det er allerede betænkeligt, især i civile Sager; 
at indsætte extraordinaire Domstole, men at give en saadan. 
Domstol Ret til ikke blot at paakjende den enkelteforelig.; 
gende Sag, men til at bruge den som en Baadshage, hvormed 
den haler en heel Række andre Spørgsmaal ind for sig, som 
egentlig slet ikke foreligge, og dernæst at give denne Domstdl 
Ret til ikke ar dømme efter de bestaaende Love, m,t;n til at 
skifte mellem Rettigheder og ordne Interesser efter eget bedste 
Skjøn, Altsamrnen under den muligste summariske' Procesforni 
og uden Appel og uden Veiledning, det er Noget; hvortil jeg 
aldrig i Verden kan give min Stemme«. (Landst, Forh, 1865-
66, Sp, Il97), 

Sonne, der talte, efter at Krieger direkte havde opfordret 
ham dertil, idet han betegnede ham som et Medlem, »paa hvis 
Udtalelse jeg lægger megen Vægt«, fremkom med et Indlæg, 
hvori det bl. a, hedder: »Det lader til, at denne Sag, der har 
voldet saamegen Uenighed og Strid paa Bornholm, skal volde 
ligesaa megen Strid og Uenighed her i Rigsdagen, Jeg kan ikke 
nægte, at jeg havde hellere seet det Forslag vedtaget, som vede 
toges her i landsthinget sidst, Efterat Sagen har været Gjen'
stand for Strid og Proces i saamange Aar, efterat derforelig
ger en Høiesteretsdom for, at de, der for Tiden have Udmar
kerne i Besiddelse, ikke ere eneberettigede, forekommer det mig; 
at det tilkommer Rigsdagen at bestemme, om disse Jorder 
skulde tillægges Communen, at bestemme, hvorledes samtlige 
Beboere paa en god Maade kunne komme til Andeel i den, Vi 
havde i § 2 aabnet en Leilighed for dem, der foretrak en anden 
Ov'ereenskomst, til at kunne træffe en saadan, og efter Alt, 
hvad der har ligget for fra tidligere Tid - i hvilken Hen~ 
seende jeg ganske kan henholde mig til den ærede Lands
thingsmand for Veile (lehmann) - kunde jeg ingen Frygt 
have for, at vi gik Nogens Ret for nær ved her at bestemme, 
hvorledes der skulde forholdes med det Øvrige. Men der er i 
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dette Thing blevet reist Tvivl om, hvorvidt Forslaget .dog ikk~ 
alligevel gik de Privates Ret for nær, og denne Menmg har I 
det andet Thing gjort sig stærkt gjældende. Efterat dette er 
ske et, efter at Folkethinget har vedtaget Ændring i denne Hen
seende, og da disse Forhandlinger ville blive læste af alle dem 
paa Bornholm, der ere misfornøiede med Lo,:en, ?g saale~es 
bestyrke dem i deres efter min Anskuelse fellagtlge Memng 
om, at de blive forurettede, tør jeg ikke, og vil jeg ikke, navn
lig paa Grund af, at der er paaviist e~ billig Maade, hvor?a~ 
Sagen kan hurtig ordnes, modsætte mig, at de, der troe sig I 
Besiddelse af nogen særlig Ret til Andeel i disse Jorder, kunne 
faae denne deres formeentlige Ret prøvet ved en Domstol. 
Jeg gaaer derfor ind paa Forslaget, som det foreli~ger med 
den af et æret Medlem (Krieger) foreslaaede Forandnng. For
slaget gjør det muligt, at Sag-en alligevel kan snart blive .ord
net, saa at disse store Arealer, der i saa mange Aar have hgget 
hen uden planmæssig Behandling, kunne komme under Cultur. 
Der opnaaes Jillige derved, at Ingen behøver at lade det ~aae 
til Proces for at faae Part i Udmarkerne. Vil Ingen gJøre 
Krav paa særlig Ret, saa faaer Velkommen de dog ~art igjen
nem Communen, og altsaa ville Huusmændene nu Ikke have 
nødigt at reise Sag, medens dette tidligere var den eneste sør
gelige og usikkre Udvei for dem« (Landst. Forh. r865-66, 

Sp. 1200-0r). 
Kriegers Ændring blev derefter vedtaget med 35 Stemmer 

mod 2, og selve Lovforslaget med 28 Stem~er T?od 3· ~ogle 
Timer efter kom det til afsluttende Behandlmg I Folketmget. 
Ved denne overraskede den impulsive Tscherning ved at :ejse 
en voldsom Kritik af en Bestemmelse i Lovforslaget, d~r Ikke 
før havde været inddraget i den lange Debat, nemhg § 3, 
hvorefter Indenrigsministeren kunde paalægge Kommunerne 
at tilplante de disse tilstaaede Area~er med Skov. Herom er
klærede Tscherning : »En Lov, der mdeholder en f~r Sogn~ne 
saa farlig og skadelig Bestemmelse, burde efter .mm Me?-mg 
aldrig kunne gaae igjennem her i Thinget, n~ar VI ag:e Fn~ed 
for Communerne, naar vi i det Hele agte Fnhed og Ikke Ville 
have et Centraliserings system. Derfor kan jeg ikke stemme for 
denne Lov som i det Hele, efter min Mening, er den uhel
digst affat~ede af samtlige de private og offe~tlige Love, der 
endnu nogensinde ere komne til at passere Thmget (En Stem
me: Der er fremlagt ligesaa uheldigt affattede Love!). Ja, maa-
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skee fremlagt, me~ der har aldrig foreligget til endelig Vedta
gelse en s.aa mo~slg~nde og i sine Følger saa farlig Lov som 
denn.e, hVIs den løvngt har Noget at betyde, hvad man jo siger 
den Ik~e har». (Folket. Forh. 1865-66, Sp. 3787-88). 

Hertil svare~e Dam:. «~ed Hensyn til dette Spørgsmaal 
o~ Skovplantmn~ skal Je? Ikke .fordybe mig i lange Betragt
mnger, men kun ullade mig at gJøre den Bemærkning at naar 
der .ik~e staaer noget Sted, hvormeget Skov der skal plantes 
~arhg I Communen, troer jeg ikke, at det kan være nogen far
hg Bestemmelse, som her findes. Med Hensyn til Lovforslaget, 
saale~es som det nu sidst er kommet tilos fra det andet Thing, 
skal Jeg udtale, ~t den s~ete Forandring forekommer mig at 
~ære en Forbednng, og Jeg haaber derfor. at den ikke skal 
lll~eholde ~ogen Anstødssteen for, at dette Lovforslag nu maa 
bhve endelig vedtaget af dette Thing. Dertil skal .jeg anbefale 
det». 

Efter en ~ække Bemærkninger blev Lovforslaget vedtaget 
med 56 Stemmer mod 2 og var dermed færdigt fra Rigsdagen. 
Under 9/2 r866 fik det Kongens Underskrift. 

. Lang og besværlig havde Vejen til Løsning været. Megen 
Bitterhed mellem Stænder og Personer paa Bornholm kunde 
v:ære undgaaet,. dersom de, der stod for Styret, havde taget 
hdt mere .fra~us~ paa denne Sag. Naar det endelig i r866 lyk
k~des at tllveJebnnge det nødvendige Grundlag for et Arbejde 
«I Marken» med a: trækk~ Grænserne op i de enkelte Sogne 
mellem de forskelliges BesIddelsesret, er det uomtvisteligt, at 
o. E. Sonne fortjener Hovedæren for Resultatet. Men hans to 
samtidige ~igsd~gskolle?er, Hjorth og Dam, støttede ham loy
~lt og s~ghgt tllfredssull~nd~ ved deres Arbejde med Sagen 
I Folketmget. Naar det ul Sidst formede sig saaledes, at det 
b.lev 2 Mæ~d ~denfor. de bornholmske Tingmænds Kreds, Ju
nsterne Klem I Folketmget og Krieger i Landstinget, der fandt 
~en. Form, hv~runder det blev muligt at bjerge Loven i Land 
I Rlgsdagssamlmgens 1 r. Time, skyldtes det som foran nævnt 
at dette lille ~ivforslag .blev grebet af de statsretlige Princip~ 
pers St.rømhvlfvel, og ul at styre Baaden under disse parla
mentanske ~or~old krævedes faglærte Navigatører. løvrigt 
maa det tilføJes, at Bornholm skylder Indenrigsminister 
Estrup, den senere saa bekendte Kamppolitiker, Tak og Aner
kendelse for den Interesse, han viste dette Lokalspørgsmaal, 
og den faste og konsekvente Maade, hvorpaa han fastholdt 
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det centrale i sit Forslag, medens han gav efter i periferiske 
Spørgsmaal for at naa et Resultat. 

Den Kommission, som skulde nedsættes i Henhold til Ud
markslovens Bestemmelser for at behandle de Klager, der 
maatte fremkomme fra de forskellige bornholmske Sogne, ud
nævntes ved kg!. Reskript af 30/6 1866. Amtmand paa Born
holm, Kammerherre Vedel blev Formand, Medlemmerne var: 
Overretsassessorerne Obelitz og Repholtz, Bornholms Amtsfor
valter, Kancelliraad Jensen og Landstingsmand, Kapt. o. E. 
Sonne. Kommissionens Sekretær blev cand. jur. Asmussen. Den 
holdt sit første Møde den 10/8, den Ii s. M. begyndte den 
paa Mæglingsforsøgene i Sognene, og den 29/9 s. A. afslutte
des dens Virksomhed. 

De samlede Udmarksarealer udgjorde oprindelig ca. 21.000 
Td. Land, deraf blev allerede i 1842 ca. 4.300 Td. Land ud
lagt til Skovplantning for kongelig Regning, omtrent 400 Td. 
Land benyttedes til Parcelejendomme øst for Almindingen, og 
ca. 16.300 Td. Land fordeltes til samtlige Landsogne, dog saa
ledes at 2/10 heraf forblev kongeligt Regale, mens Resten, eller 
ca. 13.000 Td. Land, fordeltes imellem de 15 Landsogne paa 
Bornholm. 2 af Byerne fik dog ogsaa Del i Udmarksjorderne, 
idet der til Aakirkeby blev henlagt 41

/ 2 Td. Land og til Al
linge-Sandvig 57 Td. Land. 

Fordelingen af de ca. 13.000 Td. Land mellem Landsognene 
blev foretaget paa Grundlag af Hartkornet. Det omtrentlige 
Antal Tønder Land, de enkelte Sogne saaledes kom i Besid
delse af, var: 

Knudsker . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400 
Nylars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 0 

Vestermarie . . . . . . . . . . . . . . . .. 1000 
Nyker. .............. . ...... 600 
Klemensker .................. 1200 
Rutsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 0 

Olsker ...................... 700 

Rø ........................ . 
0sterlars, Gudhjem .......... . 
0stermarie ................. . 
Ibsker ..................... . 
Bodilsker ................... . 

55 0 
10 50 
1100 
1200 
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Poulsker .................... 700 
Pedersker ................... 600 
Aaker ...................... 1300 

3 af 0ens Sogne, nemlig Pedersker, Bodilsker og Poulsker 
behøvede ikke Kommissionens Nærværelse. Fra Pedersker var 
der ikke indkommet nogen Klage, fra hver af de 2 andre Sogne 
l; disse blev imidlertid afvist af Kommissionen, idet de kunde 
fyldestgøres i Henhold til de almindelige Bestemmelser i 
Loven; de afgjordes siden i Mindelighed. 

I de øvrige 12 Sogne holdtes der i Tiden fra 17/8-19/9 en 
Række Møder. I de 9 Sogne lykkedes det Kommissionen at 
opnaa en mindelig Overenskomst, men i Vestermarie, Knuds
ker og Klemensker strandede Forligsbestræbelserne, saaledes at 
Kommissionen maatte afsige en Kendelse. 

Ordningen i Kommunerne blev noget forskellig. I Ibsker, 
Ol sker og Rø gik Overenskomsterne ud paa at tillægge Hus
mændene et Vederlag for deres Andel i Udmarkerne, mens Ud
marksjorderne iøvrigt forblev hos de Besiddere, som allerede 
havde taget dem i Brug. I Rø erholdt Husmændene et Veder
lag i Penge, der blev beregnet ti1 1/a af den samlede Udmarks
værdi. For Ol sker Sogns Vedkommende vedtoges samme Re
gel, dog at der gaves Husmændene Ret til udover Vederlaget 
i Penge at udtage saadan Jord, som ifølge Loven ellers vilde 
være tilfaldet Kommunen, efter samme Takst som den, der ved 
Overenskomsten var blevet lagt til Grund for Beregning af 
Udmarkens Værdi. I Ibsker gik Overenskomsten ud paa, at 
500 Td. Land af Sognets Udmarker blev udlagt til Husmæn
dene. 

I Nylars og 0sterlars fik Gaardmændene Ret til, at de imod 
et ved Overenskomsten nærmere fastsat Vederlag til Kommu
nen kunde beholde de hidtil ;. deres Besiddelse værende Lod
der, forsaavidt disse ikke indtoges til Skovareal eller udlagdes 
til jordløse Husmænd i Sognet; tillige vedtoges, hvor stor en 
Del af Sognets Udmark der skulde henlægges til Kommunen 
til Skovplantning. I Nylars gaves der Husmændene samt dem, 
hvis Lodder var inddraget til Skovareal, Eneret til den mid
lertidige Benyttelse af dette. Et lille Areal blev dog tillagt 
Beboerne i Arnager. De Hartkornsejere, hvis Lodder inddroges 
under Skovareal, fik Erstatning i Penge. I 0sterlars vedtoges 
det at oprette en Udmarkskommission, som i Forbindelse med 
Sogneraadet skulde bestyre Sognets Udmarkssager; den bestod 
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af 2 H~smænd og 2 Gaardmænd. En Udmarksstrækning, der 
var belIggende ved Melsted og Gudhjem, blev henlagt til Be
nyttelse af Beboerne paa disse Pladser. 

I 0stermarie, Nyker og Rutsker blev der fastsat en vis Takst 
pr. Td. Hartkorn af Udmarken som Grundlag for de Erstat
ninger, der efter Loven skulde ydes Sælgere af Udmarkslod
der eller af dem, der vilde beholde deres Lodder paa Grund af 
anvendte Bekostninger. Som Vederlag til Husmændene for 
denne Begunstigelse af Gaardmændene blev det i 0stermarie 
og Rutsker fastsat, at der s~ulde oprettes en Udmarkskom
mission, af hvis Medlemmer Husmændene skulde vælge Halv
delen. I Nyker bestod Vederlaget i, at Adgangen til Lyngriv
ning og Tørveskæring paa Kommunens Skovareal lovedes an
sat til en meget billig Pris. I Aaker nedsattes ligeledes en Ud
markskommission, hvoraf Husmændene valgte Halvdelen af 
Medlemmerne; iøvrigt bragtes i dette Sogn Loven til Anven
delse uden Afvigelse. 

. De Arealer, der blev tilstaaet Kommunerne til Skovplant
mng (3 Kommuner, Klemensker, Olsker og Rø havde intet 
Skovareal) udgjorde ca. 4.200 Td. Land, der fordelte sig saa
ledes: 

Knudsker .................. . 
Nylars .................... . 
Vestermarie ................ . 
Nyker ..................... . 
Rutsker ........ ' ........... . 
0sterlars ................... . 

100 
175 
200 

15° 
175 
3°0 

0stermarie .................. 190 

Ibsker ..................... 500 
Bodilsker ................... 5 5 o 
Poulsker ........... ,........ 690 

Pedersker ............ '" .... 62 5 
Aaker ...................... 480 

Samtidig med at Kommissionen tilvejebragte en Ordning i 
de forskellige Sogne, udarbejdedes under Amtmandens Vejled
ning Vedtægter med Hensyn til Benyttelse og Bestyrelse af de 
Udmarksjorder, som var tilfaldet Kommunerne. Bl. a. blev det 
bestemt, hvor meget den enkelte Kommune aarlig skulde plante 
af Skov; det varierede fra 4-10 Td. Land. Endvidere fastsat
tes det, hvor meget Lyng der maatte rives hvert Aar i Almin
delighed højst I a 2 Læs for hver Familie i Sognet. I' Bodilsker 
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kunde dog enhver Sogneboer rive saa meget Lyng, han øn
skede - uden Betaling. Lignende Regler blev fastsat for Tør
veskæring, idet dog denne alle Vegne blev forbudt paa Stræk
ninger, som kunde ventes beplantede i de nærmest kommende 
Aar. Endvidere indeholdt Vedtægterne Regler om Arvefæst
ning af de dertil bestemte Dele af Udmarksjorderne. 

De Kapitaler, der indkom ved Salg af Udmarksjord eller 
ved Indløsning af saadan Jord, skulde efter Vedtægterne op
samles i et Kommunefond, der var urørligt, hvorimod de aar
lige Indtægter: Afgift af Lyngrivning, Tørveskæring og senere 
Salg af Brænde skulde anvendes til Afholdelse af Udgifterne 
ved Udmarken, navnlig til Beplantning af Skovarealet. Hvis 
Udmarkskassen gav Overskud, skulde dette anvendes til For
anstaltninger til Gavn for hele Kommunen. 

Dermed endte den mangeaarige Strid mellem Gaardmænd 
og Husmænd, og den Ordning, der blev truffet, var i høj Grad 
fremmende for Skovplantningsarbejdet paa Bornholm, hvilket 
de nuværende store og smukke Kommuneplantager bærer et til
strækkeligt Vidnesbyrd om. 

14. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSVALG I JUNI 1866. 
Som omtalt i Kapitel IO »Grundlovskampen 1864-66« 

lykkedes det ikke ved Valgene til Rigsraadets Folketing den 
30/5 1865 at skabe noget fast Flertal for eller imod en Æn
dring af Junigrundloven. Efter lange Forhandlinger opnaaedes 
Forlig om det Forslag, som blev Danmarks Forfatning fra 
1866 til 1915. Det blev godkendt i Rigsraadet den 17/I1 1865 
og i Rigsdagen i 2 paa hinanden følgende Samlinger - Decem
ber 1865 og April 1866. Baade Folketing og Landsting blev 
nu opløst, som Grundloven foreskrev, og Folketingsvalg ud
skrevne til den 4/6, Landstingsvalg til den 2316 1866. 

Ved disse Valg var Stillingen paa Bornholm mere enkel 
end Aaret før. Til Ministeriet Bluhmes Revisionsforslag havde 
som omtalt den ene af 0ens Rigsdagsmænd, Philip Dam, stemt 
Nej, de 2 andre, A. L. Hjorth og O. E. Sonne, sagt Ja. Nu var 
Dam ogsaa » J asiger«; han hørte med andre Ord til de Bonde
venspolitikere, som fulgte J. A. Hansen i hans Overenskomst 
med Godsejerne. Som Referatet af Valghandlingen i Aakir
keby ved Majvalget 1865 viser, stillede han allerede dengang 
sine Vælgere i Udsigt, at han vilde kunne gaa med til at re
videre Junigrundloven, ogsaa med Hensyn til Landstingets 
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Sammensætning; kun havde han ikke endnu fundet dette nød
vendigt. Hans Overgang til Forligsmændenes Flok var derfor 
ikke uforberedt og stemte iøvrigt i Princippet overens med 
hans moderate Indstilling overfor de politiske Problemer. Dam 
var og blev aldrig nogen udpræget Kampens Mand. 

Under disse Forhold kan det ikke overraske, at Valgene i 
Juni r866 paa Bornholm fik et stilfærdigt Forløb. Den lange 
Forfatningskamp havde ogsaa virket trættende paa Vælger
befolkningen, hvor denne ikke opildnedes af Politikere, som 
haandfast forsvarede den almindelige Valgrets Skanser under 
det haarde og vedholdende Angreb. Og for Bornholms Ved
kommende var Forsvaret ført mat og spredt. Philip Dam 
havde i r 865 næsten undskyldende motiveret sin Stilling, og 
nu var ogsaa han marcheret bort. I de andre Landsdele rejste 
Revisionens Modstandere et voldsomt Felttog imod det Estrup
ske Grundlovsforslag. I Opraab søgte mart at kalde V ælgerre
serverne frem; stærke Ord om Forræderi og Overgreb blev 
brugt. Intet af disse Opraab fandt Vej til de bornholmske 
Blade. Derimod synes de paa anden Maade at være tilsendt en 
Del Vælgere herovre. Nejsigernes Førere berejste Landet _ 
Tscherning og Gert Winther Jylland, Balthazar Christensen 
Fyn, C. C. Alberti Sjælland o. s. v. - men til det afsides lig
gende Bornholm naaede ingen af dem. 

Dette betyder dog ikke, at der var enstemmig Tilslutning
blandt de bornholmske Vælgere til at give Kongemagten og det 
store Hartkorn en Hovedindflydelse paa Landstingets Sam
mensætning, eller at man i alle Kredse her paa Øen fandt det 
at være retfærdigt handlet overfor det danske Folk at om
skrive Frihedsbrevet af r 849. Men blandt Modstanderne af 
den Politik, der førtes, fandtes ingen, der kunde eller vilde 
tage Ledelsen. Den nærmeste til at løse en saadan Opgave var 
vel nok Findanus Petersen i Neksø. Som gammel Rigsdagspo
litiker var han fuldt klar over, hvad Forligsforslagets Ind
rømmelser betød, og hvilke skæbnesvangre Muligheder for 
dansk Politik de rummede; at han vedvarende var imod Revi
sionen, er der ingen Tvivl om; det fremgaar bl. a. af en Kor
respondance fra Rønne til det københavnske Blad »Folkets 
Avis«, hvori han - iøvrigt i haanlige Vendinger - nævnes 
som »Nejsigernes« mulige Kandidat til det bornholmske 
Landstingsmandat. Findanus Petersen meldte sig imidlertid 
ikke, og hans Meningsfæller lod end ikke gennem Indlæg i 
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Øens Blade deres Opposition imod Rigsdagsmændenes Politik 
komme til Orde. Det fremgaar iøvrigt af den nævnte Kor
respondance til Folkets Avis, at »Junisterne«, d. v. s. Juni
grundlovens Tilhængere, ogsaa havde spejdet efter Kandidater 
til Folketingsvalget, der kunde samle Stemmer imod Hjorth og 
Dam, men ingen fundet. 

Under disse Forhold var det væsentligst de rene Person
spørgsmaal, der skulde tages Stilling til. Dette kom man let 
over i Aakirkebykredsen, hvor Dam var villig til at tage imod 
Genvalg; ingen foretog herefter noget for at opstille en anden. 
Derimod erklærede Lærer Hjorth, at han af Hensyn til sin Læ
rergerning kunde ønske at træde tilbage. Det gjaldt nu om at 
finde en Afløser. Det ses af Aviserne, at i hvert Fald 3 Kandi
dater har været under Overvejelse, alle iøvrigt Skolelærere fra 
selve Valgkredsen, nemlig: Lærer P. R. Siersted i Nyker, Læ
rer Knudsen i Vestermarie og Lærer E. Bohn i Allinge. Lærer 
Siersted havde i r858 været Folketingskandidat i Rønnekred
sen imod Lucianus Kofod; nu rettede »Flere Vælgere i Vestre 
og Nordre Herred« i et indsendt Stykke i Bornholms Avis ·for 
26/5 og Bornholms Amtstidende for 27/5 en»hjertelig Op
fordring« til ham om at stille sig, idet de forsikrede, at »mange 
med os ville give ham deres Stemmer«. I det efterfølgende 
Nummer af saavel Avisen som Amtstidende bringer Siersted 
sin »forbindtlige Tak« til alle dem, der havde vist ham den 
Ære at opfordre ham til at blive Kandidat, men han erklærer 
»ikke denne Gang at se sig i Stand dertil«. En lignende Op
fordring fik Skolelærer Knudsen fra »Mange Vælgere« (i Amts
tidende for r/6), der samtidig opfordrede Branddirektør Loh
man n til at stille sig ved Landstingsvalget. Om Knudsens Kan
didatur høres imidlertid intet mere. Lærer E. Bohns Kandi
datur gav derimod Anledning til en Del Overvejelser. Først 
indrykkede Bohn selv en Annonce, dateret 22/5, i de born
holmske Aviser, hvori han meddelte, at han efter Opfordring 
vilde stille sig til Valget i Rønne. Dernæst bekendtgjorde han 
nogle Dage senere, at de Vælgere i Rønne og nærmest tilgræn
sende Sogne, som ønskede at samtale med ham om hans poli
tiske Anskuelser, kunde faa Lejlighed hertil ved at give Møde 
paa Rønne Raadstue den 3r/5 Kl. 4. Endelig rykkede »En 
Vælger« i Marken med en indsendt Artikel (Avisen for 3I/5), 
hvori Bohns Kandidatur varmt anbefales. Bohn betegnes som 
»en Mand, der har et klart Indblik i mange Forhold, har en 
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betydelig Erfarenhed ved sin over 30 Aar omfattende Virk
somhed, hvorved han har gjort sig værdig til sine Medmen
neskers Agtelse og Tillid, og da han tillige er meget besindig 
til at udføre enhver vigtig Handling, saa er alt dette en ypper
lig Garanti for hans Dygtighed og Paalidelighed til denne for 
vort kjære Fædreland saa vigtige Post, og da han i politiske 
Anskuelser sterr,mer ganske med Hr. Hjorth, saa vilde det 
være glædeligt, om ret mange vilde forene dem for at føre Val
get over paa ham«. 

Samme Dag afholdtes imidlertid det Møde paa Rønne Raad
stue, hvortil Lærer Bohn havde sammenkaldt. Det fik et helt 
andet Forløb, end Indbyderen havde tænkt sig. Lærer Hjorth 
var blandt Mødets Deltagere, og i Stedet for at erkyndige sig 
om Bohns politiske Anskuelser, saaledes som Invitationen lød 
paa, rettede de tilstedeværende Venner af Grundlovsændringen 
indtrængende Opfordringer til Hjorth om at lade sig genvælge 
endnu engang, indtil Grundlovssagen var ført igennem. Amts
tidende oplyser, at en af Grundene til, at man saa stærkt holdt 
paa Hjorths Kandidatur, var, at man frygtede for, at en ny 
Mand skulde give Modstanderne af den reviderede Grundlov 
Chancer i Kredsen. Denne Frygt forøgedes paa Mødet, idet 
ikke saa faa af dettes Deltagere stod paa »Nejsigernes« Stand
punkt. Hjorths og Bohns Anskuelser faldt derimod sammen. -
Efter en lang Debat foretog Dirigenten en Afstemning; ved 
denne stemte mange for Hjorth, kun I for Bohn,. medens en 
ikke ringe Del af Forsamlingen ved Haandsoprækning tilken
degav, at de ønskede en Folketingsmand, der vilde stemme Nej 
til Grundlovsforslaget. Dirigenten sluttede Mødet med at er
klære, at der havde været overvejende Stemning for Hjorth. 

Dagen efter dette Møde meddelte Lærer Bohn, at han trak 
sig tilbage til Fordel for Hr. Hjorth, hvis politiske Program 
han sluttede sig til, og 25 ansete Rønneborgere opfordrede i en 
Annonce Lærer Hjorth til at stille sig; i en anden Annonce 
meddelte denne, at han vilde efterkomme Opfordringen. -
Til Junigrundlovens Tilhængere hører man derimod intet 
mere, og paa Valgdagen mødte Hjorth som eneste Kandidat. 
Valghandlingen, hvortil der var mødt et ret stort Antal V æl
gere, blev kun kort. Efter Kandidatens Tale, i hvilken han 
motiverede, hvorfor han vilde give Grundlovsforslaget sin 
Stemme, optraadte en enkelt Interpellant (Gaardejer Jens Ko
foed), der stillede et Spørgsmaal angaaende Slesvig, »men da 
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dette ikke vedkom Valghandlingen, afvistes det«! Hjorth valg
tes ved Kaaring, og da Dirigenten, Byfoged Bjørnsen, havde 
udbragt et Leve for »Konge og Fædreland« og Hjorth et for 
Danmark, fik den genvalgte Folketingsmand sit obligate Leve. 

Valghandlingen i Aakirkeby fik et tilsvarende Forløb. Dam 
var som foran nævnt eneste Kandidat. Han gav i sin Valgtale 
»et kort Omrids af, hvad der var foregaaet med Hensyn til 
vore indre politiske Forhold siden det sidst afholdte Valg, idet 
han navnlig begrundede sin egen Stemmegivning ved at paac 

vise, hvori det hvilende Grundlovsforslag, som han havde 
stemt for, havde Fortrin for det tidligere, som han havde mod
sat sig. Med Hensyn til hans Stilling overfor Forslaget i den 
nærmest forestaaende Rigsdagssamling udtalte Kandidaten, at 
han under de nu forhaandenværende Omstændigheder vilde 
komme til at stemme for det, men at han forøvrigt ligesaa lidt 
nu som tidligere lod sig binde ved noget absolut Løfte. Han 
krævede fuld Frihed til at handle efter sin bedste Overbeviis
ning i det afgjørende Øieblik. 

Efterat Kandidaten derpaa havde besvaret en af Hr. Hof
apotheker Hasselriis stillet Forespørgsel om hans. Stilling til 
det skandinaviske Spørgsmaal, blev han ved Kaanng eenstem
migt valgt til Kredsens Folkethingsmand«. (Avisens Referat 

af 716 I 866). 
Der var nu Landstingsvalget tilbage; det var som nævnt 

fastsat til 2316. Mandatets hidtidige Indehaver, Kaptajn ~. E. 
Sonne, var villig til at modtage Genvalg, og han gav l de 
bornholmske Blade en udførlig Redegørelse for Grundlovssa
gen og sin Stilling til denne (Avisen for I4/6 og A~tstidende 
for I5/6). Sonne indleder sin Artikel saaledes: ,>Da Jeg har ~r
faret, hvor stort Ubekjendtskab her findes om det egentlIge 
Indhold af Spørgsmaalet om Forfatningsforandringen, og da 
jeg skylder mine ærede Vælgere Regnskab for, paa hva~ 
Grunde jeg har stemt for Ændringer i Grundloven ~aade l 

Rigsdag og Rigsraad, saa skal jeg tillade mig at fremstIlle Sa
gens sande Sammenhæng. Jeg føler mig saameget mere opfor
dret til at gjøre det, som det er mig bekjendt, at partiske 
Pjecer, der eensidigt fremstille Sagen, ere i Mængde blev~e om
deelte, og jeg derfor troer at skylde baade Sandheden, mIg se~v 
og mine Landsmænd, hvoraf saa Mange have skjænket mIg 
Deres Tillid, at gjøre opmærksom paa de virkelige Forhold«. 
Han fremhæver dernæst, at de omdisputerede Ændringer i vore 
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Forfatningsforhold »kun gaae ud paa to Ting, nemlig at sam
mensmelte Rigsraad og Rigsdag til een Forsamling for det 
Hele og at forandre Sammensætningen af Landsthinget. I alt 
øvrigt bliver den nye gjennemseete Grundlov aldeles uforan
dret som den gamle Junigrundlov«. 

Efter kort at have paavist det ønskelige i at faa de to lov
givende Forsamlinger slaaet sammen til een - hvilket jo alle 
var enige om - fremsætter Sonne nogle karakteristiske Be
tragtninger til det omstridte Punkt: Landstingets forandrede 
Sammensætning. Som Junigrundloven er udformet, siger Kap
tajn Sonne, er det Flertallet, Mængden, der bestemmer, hvem 
der skal være Rigsdagsmand, saavel Folketings- som Lands
tingsmand. Men der er 3 Grupper af Vælgere: r) Købstad
boere, 2) store Skatteydere (Ejendomsbesiddere) paa Landet og 
3) smaa Skatteydere paa landet. Hvis Forholdene nu kunde 
»udvikle sig roligt og upartisk, saaledes som det hidtil er gaaet 
paa Bornholm, saa har jeg den T ro, at Folkets sunde Sands, 
hvad enten den gjør sig gjældende hos Huusmænd eller Gaard
mænd, Dagleiere eller Kjøbmænd, vil vide at bane sig Vei til 
det Rette, vil vælge sine bedste Mænd til at repræsentere sig 
ved Valget af landsthingsmændene; men naar Partistridig
heder opstaae, saaledes som det for længe siden er skeet i de 
øvrige Provindser og som heller ikke kan udeblive i en kon
stutionel Stat, saa afgjøres Sagen ofte ikke efter en rolig 
Overveielse af, hvad der er Ret og Sandhed, men efter hvad 
der er i Partiets Interesse«. Sonne mener, at Udviklingen i 
Danmark allerede har vist, at som det nu gaar, kan det ikke 
blive ved at gaa: Bondevennerne, der fortrinsvis repræsente
rer Landets smaa Skatteydere, begyndte med at indsætte 3 a 4 
Medlemmer i Landstinget, men har »efterhaanden indsat Flere 
og Flere, saa at nu næsten allerede Halvdelen tilhøre dem 
medens de store Skatteydere og Kjøbstadboerne næsten er al~ 
deles udelukkede«. Men dette er uheldigt. »Da det store Fleer
tal af Befolkningen har Ret og Magt til at besætte samtlige 
Pladser i Folkethinget, da jeg finder det rigtigt, at ligesom N:
tionen bestaaer af Kjøbstadboere, samt af større og mindre 
Landeiendomsbesiddere, saaledes bør ogsaa disse 3 store Afde
linger i Folket sikres Plads, bør have Ord og Stemmer i Natio
nens Repræsentation - saa forekommer det mig, at den For
andring, der foreslaas i det nye Rigsdagens Landsthing, er hel
dig, vil blive bedre end det Gamle, hvor det er muligt at ude
lukke de to Afdelinger«. 
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Der er dog visse Punkter i Forslaget, som Sonne er utilfreds 
med, navnlig Bestemmelsen om, at der skal udpeges 12 konge
valgte. »Personlig er jeg imod«, hedder det i Artiklen, »Konge
valg i en Folkerepræsentation, men Bestemmelsen var nødven
dig for at opnaa en Overenskomst med Regjeringen«. 

o. E. Sonne slutter sin klare og velskrevne Artikel saa
ledes: 

»Forholdene i landet ere saadanne, at 2/5 Dele af Monar
kiet er berøvet os, at 2/5 Dele af vore Indtægter ere tagne fra 
os, paa samme Tid som vor Gjæld forholdsviis er voxet med 
flere Millioner. Statsgjælden beløber sig nu til over 131 Mil
lioner Rigsdaler, hvoraf Hertugdømmerne ifølge Fredstrak
taten kun skal dække os for 29 Millioner; Resten maa vort 
stakkels lemlæstede land alene forrente og afdrage. Forhol
dene ere derfor saadanne, at hvis ikke vort Land skal ruine
res, skal der foretages alvorlige og gjennemgribende Besparel
ser overalt, og navnligen er det i vort Forsvarsvæsen, der nu 
koster aarligt mellem 4 og 5 Millioner, der skal spares. Hvis 
Forandringen i Grundloven ikke indtræder, bliver det Rigs
raadet, der kommer til at vedtage den nye Plan om For
svarsvæsenet, og dets Landsthing er neppe saa sparsommeligt, 
som den nye Rigsdag vil blive; den nuværende Rigsdag faaer 
da intet Ord at sige derom. Forholdene ere saadanne, at to 
Forsamlinger ere dobbelt saa dyre som een, at Rigsraadet, hvis 
Medlemmer faae 4 Rd. daglig i Diæter, er meget dyrere end 
Rigsdagen, hvor Diæterne kun er 3 Rd. om Dagen. Hvis nu 
begge disse Forsamlinger fremdeles skal bestaae ved Siden af 
hinanden, og hvis de saa fremdeles skal strides om Kompe
tencen og saaledes forhale Sagerne, som er sandsynligt, og 
hvis Forfatningskampen, som allerede har kostet flere Hun
drede Tusinde Rigsdalere, skal begynde forfra igjen, saa bli
ver det for dyrt for vort fattige Land. Den nye Rigsdag alene 
bliver langt billigere. - Derfor forekommer Forfatningsfor
andringen mig tilraadelig. 

Forholdene i vort Land ere saadanne, at det giver Billedet 
af det Rige, som er ueens og splidagtigt med sig selv. Under 
Krigen havde vi det bedrøvelige, nedværdigende, foragtelige 
Syn, at Mænd af Landets egne Børn erklærede, at Fjenden 
havde Ret og vi Uret, og efterat Landet er lemlæstet, see vi 
atter Splidagtigheden reise sin lemlæstede Fane trindt om i 
Landet, istedetfor at vi skulde slutte os sammen og bøde paa 
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Skaden, hvad vi formaaede. Europa staaer ved Udbruddet af 
en frygtelig Krig, og intet vilde være vigtigere for vort Fæ
dreneland, overfor de kommende Begivenheder, end at vor 
Tilstand var fast og ordnet, ved Overeenskomst mellem Konge 
og Folk. Forfatningskampene have varet i Aar og Dag, vakt 
Splid og Uenighed i Folket, Misnøie og Mistanke mellem de 
forskjellige Samfundsklasser, Had og Uvillie mellem Landets 
Borgere, saa det vel maatte være paa Tiden, engang at fa ae 
Ende paa Striden, for at Landet kunde gaae en rolig Udvikling 
imøde -. Derfor anseer jeg Forfatningsforandringen til
raadelig. 

I Henhold til det Udviklede, har jeg derfor sluttet mig til 
den foreslaaede Forandring i Grundlovene, og det vilde være 
mig kj ært, om De af mine Landsmænd, som hidtil have skjæn
ket mig Deres Tillid, kunde finde mine Grunde fyldestgjø
rende. I hvert Fald har jeg fulgt den eneste Rettesnor, jeg 
kjender for mine Handlinger: min Overbeviisning, og uden
for den kan jeg ikke gaae og gaaer jeg ikke. 

Dem af mine Landsmænd, som tvivle om Rigtigheden af 
min Afstemning, vil jeg dog bede overveie, om de ikke sna
rere maatte have Tiltroe til Øens egne Repræsentanter i Rigs
dag og Rigsraad, der alle Tre, efter Overveielse af samtlige 
Forhold have fundet det rigtigst og bedst at stemme »J a« til 
den endeligt opnaaede Overenskomst om en Forfatningsfor
andring, end fæste Lid til de Partimænd, som trindt om i Lan
det, og som ogsaa her paa Bornholm have deres Apostle, søge 
at tilvejebringe et »Nej««. 

Det vil af denne Artikel ses, at O. E. Sonnes Indstilling i 
Grundlovsspørgsmaalet var principielt forskellig fra de to 

bornholmske Folketingsmænds, navnlig Philip Dams. Lærer 
Hjorth havde, i hvert Fald ved Valget i Maj 1865, betonet, 
at han vilde bevare saa meget af Junigrundloven som muligt, 
og Løjtnant Dam holdt længst muligt fast ved den gamle For
fatning og motiverede sin Overgang til »Jasigerne«s Række 
med Opportunitetshensyn. Sonnes Stilling var tvertimod den, 
at Revisionsfprslagets Landsting var bedre end Junigrund
lovens. 

Om »Nejsigerne«s Tilhængere paa Bornholm foretog sig 
noget nævneværdigt for at faa valgt Valgmænd ved Afstem
stemningerne i de forskellige Kommuner, kan ikke med Be
stemthed afgøres efter de foreliggende Beretninger. Der findes 
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i Aviserne kun Oplysninger om, hvem der blev valgt i Rønne. 
Det var: Købmand David Bidstrup, Jærnstøber Wichmann, 
Prokurator H. P. Lund, Lærer A. Hjorth, Amtsforvalter Jen
sen, Skomager N. Bjerregard og Smed H. Ipsen. Stemmetal
lene for disse 7 Valgmænd var fra 60 til 50. De var utvivlsomt 
alle Tilhængere af Forligspolitihn. Men 7 andre Rønnebor
gere (Garver Broen, Bødker Thomsen, Snedker H. P. Bidstrup, 
Naalemager O. Andersen, Pastor Christensen, Cementfabri
kant Samson og Handskemager Drejer) havde fra 42 til 38 
Stemmer. Da enkelte af disse senere blev kendt som udprægede 
Venstremænd, og Listen endvidere tæller Folk af den grundt
vigske Retning, hvis Tilhængere Landet over med deres gamle 
Høvding, Biskop Grundtvig, i Spidsen med Voldsomhed ka
stede sig ind i Kampen imod den reviderede Grundlov, er der 
god Grund til at antage, at der i hvert Fald i Rønne er gjort 
et organiseret Forsøg paa at gennemføre en »Nejliste«. Stem
metallene viser, at dette ikke var langt fra at lykkes. 

Blandt de iøvrigt meget faa Indlæg i Bladene om Lands
tingsvalgets Kandidatspørgsmaal skal nævnes en Artikel i 
Amtstidende for 19/6 r866 undertegnet »En Parcellist«. Heri 
rettes et Angreb paa O. E. Sonne, idet det hedder: »Hvad 
Sonne angaaer, haabe vi, at Bornholmerne som altid have 
stemt i liberal Aand, ikke fornægte sig selv og stemme paa en 
Kandidat, der har arbeidet i folkefjendtlig Retning. Hr. Sonne 
har ved sin rastløse Anstrengelse hovedkulds fremtvunget 
Lyngloven. Ved denne Lov søger han paa enhver Maade at 
indskrænke og beskjære Kommunerne fri Raadighed over de
res Eiendom, han har virket hen imod Absolutismen, og hans 
Lov har paafaldende Lighed med de Love, som udgik under 
Frederik den 6's faderlige Regering. Gud bevares, Sognene 
kunne igjennem Forstanderskaberne gjøre ved deres Lynglod
der, hvad de ville, naar de kun have spurgt og fa aet Tilla
delse af Ministeriet og Amtet og iøvrigt rettet sig efter Kapt. 
Sonnes vise Instruktioner. - Vi valgte rigtignok Hr. Sonnes 
Kolleger, Hjorth og Dam, som begge fulgte i hans Kjølvande 
i Lyngsagen, men r) var der ingen anden, der stillede sig, 2) 
var Sonne Lovens Fader, de andre kun dens Faddere og 3) 
bleve de væsentlig kun valgte for at sige Ja«. Artiklen slutter 
med en Anbefaling for Amtsforvalter Jensen som Landstings
mand. 

I det følgende Nummer af Bladet forsvarer Sonne sig imod 
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. h bl k' r'" J eg vil gøre opmærk-
dette Angreb, ldetdkan (. a. ~~l~:rkssagens Ordning) baade 

aa at Lovu astet om k k l 
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Bornholms Repræsenta;terll:t e~~rt a~t~:a PJunigrundloven til-
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RIGSDAGSVALGENE PAA BORNHOLM 
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at bringe Forfat11lngskam
f
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af Rigsdagen og stadfæstet af Kongen den 28/7 1866. Rigs
dagen blev derefter opløst, og der skulde nu for første Gang 
vælges efter den ny Grundlovs Regler. Folketingsvalget blev 
fastsat til den 12/ro og Landstingsvalget til den r81r0. 

Reglerne for Folketingsvalget var uændrede, men for Valg 
af Landstingsmænd var Bestemmelserne ny. Paa Bornholm 
blev Valgmændenes - og de direkte valgberettigedes - An
tal 52, hvoraf 30 fra Landet, 22 fra Købstæderne. Paa Landet 
valgte Folketingsvælgerne i hver af de r 5 Landkommuner, 
uden Hensyn til disses Størrelse, r Valgrnand, men dernæst 
havde de r 5 største af Landkommunernes Skatteydere direkte 
Stemmeret ved Valget af Landstingsmænd. Det var Ydelsen 
til Amtsrepartitionsfonden, der her var det afgørende. I Køb
stæderne skulde de r r Valgmænd vælges af Folketingsvæl
gerne; de højstbeskattede i Byerne valgte derefter ligeledes r!. 
Antallet af Valgmænd fra de enkelte Købstæder rettede sig 
efter Indbyggerantallet. Af den Grund fik Rønne IO, Neksø 4, 
hver af de 4 andre Købstæder 2. For at kunne henregnes til 
»højstbeskattet« skulde man enten svare 75 Rdl. i aarlig Skat 
til Stat og Kommune eller have en aarlig Skatteindtægt paa 
mindst r .000 Rdl. 

Iøvrigt var der, siden de bornholmske Vælgere sidst kaldtes 
til Valg, foregaaet en Nydannelse indenfor Øens Dagspresse: 
der var foruden A visen og Amtstidende opstaaet et nyt Blad 
- Bornholms Tidende, hvis første Nummer udkom den 3. 
Juli r866 med Folketingsmand Ph. Dam som Udgiver og Re
daktør. Det nye Blad havde den samme Størrelse som dets 2 
Konkurrenter, og det udkom som disse 3 Gange ugentlig ---.,. 
Tirsdag, Torsdag og Lørdag; det tryktes i Colbergs Trykkeri, 
saaledes at Rønne Bys 3 Trykkerier nu havde hver sin Avis 
at tage sig af. 

Det fremgaar af Philip Dams Dagbog, at han længe havde 
ønsket at faa et Blad paa Bornholm, der politisk stod ham 
nærmere end de 2 af Tryde og Kieffer udgivne, og hans nær
meste Meningsfæller Gestyrkede ham heri. Det ligger nær at 
antage, at den meget haarde Kritik, som Dam var Genstand 
for ved Valget i r865 fra saavel Avisens som Amtstidendes 
Side, har været et Incitament for ham til at realisere de længe 
nærede Planer. I hvert Fald udsendte Dam ret kort efter dette 
Valg Indbydelser til torskellige Mænd paa Øen, som han an
tog vilde støtte ham, om at være med til Bornholms Tid_endes 
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Oprettelse. Resultatet af disse Henvendelser forekom ham til
fredsstillende, og med Juli Kvartal 1866 startedes altsaa Fore-

tagendet. 
Det første Nummer indlededes med en Redegørelse fra Dam 

til Læserne, der lød saaledes: »Efter længere Overvejelse og 
ikke ganske uden Selvovervindelse har Undertegnede over
taget Redaktionen af den nye Tidende, hvis første Bl~d her
ved udkommer. Jeg er mig fuldt bevidst, at Opgave~ ~kke er 
ganske let, og nærer ikke nogen ubetinget tryg Forest~llmg om 
mine Evners Tilstrækkelighed til at løse den. Heller ikke skal 
jeg paaberaabe mig, at jeg har den bedste Vilje dertil, da ~en
ne dog sagtens ikke er saa god, som den burde være, og l ~t
hvert Fald strækker den gode Vilje ikke til, uden forsaavidt 
som den er forenet med nogenlunde god Evne til sin Gjærning. 

Men den skaansomme og velvillige Dom, som mange af 
mine Landsmænd saa ofte have skjænket mig Beviser paa, 
skal give mig Haab og Mod til at møde ~en Uv~lje, so;n paa 
sine Steder _ med Rette eller Urette - vistnok ikke Vil ude
blive, og til at taale den Miskjendelse, som jeg er tilstrækkeligt 

forberedt paa at fornemme. 
Noget stoler jeg paa de ikke faa gode og oplyst~ Mænd 

baade herpaa Øen og andre Steder, de~ have lovet mi~ Med
arbejde i Raad og Daad. Lidt stoler Jeg dog paa mig selv. 
Men mest stoler jeg paa Kraft og Bistand fra den Magt, som 
er hævet over os Alle og over alle Partier. 

Og hermed være da disse Spalter aabnede, idet jeg tilby~er 
mine Meda.rbejdere og Ligesindede trofast Venskab og mme 

Modstandere ærlig Kamp«. 
Umiddelbart efter denne mere personlige Præsentationsar-

tikel, der var underskrevet »Ph. R. Dam«, fortsættes med en 
noget udførligere Redegørelse for Bladets Opgave. Den lyder 

saaledes: 
»Naar et nyt Blad begynder sin Virksomhed og gjør sit 

første Besøg i Læsekredsen, slaar det aldrig fejl, at. Mange for
lange Noget, der kaldes et »Program«, ~ller yaa J~vnt Dan~k 
et Løsen, dersom dette ikke allerede er givet iforveJen. Adskil
lige' ere dog ikke engang tilfreds hermed, men havde he~st seet 
en slig Forklaring, forinden der er Tale om at tegne Sig som 
Holder af Bladet. Begge disse Fordringer kunne have Noget 
for sig, thi »Forord volder ingen Tr.æ~te« siger e~ gammelt 
Ordsprog, og vi bede undskyldt, at Vi ikke have givet denne 
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F~rklar~ng forud; det kan maaske være tidsnok endnu. Vor 
Tid er JO saa rig paa Programmer, saa vi maa vd føje os efter 
Smagen og ligesaa komme frem med vort. Et saadant Skilt 
klarer just ikke altid Sagen tilfulde; men paa den anden Side 
~aa v~ ?ekjende, at vor Indbydelse var meget tør, og derfor 
vdle Vi ik~e unddrage os, men føle en vis Forpligtelse til nu 
strax at give Læserne den Forklaring, som de have billigt 
Krav paa. 

?mraadet, so~ dette Blad har sat sig for at arbejde paa, 
er l d.et Væsentlige antydet i Indbydelsen. Det er det samme 
som lignende Blade i Almindelighed bevæge sig paa, eller med 
andre ?rd, det er saagodtsom uindskrænket; thi man kan 
næsten ikke nævne Nog~t, der ik~e kan behandles i Dagspres
sen, na~r undtages huslige og pnvate Familieforhold, som af 
sømmeligt Hensyn til Arnens Fred og Ukrænkelighed ikke 
~den den største Nødvendighed bør drages frem for Offent
lighedens .Domstol. Dette Hensyn skal naturligvis ogsaa være 
os en hellig Lov. Men de Formaal, der tilsigtes, og Midlerne, 
man væl~er at bruge for at naa dem, stille sig ikke ens for 
~lles ErkJendelse, og heraf fremkommer Det vi kalde forskjel
lige Anskuelser, Partier, >,Farve«, o. s. v. 
. Nu er der vel de, der mene, at et Provindsblad egentlig 
ikke skal befatte sig .med. at spille nogen Rolle som selvstændig 
L~der eller Toneangive.r l de store Anliggender, der angaa hele 
Riger og Lande, men l det Væsentligste overlade dette til de 
store. Dagblade i Hovedstaden, af hvilke nogle i Forbigaaende 
sagt ikke synes ganske utilbøjelige til helst at ville have Pres
sens ~rbejde fordelt paa den Maade, en Maade, som ogsaa 
Provi~dsbladen~ fra. deres Side for en ikke ringe Del have 
gaaet md paa, idetmmdste synes Erfaringen at bekræfte dette 
naar ~an lægger lidt Mærke til forskjellige Provindsblade~ 
Holdmn~ .og O~træden. - Med denne T ænke- og Virkemaade 
kunn~ Vi ikke tiltræde. Vi skulle til enhver Tid være rede til 
a.t bøje os for den virkelige Overlegenhed, Dygtighed og Ind
Sigt, der udgaar fra Hovedstadens Blade - saavelsom ogsaa 
fra andre Steder -; men vi ville ikke vænne os til at under
kaste os noget ~yndigheds-Tyranni eller tage Alt for gode 
Varer, naar der ikke er andre Grunde end den alene, at det 
kommer fra ~e store ~agblade i Hovedstaden; thi vi ville selv 
h~ve en Me~llng om Tmgene, den være nu ret eller vrang, som 
Vi agte at gJøre gældende, og Alt, hvad vi finde godt og prise-
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ligt, ville vi prise og hjælpe til efter ringe Evne at sætte igjen
nem, men hvad vi finde slet og forkasteligt, ville vi have Lov 
til at fraraade og hjælpe til at forkaste, Alt uden Persons An
seelse. Forøvrigt være det ved denne Lejlighed sagt, at vi saa 
lidt som muligt attraa at komme ind paa Personligheder. 

Vi have ikke svoret til nogen Partifane. Det Banner - og 
det eneste - hvorunder vi efter Evne ville kæmpe, har Paa
skriften: Dansk Oplysning i Friheds Aand. Ifølge Sagens Na
tur ville vi vel i særlig Betydning komme til for en ikke ringe 
Del at arbejde for Bornholm, men vi haabe, at dette ikke skal 
forhindre os fra, i lige Maal at holde Tanken aaben for vort 
egentlige Fædreland, Danmark, og for hele.Norden«. 

Det maa iøvrigt siges, at den OmstændIghed, at Bornholm 
fik et Blad, der redigeredes af en aktiv Politiker, ikke med
førte, at Behandlingen af politiske Spørgsmaal. blev nævne
værdig mere indgaaende end før. Bornholms ~Id~nde br~~te 
i de første Aar efter sin Start kun forholdsvIs ildt pohusk 
Stof, selvom Redaktøren naturligvis af og til havde et og 
andet at sige sine Læsere, der bar Præg af at være skrevet af en 
Rigsdagspolitiker, der var de større landspolitiske Begivenhe-

der paa nært Hold. 
Som Vidnesbyrd om, at Dam ogsaa paa anden Maade end 

gennem Pressen vilde agitere for venstrepræget Politik, kan 
nævnes, at han omtrent samtidig med Bornholms Tide~des 
Start fik oprettet en » 5' Juniforening«. Dette var et Led l en 
Bevægelse over hele Landet, der gik ud paa at organisere de 
Vælgere, som under Grundlovskampen havde forfægtet Kra
vet om Bevarelsen af 5' Juniforfatningen. Den bornholmske 
Forening stiftedes ved et Møde i Almindingen den 10,'6 1866, 
og der indtegnedes straks 87 Medlemmer. Den første Besty
relse kom til at bestaa af: Folketingsmand Dam (Formand), 
Lærer M. Jensen, Aaker søndre Skole (Næstformand), Sogne
raadsformand H. P. Holm, Vestermarie (Sekretær) og Lærer 
Marker, Aaker nordre Skole (Regnskabsfører). 

Skønt man maatte regne med, at den Rigsdag, der nu skulde 
vælges, vilde faa en fuld, 3-aarig Rigsdagsperiode at arbejd~ i, 
var Interessen for disse Valg meget ringe over hele Danmark. 
Over Halvdelen af Folketingsvalgene afgjordes ved Kaaring, 
og selv i de Kredse, hvor Stemmetallene ved den skriftlige Af
stemning laa nær hinanden, blev der i Almindelighed kun af
givet nogle faa Hundrede Stemmer. Da Bornholm vedvarende 
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var den Landsdel, hvor man stod fjernest fra de to sidste Aar
tier~ p~rtipolitiske Bevægelser, og hvor den eneste politiske Or
gallls~tlOn var den før omtalte» 5' Juni Forening«, er det for
staa~hgt, at Valgene herovre fik et meget roligt Forløb. I 
AakIrkebykredsen erklær~de Dam sig villig til at modtage Gen·· 
valg, .og der søgte man Ikke fra nogen Side at bringe andre 
Kandidatemner frem. - I Rønnekredsen var det derimod 
givet, at. man. skulde skifte Repræsentant. Lærer Hjorth havde 
aller~de l Jum ønsket at trække sig tilbage, og det var kun hans 
Menmgsfællers stærke Pres paa ham, der bevirkede, at han 
f~afaldt dette Ønske; men Henstillingerne til ham om at lade 
SIg genvælge var oven i Købet motiverede med at det var 
u.heldigt a~ skifte Repræsentant, før Grundlovssa~en var bragt 
ul Afslutlll~g. Da dette nu var sket, var et Skifte givet. 
. Under dIsse F~rhold henvendte en Del navngivne Vælgere 
1 Rønnekredsen SIg til dennes tidligere Folketingsmand, Lucia
nus Kofod, om at stille sig i Rønne. Kofod fristede efter at 
være afske~iget af Hæren i Unaade og uden Pensio~ - paa 
Grund af sm voldsomme Kritik af Hærledelsen - en økono
~is~ kummerlig Tilværelse som Foredragsholder og Journa
hst 1 København. Kofod havde imidlertid paa det Tidspunkt 
l?vet at sti~le si~ i Nibekredsen, hvor han ogsaa ved Folke
ungsv~lget 1 JUlll 1866 havde været opstillet imod Bondeven
~en VIllads .Holm. Dette har formentlig været Hovedgrunden 
ul, at han Ikke efterkom Opfordringen fra Bornholm. Der 
maatte derfor i Rønnekredsen findes en anden Kandidat. En 
Del Vælgere henledte da Opmærksomheden paa Major M. E. 
Fallesen, der nylig .var blevet Kommandant paa Bornholm 
efter den ca. 80 aange Oberst Schiøning, som efter i 23 Aar 
at have været Chef for Bornholms Milits var afgaaet ved 
I?øden den 30/5 1866. Fallesen var paa dette Tidspunkt Folke
tmgsmand for Assenskredsen og havde i Rigsdagen vist sig 
som en begavet og slagfærdig Taler, der med levende Inter
esse delt~g i For~a.ndlingerne om ret forskelligartede Proble
mer, særhg dog.ml~lt~re. Saaledes havde han i Samlingen 1859 
-60 :-:- forøvngt 1 sm Jomfrutale~') - paa det ubarmhjertig
ste ~n~Iseret Bornholms Milits, som han nu var Chef for. Han 
var ImIdlertid gaaet videre og havde fremsat en skarpt formet 
nedsættende Kritik af de bornholmske Landboforhold, ja, af 

,,) Se denne Afhandling, 3' Afsnit, pag. 206 f. f. 
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Befolkningens Moral, idet han havde hævdet, at man paa 
Bornholm ikke ansaa det for særlig nedværdigende at sætte 
Ild paa sin Gaard! Disse Udtalelser var Bornholmerne vel be
kendt med. Efter at Major Fallesen var kommet til Øen som 
militær Embedsmand, lykkedes det ham imidlertid forbavsende 
hurtigt at blive populær, i hvert Fald i visse, toneangivende 
Kredse paa øen. Den gamle Kommandant Schiøning, der i de 
bornholmske Avisers Nekrologer omtales som en meget elsk
værdig og retsindig Mand, havde aabenbart kun i ringe Grad 
draget Omsorg for Militsens Røgt og Pleje, og selv den offent
ligt fremførte, fra alle Sider tiltraadte Kritik af dens Forhold, 
havde tilsyneladende intet ændret i hans passive Ledelse af det 
bornholmske Militærapparat. Naar Krigsministeriet nu sendte 
en begavet og energisk Mand som Fallesen, der i Modsætning 
til de fleste Officerer, der udnævnes til Kommandanter paa 
Bornholm, endnu var i sin Manddoms bedste Aar, idet han 
var 49 Aar gammel, var det utvivlsomt med Militsens Reorga
nisation for øje. Fallesen viste ogsaa hurtigt, at der skulde en 
anden Gang i Tingene, og dette var egentlig Bornholmerne 
velkomment, bl. a. fordi man var klar over, at Øen ikke uden 
en saadan Ændring vilde være i Stand til at bevare en militær 
Særstilling under de Forhandlinger, som man antog vilde blive 
optagne i Rigsdagen om føje Tid. Som et karakteristisk Vid
nesbyrd om Major Fallesens reformerende Virksomhed ved den 
bornholmske Milits og Bedømmelsen heraf skal anføres en Ar
tikel i Bornholms Amtstidende for 2/ro r866, hvori det hed
der: »Efter 20 Aars Forløb synes det nu, som om Bornholms 
Milice endelig vil erholde den, saavel af Officerer som Menige, 
længe attraaede Reformation, idet vor nye Kommandant i disse 
Dage har gjort en Begyndelse med at lære Mandskabet at bruge 
deres Vaaben. Milicens menige Artillerister skød saaledes i 
Torsdags og Fredags skarpt med Kano]J.er ved Stausdal, og 
trods det, at de aldrig før havde skudt en skarpladt Kanon af, 
viste Skiven dog, at de havde sigtet og truffet godt, hvilket 
ogsaa Kommandanten med Tilfredshed udtalte for Batteriet. 
Igaar og saaledes fremdeles hver Dag holdes Skarpskydning s
øvelser for de andre Vaabenarter. 

Det har nu viist sig, at en Milice rigtigt indrettet, rigtigt 
øvet, ledet af en yngre, kraftig Mand vil kunne præstere Alt, 
hvad man kan forlange til Bornholms Forsvar og maaskee 
om et Par Aar vil Bornholms Milice blive taget til Mønster 
for Danmarks hele Væbning. 
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Enhv~r B?r~holmer maa være baade Hs. Majestæt Kongen, 
son: Kngsmmisteren meget taknemmelige, for at netop Hr. 
Major Fallesen blev udnævnt til Bornholms Kommandant«. 

Den offentlige Opfordring til Major Fallesen om at stille sig 
ved det forestaaende Valg var formet som en anonym Artikel, 
dateret 24/9 r 866, optaget i alle 3 Aviser paa Øen og under~ 
skrevet: »Flere Vælgere«. Den lød saaledes: »Undertegnede 
tillade sig herved ærbødigst at forespørge Kommandanten, Hr. 
Major v. Fallesen, om De maatte ville stille Dem til Valg i 
Bornholms r' Valgkreds den 12' Oktober førstk.? Da det er 
almindelig bekjendt, at Bornholm i Dem eier en særdeles bega
vet og frisindet Mand, vilde De imødekomme Manges Ønske 
ved snarest muligt offentlig at besvare dette Spørgsmaal be
jaende«. 

Major Fallesens Svar var en Annonce, dateret 3°/9, hvori 
han ganske kort meddelte »Kredsens ærede Vælgere«, at han 
agtede at stille sig ved Valget den 12(ro. Denne Meddelelse 
blev ikke kommenteret af Redaktionen af Bornholms Avis og 
mærkelig nok heller ikke i Bornholms Tidende, hverken af 
Indsendere eller af Philip Dam, hvis politiske Standpunkt dog 
stod betydeligt til venstre for Fallesens, og som havde stiftet 
s~t eget Blad, ford\ han vilde have et Organ, der i Modsætning 
til de 2 andre Blade paa Øen forfægtede venstreorienteret 
Politik. Redaktør Kieffer ved Amtstidende ledsagede derimod 
Meddelelsen om Fallesens Kandidatur med følgende Anbefa
ling: 

»Da Hr. Major Fallesen nu har udtalt, at han er villi"" til at 
stille sig heri Valgkredsen, skulle vi ikke undlade at a~befale 
ham J?aa det Bedste til Vælgerne; det er en Mand, der værdi
gen Vil kunne repræsentere Valgkredsen, og en Mand, som en
hver Valgkreds vil ansee for en Prydelse i den lovgivende 
Forsamlings Sal. Da jo ved Finantsspørgsmaalet Bornholms 
Milice absolut maa komme under Overveielse, saa ere vi til
l~ge sikkre I:aa i Hr. Fallesen at have en Mand, der med Dyg~ 
u?hed, IndSigt og ~arme vil værne om den, saa at det engang 
VII k~n~e komme tIl et andet, nyt og bedre Vidnesbyrd end 
det udlIgere om Bornholms Milice«. 

Det her angivne Standpunkt deltes dog ikke af alle Rønne~ 
kredsens Vælgere. I Avisen findes saaledes en anonym Artikel; 
undertegnet »En V ælger«, hvori der repliceres til den før om
talte Anbefaling for Fallesen fra »Flere Vælgere«. Det hedder 
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heri bl. a.: »De gode Vælgere have neppe været Vælgere for 
cirka 6 Aar siden; thi de, som den Gang fulgte lidt med i 
Rigsdagsforhandlingerne, mindes vist endnu den Tale, Hr. 
Major Fallesen da holdt i Folkethinget om Bornholms Militse. 

Vi erkjende fuldkommen, at Manden er begavet og dannet, 
han taler vist saaledes flydende Fransk (det hører jo med til 
god Dannelse), forstaar at skrive en Theaterkritik som kun 
Faa; men for Bornholm troe vi, at en Mand, der kj endte vore 
Forhold langt bedre end Hr. Majoren, selv med langt færre 
Kundskaber, var at foretrække«. 

Imod denne Indsenders Betragtning vender Avisens Redak
tør sig - dog først i det følgende Nummer af Bladet - idet 
han bl. a. skriver: » Vi tro ikke, at den Omstændighed, at en 
Mand er »begavet og dannet, taler flydende Fransk og kan 
skrive en Theaterkritik som kun Faa«, kan hindre ham i at 
kj ende vore Forhold, og stræbe efter at fremme Bornholms 
specielle Interesser, hvis han bliver Folkethingsmand. At han 
er frihedssindet og folkelig, er, saavidt vi vide, aldrig bleven 
benægtet, og han har fremfor de Fleste Evne til at rive Andre 
med sig, saa at vi ikke behøve at frygte, at han kommer til 
at staa alene med sin Anskuelse, riaar han stræber efter at op
naa Noget for sin Valgkreds. Vi tillade os derfor at anbefale 
hans Valg, da vi ansee ham for en dygtig og retskaffen, dansk 
og frisindet Mand, en høitbegavet Taler, der er agtet og an
seet i Rigsdagen og fremfor Alt har Øie og Hjerte for Smaa
folks Tarv, ligesaavel som for Livets ædleste Formaal«. 

En Indsender i Bornholms Avis, der kalder sig »K«, om
taler ogsaa Fallesens Kandidatur; han gaar ud fra, at der ikke 
er andre at vælge imellem end Lucianus Kofod og Fallesen, 
og af disse anser han den sidste for den bedste, idet han har 
det Indtryk, at Kofod ikke har røgtet sit Rigsdagshverv til
fredsstillende. 

Paa Valgdagen mødte Major Fallesen paa Tribunen paa 
Rønne Torv som eneste Kandidat. Sejlmager Wichmann var 
ordførende Stiller, som han havde været det for Lærer Hjorth. 
»Han anbefalede Kandidaten, som han haabede var Valg
kredsen tilstrækkelig bekjendt for sin hæderlige Virksomhed i 
Fædrelandets Tjeneste, baade som Militair og som folkekaa
ren Repræsentant. Derefter fremtraadte Kandidaten, og frem
stillede i et smukt og tydeligt Foredrag sin Opfattelse af de 
Forhold, som middelbart eller umiddelbart have Indflydelse 
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paa Statssamfundet. Han vilde virke hen til, at Landets indre 
Forhold blev udviklede i en saadan Retning, at Oplysning 
og Dannelse fremfor alt først søgtes fremmet hos Befolknin
gen, og at der ved enhver Foranstaltning ikke tabtes en for
nuftig Økonomi af Sigte. Han udtalte sig derefter specielt om 
flere Sager, som i den nærmeste Tid kunne ventes at komme 
for paa Rigsdagen, og man fik deraf bestandigt det Indtryk, 
at han vilde virke i Fremskridtets og Folkefrihedens Tjeneste. 
Huusmand Hans Jespersen af Kongstubbe i Vestermarie Sogn 
adspurgte Kandidaten, om han ikke fandt den Staten paahvi
lende Pensionsbyrde af omtrent 3 Millioner Daler aarlig alt
for trykkende, og om han vilde gjøre Sit til, at formindske 
disse Udgifter, hvilket Spørgsmaal besvaredes bekræftende: 
Derefter skred es til Kaaring, hvorved Major Fallesen - paa 
3 Personer nær eenstemmigt valgtes til Kredsens Folkethings
mand. 

Efterat Byfoged Bjørnsen havde proklameret Udfaldet af 
Valget, udtalte han nogle smukke Ord for Kongen, for hvem 
et 9 fol di gt rungende Hurra gjenlød af Forsamlingen. Paa 
samme Maade istemtes et af Major Fallesen udbragt Leve for 
Fædrelandet, ligesom Vælgerne endelig, efter Seilmager Wich
manns Opfordring, gav deres Glæde over Valgets heldige Ud
fald tilkjende ved et kraftigt Hurra for Major Fallesen«. (Af 
Referatet i Amtstidende). 

I Aakirkeby mødte Løjtnant Dam ligeledes som eneste Kan
didat. Efter »at have besvaret en Forespørgsel af Pastor Mos
sin om Nordslesvigs mulige Tilslutning til Danmark og en 
Forespørgsel af Hofapotheker Hasselriis om Hærordningen og 
den bornholmske Væbning, blev han valgt enstemmigt ved 
Kaaring. Dirigenten, Løjtnant H. C. Kofod, udbragte derefter 
et Leve for Kongen, der blev besvaret med Hurraraab; den 
gjenvalgte Folkethingsmand udbragte et ligeledes med Hurra 
besvaret Leve for Fædrelandet, og for det danske Folk, hvor
efter Valghandlingen sluttedes med et Leve for Kredsens gjen
valgte Repræsentant«. (Af Referatet i Bornholms Tidende). 

Tilbage stod nu Landstingsvalget. Valgrnandsvalgene havde 
fundet Sted den 5/ro og 9/ro, henholdsvis for den almindelige 
Vælgerklasses og de højstbeskattedes Vedkommende. Skønt 
disse Valg i de Kredse, hvor man havde lidt Indsigt i Politik, 
var imødeset med en vis Interesse, var Deltagelsen her - som 
iøvrigt de fleste Steder i Landet - meget ringe. Kun for et af 
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Valgrnandsvalgene, nemlig de højstbeskattedes i Rønne, er der 
opgivet Stemmetal i de bornholmske Blade, og her synes der 
ikke at være mødt mere end 15-16 Vælgere frem. Disse 
stemte ret spredt; Sejlmager Wichmann valgtes med det mind
ste Stemmetal, nemlig 8! Lærer A. Hjorth og Amtsforvalter 
J ensen blev begge valgt ved den almindelige Vælgerklasses 
Valg; det samme gjaldt Findanus Petersen i Neksø; Philip Dam 
valgtes i Aakirkeby af de højst beskattede. 

I landkommunerne valgtes alle Steder undtagen i 3 Kom
muner Proprietærer eller Gaardmænd; de 4 af disse var San
demænd; de 3 Kommuner, der gik uden for Gaardmandsstan
den, var Nyker, hvor Lærer Siersted blev valgt, Vestermarie, 
der sendte den frimodige Husmand Hans Jespersen, Kong
stubbe, til Rønne som Valgrnand, og Pedersker, der kaarede 
en Parcellist (H. Sommer). 

Foruden disse 37 Valgmænd havde som foran omtalt de l5 
største Skatteydere paa Landet direkte Stemmeret; Nr. I 

blandt disse var Ejeren af Simblegaard i Klemensker (løjt
nant Holm); derefter fulgte Ejeren af 8' Vdg. i Vestermarie; 
som Nr. 3 Herren til lehnsgaard etc. Det var dog - maalt 
med Nutidens Alen - ingen overvældende Skatteydelse, der 
skulde til for at komme i Betragtning; den mindste af de 15 
svarede kun 38 Rdl. i aarlig Skat; den største 66 Rdl.! 

Om, hvem der skulde repræsentere Bornholm i Landstinget, 
var Meningerne stærkt delt. I Avisen for 9/10 findes et Ind
læg undertegnet »Flere Bornholmere«, der meddeler, at da den 
hidtil værende Landstingsmand, O. E. Sonne, næppe vil blive 
genvalgt, vil man henlede Opmærksomheden paa »Lærer 
Knudsen i Vestermarie, som er temmelig almindelig bekjendt 
for at være en overmaade retsindig og frisindet, dertil en 
meget dygtig og energisk, Mand,<. I det næstfølgende Num
mer af Avisen erklærede lærer Knudsen, at han med Tak 
maatte afslaa Opfordringen, da han ikke kunde modtage noget 
Hverv, hvorved han fjernedes fra Hjemmet i nogen Tid. Og
saa Lærer H. C. Dam, Aaker østre Skole, Folketingsmand 
Dams Broder, blev der peget paa i en anonym Artikel som 
egnet til Hvervet som Landstingsmand. For at faa Klarhed 
over Stemningen indbød »Flere Valgmænd «, alle stemmebe
rettigede, til et Prøvevalg paa Christianshøj Dagen før Af
stemningen i Rønne, ligesom der 2 Timer før dennes Begyn
delse afholdtes et Prøvevalg paa Rønne Raadstue. Hvorledes 

disse Prøvevalg forløb, foreligger ingen Meddelelse om. 

139 

Ved selve Valget viste det sig, at Oppositionen imod Kap
tajn Sonne havde samlet sig om Amtsforvalter Jensen, der fik 
24 Stemmer. O. E. Sonne valgtes imidlertid i I' Omgang med 
26 Stemmer. I Valgrnand var udeblevet, I var mødt uden 
Valgbrev, hvorfor han blev forment Adgang til at stemme. 

Om Aarsagen til den stærke Modstand, O. E. Sonne mødte 
ved dette Valg, foreligger der ingen direkte Oplysninger. Det 
maa dog antages, at det navnlig har været det blandt Valgmæn
dene (og de direkte Vælgere) særligt talstærke større Hartkorn, 
der af Utilfredshed med hans Stilling i Udmarkssagen har søgt 
at fælde ham; maaske har ogsaa lokale Hensyn - Vestborn
holm kontra 0stbornholm - spillet en Rolle. Derimod har 
næppe politiske Delingslinier virket ved denne Lejlighed; 
Amtsforvalter Jensen og Kaptajn Sonne stod begge paa et 
Centrumsstandpunkt; de var med andre Ord nærmest moderate 
Højremænd. 

16. PERSONERNE; BIOGRAFISKE DATA. 
Morten Edvard Fallesen 

var født i København den 29/1 1817 som Søn af Sognepræst 
Lorenz Nikolaj Fallesen (f. 20/4 1757, død II/7 1824) og den
nes 2. Hustru Sara, født Hammer (f. 12/10 1776, død 27/3 
18 55). 

Efter at være blevet Student 1835 blev han Elev paa den 
militære Højskole. I 1846 udnævntes han til Premierløjtnant i 
Artilleriet; som saadan deltog han i den slesvigske Treaars
krig, hvor han gjorde sig bemærket som en dygtig og uforfær
det Officer. 1852 udnævntes han til Kaptajn. Under Krigen 
1864 fungerede han som Batterichef. Efter Krigen foretoges 
en betydelig Hærreduktion, og Fallesen udtraadte, da han paa 
dette Tidspunkt blev angrebet af en alvorlig Sygdom, en Slags 
Lammelse, som først i løbet af et Par Aar helt hævedes, af 
aktiv Tjeneste med Charge som Major. 1866 overtog han Stil
lingen som Kommandant paa Bornholm, hvis militære Ord
ning han Aar i Forvejen havde gjort til Genstand for skarp 
Kritik; han viste sig som en myndig og initiativrig Chef for 
Militsen (Væbningen) her paa Øen og gennemførte med Fast
hed, Dygtighed og Forstaaelse dens Reorganisation. 1867 ud
nævntes han til Oberst i Forstærkningen. Allerede inden han 
- den 1/7 1876 - fratraadte Stillingen som Bornholms Kom
mandant, var han (i 1872) blevet udnævnt til Kammerherre. 
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Dette skyldtes Kong Christian den 9'S personligt venskabelige 
Indstilling overfor ham. 

Ved et Suppleringsvalg til Folketinget den 3/8 r859 i As
senskredsen blev Fallesen valgt til Rigsdagsmand. Han beholdt 

M. E. Pallesen. 

sit fynske Mandat til den u/ro 1866, da han som andetsteds 
omtalt uden Modkandidat valgtes til Folketingsmand for 
Rønnekredsen, men ved Valget den 22/9 r869 faldt han, idet 
Lucianus Kofod erobrede sin gamle Kreds tilbage med 422 

Stemmer; Fallesen fik kun 231. En af Bornholms egne havde 
slaaet den »førte« Embedsmand ud; men denne fik Oprejsning 
5 Aar senere, idet han ved Landstingsvalget i Rønne den I I I o 
r 874 besejrede den hidtidige Repræsentant, Kaptajn O. E. 
Sonne med 27 Stemmer mod 25. Fallesen blev siddende som 
Landstingsmand for Bornholm i de 8 Aar, en Landstings
periode varer, skønt han kun i Periodens 2 første Aar boede 
paa Bornholm. Efter r 8 82 deltog han ikke mere i aktiv Politik. 

Fallesen var i politisk Henseende konservativ og stod efter 
det forenede Venstres Dannelse som dette Partis Modstander, 
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men i de enkelte Sager indtog han tidt et uafhængigt og for
domsfrit Standpunkt. Han var en af de Talere, Folketinget 
lyttede til; dels var hans Indlæg som Regel sagligt godt under
byggede; dels havde han en meget elegant og vittig Maade at 
udtrykke sig paa. Om hans IIaarige Virksomhed som born
holmsk Rigsdagsmand vil der iøvrigt blive gjort nærmere 
Rede i det følgende. 

Fallesen havde fra Ungdommen af næret stor Interesse for 
den dramatiske Kunst. Allerede som Kaptajn skrev han Teater
anmeldelser i »Fædrelandet« og oversatte Skuespil fra Fransk, 
et Sprog han mestrede til Fuldkommenhed. Da det kongelige 
Teater i r876 stod i en vanskelig Situation, særlig fordi man 
fra Rigsdagens Side som saa mange Gange senere kritiserede, 
at Teatret lagde Beslag paa for store Statsmidler, udnævnte 
Kultusminister Fiseher, der baade politisk, litterært og person
ligt stod Fallesen nær, denne til Chef for det kgl. Teater. Den 
r 17 r 876 ombyttedes Embedet som Kommandant paa Born
holm med den vanskelige Stilling som Leder af vor National
scene. Det lykkedes Fallesen i de første Aar af sin nye Virk
somhed saa nogenlunde at faa de givne Bevillinger til at strække 
til uden at sænke Teatrets kunstneriske Niveau. I administra
tiv Henseende blev han i det hele Teatret en fortrinlig Leder, 
og paa det kunstneriske Omraade forstod han at vælge sig de 
rigtige Medarbejdere, ligesom han overfor den moderne, dra
matiske Litteratur viste Lydhørhed og Forstaaelse. Fallesen 
bevarede da ogsaa Ledelsen af det kgl. Teater i r 8 Aar, et 
Tidsmaal der uden Sammenligning er en Rekord for en Inde
haver af dette overmaade krævende og vanskelige Embede. 
Selvfølgelig undgik han ikke Kritik fra Rigsdagens og Pressens 
Side, og i de sidste Aar af hans Embedstid blev Angrebene 
voldsomme, bl. a. fordi Institutionens Underskud var stærkt 
voksende. Kultusminister Goos nedsatte da - i 1893 - en 
Teaterkommission; men længe inden denne havde endt sit Ar
bejde, døde Kammerherre Fallesen - 77 Aar gammel - den 
617 r 894 under sit sædvanlige, aarlige Sommerophold i Frank
rig. Hans Lig blev ført til Danmark og jordet paa Solbjerg 

. Kirkegaard paa Frederiksberg. 
»Fallesens Eftermæle som Teaterchef vilde være blevet for

nemmere, hvis han havde forladt sin Stilling ved Støvets Aar, 
men Ministeriet Estrup og Kongen beskyttede ham. Trods alle 
Angreb aftvang den lille vævre, elegante Mand Respekt ved 
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sin Vilje og den koldblodige Behændighed, hvormed han kla
rede mangen vanskelig Situation. Han var en Akademiker 
med stærke franske Sympatier, en pligttro Officer med Enevæl
dens Krav om Lydighed, en Politiker med Menneskekundskab 
og Evne til at jævne skarpe Modsætninger og en Hofmand, 
hvis Charge gav ham en Nimbus af Fornemhed.«") 

Fallesen blev Ridder af Danebrog 1848, Danebrogsmand 

1869, Kommandør af 2. Grad 1876 og af L Grad 1884. Hans 
Buste findes paa Teatermusæet og paa Frederiksborgmusæet. 

Postekspeditør Peder Larsen 
var født den 3/12 1814 paa Christiansø som Søn af Konstabel 
Lars Pedersen og Hustru Kirstine, født Larsdatter. Han op·· 
naaede dansk juridisk Eksamen og fik derefter Plads som Fuld
mægtig paa Byfogedkontoret i Svaneke. Den l/IO 1846 blev 
han tillige Postekspeditør; som saadan virkede han i denne By 
i 30 Aar, idet han fratraadte Stillingen den l/IO 1876. Han 
var vedvarende Forligsmægler i Byen, hvor han blev boende 

til sin Død den 4/1 1904. 
Han var Medlem af Svaneke Byraad, og som omtalt foran 

blev han ved Valget til Rigsraadets Folketing den 30/5 186 5 
opstillet som Kandidat i Aakirkebykredsen. Det Resultat, han 
her opnaaede, var dog meget kummerligt, og det ses ikke, at 
han siden gav sig af med Politik; men der fremkom af og til 
fra hans Haand Indlæg i de bornholmske Aviser i Spørgsmaal 

af lokal Art. 
Larsen var gift med Anne Margrethe Muller Madvig (f. den 

4/3 1807, død den 26/7 1877). Hun var Søster til Professor 
J. N. Madvig og havde været gift 2 Gange før; L Gang med 
Skibsfører i Svaneke R. A. Holm, med hvem hun havde Søn
nen Rasmus Anton Holm, Dr. med., Overlæge ved Aarhus 
Sindssygehospital; 2. Gang med Skibsfører Grønbech i Kø
benhavn. Baade 2. og 3. Ægteskab var barnløst. 

Lærer Esper Hansen Bohn 
var født den 3/12 1809 i Vestermarie som Søn af Husmand 
Hans Jensen Bohn (f. 10/4 1754, død 3 ri 12 1844) og Margre
the Elisabeth født Bohn (f. 12/8 1777, død 1013 1866). Bohn 

".) Karakteristik i Teaterhistorikeren Robert Neiiendams Biografi i 
»Dansk biografisk Leksikon« 1935· 
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blev I 827 antaget tilOmgangslærer i Olsker, og i 183 I kon
stitueret som Lærer i Allinge; i 1835 blev han Bestyrer af en 
lille Skole i Rønne. Hans Skolegerning i disse 9 Aar uden Eks
amen medførte, at han ønskede at blive Seminarist, og i 1836 
blev han optaget som Elev i ældste Klasse paa Jonstrup Semi
narium, hvorfra han i 1837 dimitteredes med L Karakter. Al
lerede i Juli s. A. blev han konstitueret som Lærer i Allinge
Sandvig; 1840 erholdt han kg!. Udnævnelse som Førstelærer 
i nævnte Byer. Lige til ri 12 1855 var han Enelærer i begge 
Købstæder. Han var i en Aarrække Medlem af Allinge-Sand
vig Byraad. 

Som nærmere omtalt i denne Afhandlings Redegørelse for 
Valgene paa Bornholm i Juni 1866 ønskede en Del Medbor
gere i Rønnekredsen at opstille ham som Kandidat til Folke
tinget. Bohn havde tilsyneladende Lyst til at prøve sine Evner 
som Politiker, men da A. L. Hjorth lod sig bevæge til at mod
tage Genvalg. trak Bohn sig - om end lidt nølende - til
bage. 

I 1870 indvikledes han sammen med Carl Jensen Dam i en 
Injuriesag, men frifandtes ved Højesteretsdom 28/3 1871. I 
den Tid, denne Sag stod paa, var Bohn suspenderet fra sit Em
bede, der da midlertidig styredes af senere Lærer i Vesterma
rie Køie, men efter Højesteretsdommen var faldet, optog han 
sin Lærergerning igen. Efter Ansøgning afskedigedes han med 
Pension fra l/I 1876. 

Han levede dog endnu i 18 Aar og boede fremdeles i Al
linge, hvor han ejede en Gaard med tilhørende Landbrug. 
Han døde den 312 1894. 

Den gamle, af sin Alder meget raske gamle Mand, kunde 
man til det sidste se færdes omkring i Byens Gader med sin 
høje Hat paa Hovedet, altid travlt optaget. Ved Skriveri for 
Byens og Omegnens Beboere samt ved et sparsommeligt Liv 
naaede Espen Bohn at blive en velstaaende Mand. 

Bohn var gift to Gange: 
I) 19/12 1834 med Martine Christine Jørgensen (f. 23/8 

I 8 ~ 6, død 2 I /6 1855); der var i dette Ægteskab 4 Børn, af 
hVilke Lærer Fr. L. Steenberg Bohn, Klemensker, og Højskole
forstander Peter Julius Bohn (Bon) er mest kendt. 

2) 21/10 1855 med Caroline Hansine Samuelsen (f. 14/7 
1829, død 15/5 1897). Af dette Ægteskabs Børn var en Søn, 
Avlsbruger Emil Bohn, Allinge, i sin Tid en kendt Kommunal
rnand. 
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Lærer Jens Peter Knudsen 
var født den 10/8 1815 i Frederi~ssund .. Han var Søn af Sned
ker Ole Knudsen og Hustru SIdse Knstensdatter. 1828-33 
var han paa Kontoret hos Kammerherre, Inspektør ~ow~ow 
paa Jægerspris, derefter i 3 Aar paa Jonstrup Semmanum, 
hvorfra han dimitteredes 1836 med 1. Karakter; ~en .1/10 s. A. 
blev han Lærer ved Vestermarie søndre Skole, l hVllk~t Em
bede han virkede i 40 Aar. Han tog Afsked med PenSlOn fra 
llrO 1876. Han var dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæ
derstegn. I Anledning af 40-Aars Dage~ for hans Ansættel.s

e 

i Vestermarie afholdtes der et Festmaaltl~ for ham, ved hVIl
ket der overraktes ham en værdifuld Mmdegave. 

J. P. Knudsen var fra 28jIl ~8~5-1/1 18 59 Sekretær ~or 
Bornholms Landboeres Brandforslknng (udnævnt paa Foremn
gens Stiftelsesdag). Han var en agtet og anset Mand paa Born
holm og som det fremgaar af denne Afhandlings Redegørelser 
for de politiske Valg paa Bornholm, blev der gentagne Gange 
peget paa ham som den Mand, man kunde tænkes at samles 
om ved forestaaende Rigsdagsvalg. Hvor stærk ~enne. Stem
ning var blandt hans Medborgere, ser jeg mig dog ikke l Stand 
til at udtale noget nærmere om; selv nærede han a~benbart 
ikke noget stærkt ønske om at ombytte sin Skolegermng med 

politisk Virksomhed. . 
Efter sin Afskedigelse som Lærer flyttede han til Rønne, 

hvor han døde den 20/7 1895. . 
I hans Ægteskab med Kirstine Margrethe NIelsen (f. 251

8 

1818 i Nylars, død 1716 1891 i Rønne) var 2 Børn; en Sø~ 
Hans Georg Knudsen var født 131~ 1841, cand. polyt. 18

6
4? l 

flere Aar Konstruktør hos forskellIge engelske o~ s~otske FIr
maer, fra 1/9 1889 Assistent under 2' Fabnk~lnspektorat 
(Aalborg), død 2018 1923 i Hasseris ved Aalborg som pens. 

Fabriksinspektør. 

17 DANSK POLITIK FRA 1866-7°· 
Mange tvi~lede om, at det Danm~rk, som blev ti1bag~ efter 

Nederlaget i 1864, magtede at leve vIdere som sel:stændl~ Na
tion. Men under Løsenet: Hvad udad tabes, maa mdad vmdes, 
tog andre Genrejsningens Gerning o~. Nu to~ man for Alvor 
fat paa at opdyrke den jyske Hede; l 1866 stiftedes »Det for
enede Dampskibsselskab«; i I 869 dannedes »Det store nor-
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diske Tele?rafselskab«; Esbjerg Havn byggedes; Jernbane
nettet udVIdedes; store Inddæmningsarbejder iværksattes, og 
udover Landet løste de grundtvigske Højskoler, hvis Tal hur
tigt øgedes, mange skjulte Kræfter i Folket. I det sønderjyske 
Spørgsmaal haabede man paa en Hævnens Dag, hvor en ny 
Grænse kunde drages. Derfor gik Haand i Haand med Sta
tens Rust~inger (Hærloven af 1867 og Flaadeloven af 1868) 
den folkelIge Skyttebevægelse, der i disse Aar tog Fart, stærkt 
fremmet ved de danske Nordslesvigeres tunge Kaar under det 
haar~e preussiske Tvangsstyre. Man troede paa en snarlig Gen
foremng n:ed den dansksindede Del af Sønderjylland, særlig 
efter at Kngen mellem Preussen og Østrig i 1866 var afsluttet 
med en Fred, hvori Kejser Napoleon af Frakrig havde fa aet 
indsat en Bestemmelse om, at Danmark skulde have den Del 
af Slesvig tilbage, som ved en fri Folkeafstemning gav Ud
tryk for sit Ønske herom (Pragerfredens § 5). 
. Efter V. edtagelsen af den reviderede Grundlov var de poli

tIske Pamforhold meget uklare. I Folketinget hørte ca. Halv
delen af Medlemmerne til Venstre - Bondevennerne - men 
dette Parti prægedes af Uensartethed og Uenighed. Man kan 
paa denne :rid skelne mellem 3 Hovedgrupper, nemlig: 
I). Det natlO~ale Venstre med Balthazar Christensen i Spid

sen. HertIl hørte blandt andet Grundtvigianeren Sophus 
Høgsbro og den unge Skolelærer Christen Berg, hvis Ind
flydelse var voksende, samt Juristen Christopher Krabbe. 

2). Det folkelige Venstre, hvis Fører var J. A. Hansen. Denne 
Fløj, blandt hvis mest kendte Medlemmer kan nævnes C. C. 
Alberti, kaldtes ogsaa Oktobristerne, fordi de fleste af dens 
Medlemmer stod i Oktoberforeningen, de store og de smaa 
Bønders Sammenslutning. 

3). Det bj~rnbakske Venstre, hvis Leder i Folketinget efter 
Tschernmgs Afgang var Dr. Gert Winther, men hvis be
tydeligste Mand var den udenfor Rigsdagen staaende Høj
skoleforstander Lars Bjørnbak i Østjylland, der var en 
Modstander af Skandinavismen, og som førte en udpræget 
antimilitaristisk Agitation. 

De fleste Medlemmer af Gruppe I og 3 havde stemt imod 
den reviderede Grundlov; det omvendte var Tilfældet med 
Tilhængerne af Gruppe 2. 

Forude~ Bondevennerne fandtes i Folketinget udover nogle 
faa Godsejere og Løsgængere ca. 20 nationalliberale og et lig-

10 
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nende Antal Medlemmer af et nyt Parti, der almindelig kaldtes 
Mellempartiet, hvis Ledere var Nationaløkonomen N. C. Fre
deriksen og Juristen C. V. Nyholm. Dette Partis Folk havde 
noget mere social Forstaaelse end de nationalliberale og søgte 
iøvrigt at bygge en Bro fra disse til det nationale Venstre. 
Dets Betydning blev ikke særlig stor, og dets Leveaar ikke 

mange. 
I Landstinget havde de nationalliberale stadig Flertallet. De 

øvrige Landstingsmedlemmer hørte næsten alle til Godsejer
partiet. Bondevennerne var kun faatalligt repræsenterede i 

dette Ting. 
Regeringen _ Ministeriet Frijs-Frijsenborg - forsøgte ikke 

uden Held at mægle mellem de 2 Ting; det støttede sig i de 
forskellige Sager til skiftende Flertal og opnaaede ret betyde
lige Lovgivningsresultater. Efter en Lov om Københavns Kom
munes Styrelse blev i 1867 gennemført en Lov om Landkom
munernes Styrelse og i 1868 en nogenlunde tilsvarende Lov for 
Købstædernes Vedkommende. I 1866 vedtoges en ny humanere 
Straffelov og 2 Aar senere - under stærkt Røre i kirkelige 

Kredse - Valgmenighedsloven. 
Ministeriet var oprindelig dannet paa Oktoberforeningens 

Program, men J. A. Hansens Bondevenner blev ikke repræsen
terede i Regeringen, og efterhaanden som Tiden gik, syntes 
Godsejerministeriet mere tilbøjeligt til at føre Politik sammen 
med de nationalliberale end med sine allierede fra Grundlovs
forliget, »de smaa Bønder«. De Landboreformer, disse havde 
haabet paa, udeblev, og da J. A. Hansen i 1869 selv indbragte 
et Lovforslag om Fæstegodsets Overgang til Selvejendom, 
Bondevennernes gamle Mærkesag, blev det vedtaget i Folke
tinget, men i Landstinget standset af en Dagsorden. Dermed 
brast Alliancen, og 1870 opløstes Oktoberforeningen. 

Det betydeligste Medlem af Kabinettet Frijs, Indenrigsmi
nister Estrup, var paa Grund af svigtende Helbred traadt til
bage i 1869, og i Maj 1870 indgav Grev Frijs - træt af den 
vanskelige Mæglerrolle - sin Dimission. 

18. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND FALLESEN, 
DAM OG SONNES VIRKSOMHED I SAMLINGEN 

1866-67· 
Den første Rigsdagssamling under den reviderede Grund

lov begyndte den 12. November 1866 og sluttede først den 2. 
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Juli I 8~7. At den blev langvarig, skyldtes Forelæggelsen O" 

Behandlmgen af. en. Del meget vigtige Lovforslag, særlig an~ 
gaaende Re~rgamsauonen af Landets Forsvarsvæsen og de der
a~ nødvendlgt følgende Skattelove; iøvrigt var ogsaa bet yd
mngsfulde Kommunallove fremme til Drøftelse. 

Af de bornholmske Rigsdagsmænd havde Fallesen Ordet 38 
Gange, Sonne holdt 33 Taler, Dam kun 7. - Medens Dam 
saaledes stod langt tilbage for sine 2 Kollegaer med Hensyn til 
Talernes Antal, havde han de fleste Udvalgspladser, nemlig 
5. H~~ var Me~lem af Udvalg angaaende Lovforslagene om 
I) mllItære PenslOn~r,. 2) Hærens Forsyning med Haandskyde
vaaben og An;mumuon, 3) Bygningsafgift, 4) Indkomstskat 
s~mt 5) det pnvat indbragte Lovudkast om Sognebaands LØ5-
mng. Dam var her med blandt Forslagsstillerne hvis Ordfø
rer var Grundtvigianernes Førstemand blandt Politikerne 
Sophus Høgsbro. Endvidere var Dam Medforslagsstiller til e; 
Lovudkast om Ændringer i Tyendeloven. - Fallesen var 
Medlem af 2 Udvalg, hvoraf det ene behandlede Ophævelse 
af Skovtvangen, det andet Foranstaltninger til Husdyravlens 
Fremme. Sonne havde ogsaa kun Plads i 2 Udvalg, nemlig de 
angaaende Pantelaanerloven og Indkomstskatteloven nedsatte. 
- Dam var Sekretær i Folketinget, Sonne i Landstinget. 

Det Lovforslag, som i denne Samling fik størst Betydning 
for Bornholm, v~r Hærlovforslaget, ved hvis Vedtagelse ogsaa 
Bornholms saa udt debatterede Militærforhold blev reorgani
serede. Men iøvrigt var Bornholms Forhold gentagne -Gange 
Genstand for Omtale. Saaledes rejste Fallesen under Finans
lovforslagets I. Behandling Spørgsmaalet om at give Bornholm 
en Telegrafforbindelse. Han udtalte herom bl. a.: 
. »De ~rede Medlemmer ville maaskee erindre, at under for

nge ~ng ~aatte de mindre Skibe af vor Blokade-Eskadre ofte 
søge md .ul Rønne Havn, for der at forsyne sig med Kul. Jeg 
behøver lkke at dvæle ved, hvilken Betydning det vilde have 
havt v~d Telegrammer fra Bornholm at kunne have faaet Ef
terretmnger fr~ Eskadren, og hvor let en enkelt Depesche vil
de kunne forhmdre en Udgift eller foraarsage en Besparelse 
der var fuldstændig ligesaa stor, som hele Udgiften til Tele~ 
graphanlæget. Staten er nu saa lille, at det ikke gaar an at be
tragte en Landsdeel, der er IO .K vadratmil stor og tæller 3°,000 
I~dvaanere, so~ en UbetydelIghed; vi have ikke Noget, som 
Vl kunne lade lIgge udenfor, men vi maae knytte Alt saa nær 
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som muligt til os. - At det for Øen vilde være af Betydnino-
kl 

m 
er art. Bornholm har ikke faa Skibe i fremmed Fart. Lad os 
antage, at et bornholmsk Skib, der er kommet borte fra til 
England med en Ladning, faaer ny Fragt. Nu skal vedkom
mende Fører spørge Rhederen; han n aa telegraphere til Kjø
benhavn, lade skrive til Bornholm. Svaret maa retournere til 
Kjøbenhavn, og Telegraphdepesche maa atter afgaae derfra til 
England. Der kan let under ugunstige Veirforhold gaae 8 eller 
14 Dage med hertil, og Tilbudet om Fragten vil som oftest 
være taget tilbage. Det er ogsaa klart, at en stor Deel Skibe 
ville søge de bornholmske Havne og benytte dem som Vinter
leie, naar de gennem Telegraphen ved Foraarets Komme kun
ne faae Underretning om, hvilke Havne der ere aabne, og 
hvor de kunne søge hen. - For nyligt laae omtrent 200 Skibe 
ved ~llinge paa Grund af Modvind. Hvilken Betydning kunde 
det Ikke have for alle disse Skibes Rhedere at faae Underret
ning om, hvor Skibene vare, og det navnlig under saadanne 
Veirforhold, som vi dengang havde? Men iøvrigt synes mig, 
at det er et Billigheds- og Retfærdighedshensyn, der bør vises 
Bornholm. Jeg vil minde om, hvorledes vi aarligt i en lang 
Aarrække have bevilget indtil 6 a 800,000 Rd. til Hoved-Lan
deveie og nu i flere Aar have bevilget betydelige Summer til 
Jernbaneanlæg, uden at Bornholmerne, der vel som Skatte
ydere have faaet Lov at bidrage dertil, have havt det mindste 
Gode deraf. Det forekommer mig saaledes, at baade Hensi"ts
~æssigheden og Billigheden af et saadant Telegraphanlæg

b 

er 
mdlysende, og det skulde glæde mig, om den ærede Finansmi
nister vilde tage sig af denne Sag« (Folket. Forh. 1866-67, 
Sp. 337-38). 

Ogsaa i denne Samling var Pastor Trandberg og hans born
holn:ske Frimenighedsbevægelse Genstand for megen Omtale, 
specdt under Behandlingen af det før nævnte Lovforslag om 
Sognebaandsløsning. Ved Forelæggelsen af dette Lovforslag 
havde Sophus Høgsbro udtalt Ønsket om, at de kirkelige For
hold ordnedes saaledes, at en Menighedsdannelse som den 
Trandbergske kunde foregaa indenfor Folkekirkens Rammer. 
L?vforslaget havde særlig til Hensigt at gøre det muligt for 
TIlhængere af Pastor Vilhelm Birkedal i Ryslinge at danne 
en Menighed indenfor Folkekirken.':-) Høgsbro mente imidler-

") Pastor Vilhelm Birkedal, en af Grundtvigs mest begavede Til-
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tid, at man samtidig kunde give den bornholmske Frimenighed 
en lignende Stilling. Der var indtraadt en Ændring i Pastor 
Trandbergs Syn paa Folkekirken, og der var knyttet en 
Del Traade imellem Pastor Trandberg og Pastor Birkedal; 
denne havde fornylig været paa Bornholm, og de to Præ
ster havde talt ved en Del stærkt besøgte kirkelige Møder. 
Der forelaa paa det Tidspunkt, da dette Lovforslag var til Be
handling i Rigsdagen, et Andragende fra Pastor Trandberg og 
100 Familiefædre paa Bornholm, der havde sluttet sig til Fri
menigheden, om Adgang til paany at indtræde i Folkekirken. 

Kultusministeren, Rosenørn -Theilmann, stillede sig imidler
tid meget afvisende overfor denne Henvendelse. I sit Svar til 
Høgsbro fremdrog Ministeren en Artikel af Pastor Trandberg 
i Dansk Kirketidende for December 1865, hvori der var rettet 
et stærkt Angreb paa den danske Folkekirke. Ministeren til
f~jede: »Jeg indrømmer, at det er en overordentlig lykkelig 
LIvsanskuelse, naar en Mand troer sig selv staaende Vor Herre 
saa nær, at han kan og tør sige: Jeg hører til Christi sande Me
nighed, til den usynlige Menighed, medens I andre ikke høre 
dertil; jeg indrømmer, som sagt, at han maa være meget lykke
lig, men jeg veed ikke, hvorvidt en Mand, der har denne An
skuelse, just kan siges at være berettiget til at fordre, at det 
Samf~n~, han omtaler paa en saadan Maade, skulde optage 
ham l Sig, eller, med andre Ord, forandre sin Organisation, 
efter hvad der passer ham«. (Folket. Forh. 1866-67, Sp. 960). 

Da Forslaget kom til 2. Behandling, havde Ministeren og 
Udvalgets Flertal stillet et Ændringsforslag, hvorefter det vil
de være muligt for Kirkeministeren at nægte en af Sogne
baandsløsere valgt Præst at blive godkendt som berettiget til 
at udføre de kirkelige Handlinger indenfor Folkekirken, idet 
Valget først var gældende, naar det havde opnaaet kongelig 
Godkendelse. Denne Bestemmelse bekæmpedes af Høgsbro, 
Dam og andre grundtvigsk indstillede Medlemmer, og Spørgs
maalet om, hvorledes Pastor Trandberg vilde være stillet efter 
en saadan Bestemmelses Vedtagelse var Genstand for udførlig 

hængere, var Medlem af Rigsraadet 1864-66; her rettede han den 
2/9 1865 et voldsomt Angreb paa Ministeriet. Samme Maaned blev 
han afskediget som Sognepræst i Ryslinge. De fleste i hans Menig
~ed holdt fast ved ham: og han fortsatte med at holde Gudstjenester 
I Sognet. Vc;d V~lgmemghedsloven af 15/5 1868 blev det ham muligt 
paany at Virke mdenfor Folkekirken (som Valgmenighedspræst). 
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Omtale. Kirkeministeren erklærede udtrykkeligt, at naar en 
Mand optraadte overfor ~olkekirken og Gejstligheden, som 
Pastor T!"andberg hav~e gjort, vilde Ministeren »nære megen 
BetænkelIghed ved at llldstille ham til Stadfæstelse i alt Fald 
n~ar der ikke fra ham var kommet en fuldstændi~ aaben Er
k~endelse af, at han med Hensyn til sin Betragtning af Folke
kirken havde faaet en anden Anskuelse end den man kunde 
udlede af hans tidligere Udtalelser« (Folket. Forh. 1866-67, 
Sp. 2142). 

Theologen Thurah, der var Repræsentant for Møenskred
sen, kritiserede dette Ministerstandpunkt, og han meddelte at 
han havde gjort sig bekendt med de paaklagede Udtalelse; af 
Pastor Trandberg. Han indrømmede, at de var stærke, idet 
Trandberg bl. a. havde skrevet, at han ikke vilde »udrække 
en Broderhaand mod den store frafaldne Masse i den saakaldte 
Folkets Kirke, den store Dødens og Fordømmelsens Skare, som 
vandrer ~er, det store aandelige Liigtog, som gaar sin dunkle 
~ang hel11mod Mørkets Boliger, og som hverken lader sig paa
VIrke af Lovens Trudsler eller Evangeliets Forjættelser«. Men 
Thur~h gør opmærksom paa, at Trandberg i samme Artikel 
yderlIgere havde skrevet: » J a, med Guds Børneflok i hele 
Danmark vilde jeg ~aa inderlig gjerne staae i et hjerteligt, ømt 
Broderforhold, ~g Ikke for Alt i Verden vilde jeg undvære 
den Troens og LIvets Varme, som strømmer os imøde fra Guds 
levende ~enighed indenfor Folkekirken«. Om sig selv og sin 
e~en Mel11ghed havde 1 randberg endvidere skrevet: »Vil Fri
kIrken ~kummel ~g selvtilfreds, mæt og rig i sine egne Tanker, 
bestandIg hol~e SIg borte fra de Livets Bølgeslag, som røre sig 
andre Steder I Danmark, da vil den efter min Overbeviisnin CT 

tidlig eller silde visne og stivne og tilsidst døe«. Thurah fort~ 
sætter derefter: »Alene af disse Hovedpunkter vil man see, at 
d~t er ~n Mand med stærke Ord paa Tungen og i Pennen. Han 
gIver S111 Tanke et saa kraftigt Udtryk, som det er ham muligt; 
men dersom Indholdet af disse Yttringer kunde veies paa 
Sandhedens Vægtskaal, vilde vi komme til det Resultat at de 
fleste alvorlige P~æster i Landet, om ikke hver Søndag, s~a dog 
mange Gange, SIge det Samme, som der indeholdes i disse 
Ord«. Han fremdrog derefter en Række Udtalelser som Præ
ster, der tilhørte »Indre Mission», havde fremsat, o~ mod disse 
var der ikke udstedt en lignende Bandstraale, som mod Pastor 
Trandberg. Dette fandt Thurah var uretfærdigt. 
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Den tidligere Konsejlspræsident Hall, der havde været Med
lem af det Folketingsudvalg, som havde behandlet Lovforslaget 
om Sognebaandsløsning, støttede stærkt Kirkeministerens af
visende Holdning overfor Pastor Trandberg og mente, at denne 
maatte aabent tilbagekalde de af ham fremsatte Angreb paa 
Folkekirken, hvis han paany skulde optages i denne. Dette 
fremkaldte en kraftig Protest fra Folketingsmand Thurahs 
Side; han udtalte bl. a.: »Det, der harmede mig - jeg vil til
staae, at det var en Harme, jeg følte - var, at skjønt den 
Trandbergske Bevægelse paa Bornholm efter min Overbeviis
ning og efter alle de Oplysninger, jeg har kunnet faae derom, 
begyndte ganske simpelt som en reent indre Mission, ligesom 
den Indre Mission nu virker rundt om i Landet, begyndte med 
en Bodsprædiken, hvis Charakter jeg ikke nærmere skal kunne 
beskrive, men som, efter hvad jeg har hørt, ikke var anderle
des, end at alle Bodsprædikanter indenfor Folkekirken have 
prædiket paa samme Maade, ja endog vedblive dermed i dette 
Øieblik, dicterede dog Sjællands Biskop for 3 Aar siden, uden 
som en Hyrde at gaae til denne Flok, hvilken han maatte troe 
var paa Vildspor, for at see, hvorledes Sagen forholdt sig, her 
fra Kjøbenhavn, hvad der skulde gjøres; han forbød Trandberg 
at bruge Kirkerne derovre, saaledes at den rolige Udvikling 
ikke kunde finde Sted, hvorigjennem den indre Mission senere 
har udviklet sig her i landet«. "Det, der harmede mig, var 
denne Ubillighed, som jeg maa sige blev til Uretfærdighed, 
og som for Fremtiden kunde afføde de uberegneligste Føl
ger; for mig stod der ingen Grændse derfor, thi man veed jo, 
at Læresætninger kunne omtvistes i det Uendelige, ere blevne 
det fra Verdens Begyndelse og ville blive det til Verdens Ende.« 
»Min Dømmekraft staaer derfor stille ligeoverfor dette Spørgs
maal, naar jeg ikke faaer Lov til at dømme saaledes, at Menig
heden paa Bornholm, naar den høitærede Ministers Anskuelser 
skulle gjøres gjældende i denne Sag, er udsat for, at den, saa
længe han sidder paa Ministerbænken, og jeg vil tilføie, saa
længe Biskop Martensen sidder paa Bispestolen, ikke kommer 
til at nyde godt af den Lov, her behandles. Dette er sørgeligt, 
thi jeg er overbeviist om, at ligesom denne Menighed i sin Op
rindelse ikke var fjendtligsindet imod Folkekirken, saaledes 
vil den ogsaa nu i fredelig Stemning kunne drages over til 
den, men dersom der foreskrives denne Præst en Tilbagekal
delse af, hvad han skrev den 2. December i Kirketidende, hvil-o 
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ket man maa forudsætte er Ministerens Mening, maa jeg spør
ge, hvorledes han med Sandhedskjærlighed skulde kunne til
bagekalde, hvad han anseer for rigtigt« (Folket. Forh. 1866-
67, Sp. 2533-40). 

Ministerens og Udvalgsflertallets Ændringsforslag vedtoges 
med 54 Stemmer mod 27. 

Da Lovforslaget derefter kom til Forhandling i Landstin
get, mødte det megen Modstand, men O. E. Sanne gav det en 
varm Anbefaling. »Jeg betragter denne Sag,« udtalte Sanne, 
"fra en meget alvorlig Side; det forekommer mig, at den ene
ste og vigtigste Side, hvorfra vi kunne betragte den - idet
mindste anseer jeg det for den vigtigste - er den: Hvorvidt 
kunne saadanne Foranstaltninger som den foreslaaede fremme 
Guds Rige? Naar jeg nu spørger saaledes og seer paa Lovfor
slaget for at faae Svar, saa er det min Overbeviisning, at jeg 
maa svare: J a, det vil det gjøre. Det vil foranledige endeel 
Bevægelse, det indrømmer jeg, men jeg veed ogsaa, at Bevæ
gelse netop fremmer dette Rige, fremmer det religieuse Liv. Jeg 
har selv levet i en Kreds, hvor et saadant Liver blevet frem
kaldt, og jeg har levet i den samme Kreds, medens der her
skede en stor Ligegyldighed i Almindelighed, og de samme 
Forhold, som have fundet Sted i den Kreds, hvortil jeg sigter, 
have vistnok været tilstede paa flere Steder i Landet og ere 
vistnok endnu tilstede der. Der var for en Snees Aar tilbage 
- hvad jeg troer, at vi Alle ville mindes og være enige om, -
temmelig almindelig Ligegyldighed med Hensyn til de kriste
lige Forhold. Hvem var det, som endelig begyndte at tilveie
bringe dette Liv? Det gjør mig ondt at maatte sige det, men 
det var de Seeter, som begyndte at gjøre sig gjældende, navn
lig Papisternes og Mormonernes. For endeel Aar tilbage var 
det navnlig den sidste Se et, der virkede med temmelig stor 
Styrke her i landet og desværre ogsaa med temmelig stort 
Held, saa at den samlede mange Proselytter; for Bornholm var 
der nogle Aar, hvor der aarligt gik Folk i Sneseviis over til 
Saltsøen for der at finde Guds Rige. Den Ligegyldighed, som 
almindeligt var tilstede, og hvoraf Folk begyndte at vækkes 
ved den seeteriske Virksomhed, forandrede sig efterhaanden 
til en Tørst hos dem, som det før af en æret Taler blev yttret, 
efter at faae den religieuse Følelse, der slumrede i deres Hjer
ter, og som nu var begyndt at vækkes, tilfredsstillet. Paa den 
Tid var det, at den Mand, som senere har dannet en Frimenig-
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hed, kom over til Bornholm og blev Capellan i et Embede 
der. Denne unge, begavede, varmtfølende Mand havde en egen 
Maade til at vække det ehristelige Liv paa iblandt Folk, og 
de fleste hørte ham gjerne. Efterat han i nogle Aar havde fun
geret som Capellan, besluttede han sig til at reise om til Sog
nene og paa denne Maade at fortsætte sin Virksomhed i en 
mere udstrakt Kreds. Overalt, hvor han kom hen, fandt han 
Tilslutning, og til den Tid fandt han endogsaa flere Geistlige, 
som syntes om ham, thi han arbeidede for Kirken og for et 
ehristeligt Liv i denne, prædikede til Kirken, uden dengang at 
tænke paa eller tale om nogen Adskillelse. Men saa fik han den 
ulykkelige Idee, at han maatte være paa en forkeert Ve i, idet 
næsten Alle holdt med ham, medens der dog i Skriften staaer, 
at Den, der arbeider for Guds Rige, vil have mange Modstan
dere og blive forfulgt; saa begyndte den Tanke at opsta,ae hos 
ham, at han maatte gaae en anden Vei, at han maatte see at 
faae et reent Samfund, frit for denne Verdens Skrøbelighed, 
at han maatte udskille sine Tilhængere, som han kaldte Guds 
Børn, fra den store blandede Mængde, der levede i Folkekir
ken, for at faae en Menighed, som var reen. Han dannede Læg
prædikanter, som skulde hjælpe ham, og hans og navnlig hans 
Medhjælperes Taler kom saa efterhaanden til at gaae ud paa, 
at i Folkekirken eller Statskirken kunde Saligheden ikke fin
des, men maatte træde ud. Dette var altsaa Vildfarelsen, der 
fulgte med. Men, naar jeg nu spørger, om denne Virksomhed 
med den Vildfarelse, som den har medført, og den Splid, som 
det ikke kan nægtes, at den ogsaa har fremkaldt adskillige 
Steder baade i Familier og mellem Folk, - men som jeg troer 
intetsteds kan undgaaes, hvor et virkeligt kirkeligt Liv begyn
der at røre sig -, om den dog ikke har været til Velsignelse, 
maa jeg sige: Jo; af mit inderste Hjerte maa jeg sige Jo; den 
har været til stor Velsignelse; den har aabnet Øinene for et al
vorligt, ehristeligt Liv, ikke alene paa dem, som ere traadte 
ud, men den har aabnet Øinene paa os Andre med, den har 
gavnligt vækket os Allesammen, og jeg troer, at jeg tør sige, 
at den ogsaa har havt en gavnlig Indflydelse paa Præsternes 
Virksomhed«. (Landst. Forh. 1866-67, Sp. 1924-26). 

Bornholmeren Madvig ytrede sig fra et stik modsat Syns
punkt, idet han fandt Loven ganske overflødig. At lette Pastor 
Trandberg Vejen tilbage til Folkekirken, kunde der efter Pro
fessor Madvigs Mening slet ikke være Tale om. »Der er her«, 
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udtalte Madvig, »Spørgsmaal om en Præst, der har - jeg dad
ler ikke hans Overbeviisning eller hvad han har gjort efter sin 
Overbeviisning - meldt sig ud af Folkekirken, siden fortrudt 
sit Skridt, har sagt, at han har feilet og nu forlanger at kom
me ind i den igjen; men man skal dog ikke udtrykkeligt aabne 
Veien for denne Mand, der selv erkjender at have feilet saa 
stærkt og ledet mange Andre med sig i Vildfarelse, for at han 
skal vende tilbage til Kirken som Lærer. Lad ham beskedent 
vende tilbage til Kirken, som han siger, at han har forladt -, 
jeg kaster, som sagt, ikke nogen Dadel paa ham, min kirkelige 
Overbeviisning staaer ikke paa en saa fast Grund, at jeg vII 
dadle Andre, jeg holder den helst beskedent tilbage hos mig 
selv«. 

Sonne hævdede heroverfor, at naar Pastor Trandberg, som 
»offentlig og paa en saa højtidelig Maade er traadt ud af Fol
kekirken, nu offentligt erkjender, at han dengang tog feil, og at 
han angrer det Skridt, som han dengang foretog, da har han 
derved, saa forekommer det idetmindste mig, viist en saa stor 
Ydmyghed, at der nu vel kan være Anledning til igjen at op
tage ham som Præst i Folkekirken. Forlanger Cultusministeren 
en yderligere Erklæring af ham, vil han vistnok ogsaa være 
villig til at give den. Der hører Meget til, for at man skal er
kjende sine Fejl; der hører allerede Meget til for at erkjende 
sine Feil overfor en af sine Venner, og der hører derfor et stort 
Mod til for at erkjende dem overfor hele Verden. Den omtalte 
Mand har faaet min Høiagtelse for det Mod, som han har viist 
ved offentligt at erkjende, at han dengang tog feil«. (Landst. 
Forh. 1866-67, Sp. 2607). 

Hele Lovforslaget blev imidlertid af det mod kirkelig Fri
hed fjendtligsindede Landstingsflertal stemt ned (med 34 Stem
mer mod 22). 

Disse Indlæg fra de 2 Bornholmere er dybt afvigende. Vor 
verdensberømte Landsmand, Professor Madvig, der var valgt 
ind i Tinget fra København, yndede i disse Aar at tage Ordet 
i vidt forskellige Sager. Hans Udtalelser i det Trandbergske 
Spørgsmaal giver hverken Udtryk for Indsigt i Emnet eller 
Kendskab til Personer og Forhold paa hans Fødeø, og den 
Maade, hvorpaa han afviser de 100 bornholmske Familiefæ
dres og deres Sjælesørgers Bøn om paany at faa Lov til at leve 
deres kirkelige Liv indenfor den danske Folkekirkes iøvrigt saa 
rummelige Hus, virker utiltalende ved sin Kulde og Intole-

155 

rance. Heroverfor staar vor ø's egen Landstingsmand, O. E. 
Sonne, hvis Bidrag til Forhandlingen virker stærkt og sympa
tisk; hans egen ærlige Kristentro giver hans Indlæg Alvor og 
Inderlighed; hans nøje Kendskab til Bevægelsen paa Bornholm 
sætter ham i Stand til at udrede Forholdene med Sagkundskab, 
og hans Taalsomhed overfor anderledes tænkende gør ham ~et 
muligt at se bort fra de Fejlgreb, der efter hans konservativt 
prægede Anskuelser er begaaet, idet han sa~ti~ig søge~ at finde 
en i Praksis anvendelig Form for Samarbejde I Fremtiden, saa
ledes at den Fakkel, som Trandberg har tændt, kunde komme 
til at lyse for saa mange af Kirkefolket som m~ligt. . 

Det bornholmske Spørgsmaal, som i denne Rlgsdagssamlmg 
stærkest lagde Beslag paa Opmærksomheden, var dog - som 
allerede antydet - Ordningen af Militsens Forhold. Hærpla
nen af 1842 var allerede længe anset for utidssvarende, og 
Krigsminister W. R. Raasløff forelagde - efter at en Forsvars
kommission havde afgivet Betænkning - et Lovforslag om en 
ny Hærordning, hvorefter ogsaa de bornholmske Forhold søg
tes ændrede. Herefter skulde det værnepligtige Mandskab fra 
Bornholm indkaldes og uddannes ved Hærens forskellige Af
delinger, ganske som Mandskabet fra det øv~i~e ~and, og det 
skulde endvidere blive staaende i Hærens LmJe til Udgangen 
af det 2' Værnepligtsaar, men derefter vilde det være at ove:
føre til »Bornholms Væbning«, som Militsen omdøbtes td. 
Man regnede derved med, at Væbningen skulde komme til at 
raade over ca. 1200 vel uddannede Tropper. Ud fra den For
udsætning, at Øen i Tilfælde af et fjendtli.gt Angreb i hve:t 
Fald en Tid vilde være ganske overladt ul at stole paa sm 
egen V æbnings Modstandskraft, blev de 1200 Mand fordelt 
mellem alle 3 Vaabenarter, saaledes at der dannedes I ~nfan
teribataillon (med 4 Kompagnier), I Eskadron Kavallen og I 

Kompagni Artilleri; det sidste tænktes anven.dt dels som F:lt
artilleri, dels til Besættelse af de nødvendIge Kystbattener. 
Kavalleriet regnedes nærmest at skulle gøre Ordonans- og 
Patrouilletjeneste. For at vedligeholde Mandskabets Vaa.ben
færdighed skulde der aarlig holdes 3 Dages Skarpskydnmgs
øvelser, og hvert andet Aar skulde der finde Indkaldelse Sted 
til større øvelser i IO Dage; heri skulde Mandskabet fra de 6 
første V ærnepligtsaar deltage. I Spidsen for Væbningen sattes 
en Oberstløjtnant af Forstærkningen, der desuden var Kom
mandant paa øen. De øvrige lønnede Officerer blev ved In-
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fameriet en Bataillonschef (Oberstløjtnant) og 4 Kompagni
chefer (Kaptajner), ved Kavalleriet en Eskadronchef (Rit
mester) og ved Artilleriet en Kompagnichef (Kaptajn). Alle 
disse Officerer henregnedes til Forstærkningen. Det samme 
gjaldt Tøjmesteren, der skulde være Kaptajn af Artilleriet. 
Endelig skulde der ansættes en Bøssemager. Væbningens øvrige 
Befalingsmænd skulde være værnepligtige, paa Bornholm hjem
mehørende Mænd, som havde erhvervet sig deres Befalings
mandsgrad i Hæren. Disse Stillinger var ulønnede. For de 
øvrige Officerer var fastsat meget beskedne Honorarer, nemlig 
1500 Rdl. til Kommandanten, 600 Rdl. til Bataillonschefen og 
300 Rdl. til Ritmesteren og Kaptajnerne samt Bøssemageren, 
hvortil dog kom - i hvert Fald for de 2 højeste Officerers 
Vedkommende - den Pension, der var tilstaaet dem ved deres 
Overgang til Forstærkningen. Hele Statens Udgift til Born
holms Væbning var opgjort til 7.300 Rdl. aarlig. 

Dette Lovforslag vakte et stærkt Røre paa Bornholm, og den 
landkommunale Forening vedtog at indgaa til Rigsdagen med 
en Adresse, hvori man bad om - som et mindre Onde end det 
paatænkte Lovforslag - »at Mandskabet paa Øen gaaer ind 
under den almindelige Værnepligt og aftiener den fuldstændigt 
som det øvrige danske Folk«. Adressen fik Tilslutning fra 
Amtsraadet og en Del Kommunalbestyrelser, ligesom godt 300 
Enkeltpersoner underskrev. De, der støttede denne Adresse, 
handlede ud fra det Synspunkt, at naar de bornholmske værne
pligtige alligevel skulde gennemgaa den almindelige Rekrut
tjeneste og staa i 2 Aar i Hærens Linie, betød det ingen Lem
pelse for Øens Befolkning, at de derefter blev optagne i en for 
dem speciel Væbning, hvor der jo efter Forslaget hvert Aar 
skulde finde Efterøvelse Sted. Dertil kom, at Bornholms Be
folkning maatte bære en Del specielle Byrder: Væbningens 
Heste skulde vederlagsfrit stilles til Raadighed, og Soldaterne 
skulde selv skaffe sig Uniform og sørge for deres Forplejning 
under Indkaldelser til Øvelser etc. Imidlertid blev der fra an
den Side paa Øen sat en Modadresse i Gang, der blev indgivet 
til Rigsdagen, inden Hærlovforslaget forlod Folketinget. Deri 
protesteredes imod, at Rekrutuddannelsen skulde foregaa uden
for Bornholm; man gjorde med andre Ord et sidste Forsøg 
paa principielt at bevare den gamle Ordning. Denne Adresse 
samlede 27II Underskrifter, et efter Forholdene særdeles bety
deligt Antal. 
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Ved Hærlovforslagets I' Behandling i Folketinget var de 
bornholmske Forhold kun i meget ringe Grad Gensta~d for 
Omtale. De 2 Folketingsmænd fra Øen, hvora~ den .ene.J0 var 
Militsens Chef, den anden Officer i denne, hVilket !ØVrigt og
saa gjaldt Landstingsmanden fra Bornholm, fremsatte ret .ud
førlige Indlæg i Debatten om Danmarks nye Forsvarsordmn~, 
men de for Bornholm specielle Bestemmelser blev kun streJ
fede; de 2 Herrer var nemlig i det store og hele tilfreds med 
Krigsministerens Forslag, og de Enkeltheder, man ønskede 
ændrede, vilde man, som Major Fallesen udtalte det, drøfte 
med det kommende Udvalg. Derimod var der en anden Folke
tingsmand, Major Miillen fra Sorø, som i et udførligt Indlæg 
gjorde sig til Talsmand for den samme Opfattelse s~m de 2711 

Underskrivere paa Adresse Nr. 2 forfægtede, nemlig at Born
holm helt og holdent burde beholde sit ege~ Militærva;sen. Han 
udtalte herom bl. a.: »En fjendtlig Afdelmg,. soJ? v~l f.orsøge 
paa at sætte sig i Besiddelse af Bornholm, VII Visselig I dette 
Tilfælde, som ved enhver Landgang, møde med en saa over
mægtig Styrke, som han ansee: f.or nødvendig for at. kunne 
sætte sig i Besiddelse af denne Vigtige Ø; d~n hele V æbnmg bør 
derfor være tilstede der, og ikke en Afdelmg deraf alene. Jeg 
troer, det er rigtigt, hvad der er udtalt paa et andet Sted,. at 
betragte Bornholm som en Fæstning; men fr~ denne Fæstlll.n.g 
bør man ikke bortdrage Noget af dens Besætmng, og dens mllI
taire Besætning er hele den bevæbnede Deel af den~ Bef.olk
ning. Denne kan faae Nok at b~stille med at for~vare sm HJem
stavns ø, og det er derfor urigtigt under en. Kng at ~ortdrage 
en Deel af dens Forsvar og indlemme den I en af Bngad~rne. 
Faae vi f. Ex. med en Søfjende at bestille, en Fjende, s.om Ikke 
blot er istand til at afskære, hvad jo langtfra var umulIgt, For
bindelsen mellem de to store øgrupper, men ogsaa, hvad ~er 
er endnu lettere, Forbindelsen mellem Bornholm og det øvnge 
Danmark vil det saa være forsvarligt at bortdrage en Deel 
af denne 0es naturlige Forsvarere, som tilvisse dog ikke kunne 
ansees for altfor talrige til at opfylde deres Hverv, at forsvare 
Øen? Jeg kan saaledes ikke see rettere, end at man bør lade 
Bornholms bevæbnede Magt forblive paa øen. Naar det er 
blevet sagt, at den burde deeltage i det hele store Forsvar af 
Fædrelandet saa skal jeg tillade mig at bemærke, at Bornholm 
ogsaa er en Deel af Fædrelandet, og det en meget vigtig Deel« 
(Folket. Forh. 1866-67, Sp. 3573-74)· 
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Major Mullen kom i Modsætning til Fallesen og Dam ind 
i Hærlovsudvalget, og her lykkedes det ham at faaTilslutning 
til sit forannævnte Standpunkt af 5 andre af Udvalgets 19 
Medlemmer; dette Mindretal stillede nu Forslag om, at Born
holms Væbning skulde opretholdes uforandret, indtil Forhol
dene ordnedes ved en særlig Lov. I den Tale, hvormed Mullen 
ved Lovforslagets 2. Behandling motiverede dette Ændrings
forslag, hævdede han - ud fra lignende Synspunkter, som 
gamle Grundtvig i de Aar, han sad i Rigsdagen, med stor Styr
ke havde gjort gældende - at Danmarks Forsvar burde ord
nes paa Grundlag af en Almenvæbning, saaledes at alle Mænd, 
der kunde bære Vaaben rykkede i Marken i Farens Stund. »Men 
saa forekommer det mig ikke rigtigt«, sagde Mullen, »at man 
ligefrem vil tilintetgjøre det lille Fragment af en Almeenvæb
ning, som nu findes i den bornholmske Milice. Det synes mig 
virkeligt, at man under de tidligere Regjeringer, om man end 
just ikke har ladet sig det være magtpaaliggende Intet at gjøre 
for denne Milice, saa dog har behandlet den saa skjødesløst, 
at man deraf let kunde ledes til den Formodning, at det lige
frem tilsigtedes at ophæve dens Betydning og at tilintetgjøre 
den, for at Andre ikke skulde kunne henpege til den og sige: 
»See denne ø har allerede en Almeenvæbning, og see, hvor 
blomstrende den er; den kan tjene til et Mønster for os og 
staae som et Maal, hvortil vi bør stræbe«. Jeg tør jo ikke sige, 
at det har været Tanken, men at det hele Forsvar fra tidli
gere Regjeringers Side er blevet forsømt, troer jeg, at Ingen saa 
let vil indlade sig paa at modsige«. »Jeg tro er, at Milicen i 
sin nuværende Skikkelse ikke vil egne sig til at yde noget For
svar; men, fordi en Ting er ubrugelig i den Skikkelse, hvori 
den ved mange Misgreb er kommen til at befinde sig, deraf føl
ger ikke, at der ikke kan gives den en saadan Skikkelse og en 
saadan Tilværelse, at den nogenlunde bliver skikket til at op
fylde sit Øiemed, og jeg troer navnlig, at det vil kunne blive 
Tilfældet med Bornholms Milice«. »Naar man tager Hensyn 
til Bornholms Naturbeskaffenhed fra Hammeren og ned til 
Svaneke og derfra videre til Dueodde, saa vil man see, at den 
aldeles ligner, hvad man kalder en beskyttet Kyst, det vil sige, 
at der er høje Skrænter og, i Særdeleshed paa den første Stræk
ning, som jeg nævnte, svære Brændinger, som gjøre en Land
gang meget vanskelig. Den anden Deel af Kysten har derimod 
jo ganske vist sine abordable Punkter, men Bornholm er jo 
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ikke fuldt I I Kvadratmile stor med en Befolkning af noget 
over 29,000 Mennesker, og der er intet Punkt paa Øen, som 
er synderligt længere end 5 Qvartmile fra Kysten, hvoraf føl
ger, at det altsaa ikke vilde være vanskeligt for en Styrke, der 
maatte holdes samlet paa et eller andet dertil beqvemt Punkt, 
som jeg, da jeg aldrig har været paa Øen, naturligviis ikke i 
dette Øieblik nøiere kan betegne, paa et givet Varsel meget 
hurtigt at sætte sig i Bevægelse. Det vilde altsaa ikke være 
vanskeligt for en Troppestyrke øieblikkeligt at kunne afsende 
et tilstrækkeligt stort Detachement eller selv at sætte sig i Be
vægelse for at møde en Fjende, hvis han skulde lande paa den 
vestlige Kyst, som er den, jeg især anseer for farlig med Hen
syn til øens Forsvar, og dette vilde kunne skee meget hurtigt«. 
»Man vil maaske sige: »Den bliver alligevel for lille til Øens 
Forsvar«; men dertil svarer jeg: Ja, det er sandt, men vi kunne 
jo desto værre sige det Samme om hele vor Væbning; den er 
ogsaa for lille, den vil ogsaa være for svag mod en overmæg
tig Fjende. Hertil kommer endnu en Omstændighed, og det er 
den, at vi hidtil have været sømægtige, at vi hidtil have havt 
Herredømmet paa Søen; det vil jo desværre neppe blive Til
fældet i Fremtiden, ligesom det er et Spørgsmaal, om det alle
rede er Tilfældet i dette Øieblik. Men i saa Fald ligger det dog 
ganske klart for, at det idetmindste vilde være et stort Misgreb 
at bortkalde en Deel af Øens meest vaabenføre Befolkning for 
at fordele den her i to Brigader. Her vilde denne lille For
øgelse jo ikke være af noget væsentligt Værd,. men en stor og 
vigtig Betydning vilde dette Mandskabs Bortdragelse fra sin 
Hjemstavn kunne have, saasnart det kom dertil, at Øen, blot
tet for al Succurs herfra, skulde stole paa sine egne Kræfter, 
og ved Hjælp deraf gaae en Fjende imøde, som vistnok ikke 
vilde udeblive, saasnart Herredømmet tilsøes var i andre Hæn
der end den, hvori det hidtil har været«. (Folket. Forh. 1866 
-67, Sp. 8035-39). 

De bornholmske Folketingsmænd ydede ikke Mullens For
slag Støtte, og ved Afstemningen forkastedes det med 52 Stem
mer mod 22. Men Major Mullen stillede til 3. Behandling, 
opmuntret af den før omtalte Adresse med de 27II Under
skrifter, som i Mellemtiden var blevet indgivet til Rigsdagen, 
paany sit Forslag. »Naar man kan imødekomme Ønsker hos 
Befolkningen, uden at høiere Formaal tilsidesættes, troer jeg, 
at man bør gjøre det. I det Hele troer jeg ikke, at det er klogt 
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at modsætte sig det Ønske, som i denne Sag er udtalt af et 
dog forholdsviis betydeligt Antal af Bornholms Beboere -
det er jo næsten 3,000, som have næret den Attraa, at Recrut
uddannelsen fremdeles maa finde Sted paa Øen selv -, thi 
skjøndt jeg ikke noget Øieblik betvivler Bornholmernes Loya
litet og Kjærlighed til det fælles Fædreland, saa maa man dog 
være opmærksom paa, at denne ø har en særlig, jeg kunde fri
stes til at sige delicat, idetmindste vanskelig Beliggenhed i 
Krigstid, hvorfor man ganske vist vil kunne regne paa, saa
ledes som vore og vore eventuelle Fjenders Magtforhold nu 
stille sig, at Bornholm upaatvivleligt ikke vil undgaae ved 
den første udbrydende Krig at blive Gjenstand for Overfald. 
Og jeg spørger fremdeles, om det ikke absolut maa undergrave 
Beboernes Tillid til deres Befalingsmænd, naar de see, at man 
vel vil betroe disse i Krigstilfælde at føre dem imod Fjenden, 
men· at der derimod ikke kan betroes dem den langt ringere 
Forretning at skaffe dem den Uddannelse, som nødvendigviis 
hører til, for at de kunne opfylde deres Hverv med Hæder 
og muligt Held« (Folket. Forh. 1866-67, Sp. 8514-16). 

Krigsministeren fraraadede Ændringsforslaget, idet han 
fandt det rigtigst, at de bornholmske Rekrutter fik deres Ud
dannelse udenfor øen. Trafikmidlerne var efter Ministerens 
Mening nu saa gode, at den foreslaaede Ændring ikke vilde 
volde Vanskeligheder. - Dam erklærede, at han vel vilde 
stemme for Miillens Forslag, men kun under den udtrykkelige 
Forudsætning, at det i Ændringsforslaget bebudede særlige For
slag om Militsens Omorganisation snarest blev forelagt, saa
ledes »at vi kunne faae en virkelig tjenlig Væbning for Born
holm, . der nogenlunde kan tilfredsstille de Krav, man kan 
stille til en saadan Væbning, baade af Hensyn til dens indre 
Beskaffenhed og til den oeconomiske Side af Sagen«. Ved Af
stemningen faldt Forslaget med 56 Nej mod 29 Ja. 

Medens Dam kun med megen Reservation og Fallesen slet 
ikke støttede dette sidste Forsøg paa at bevare den af Born
holms store Flertal saa stærkt ønskede, men sikkert uheldige 
Ordning, hvorefter Rekrutuddannelsen foregik paa selve Øen, 
stillede de 2 Folketingsmænd baade til 2' og 3' Behandling 
Ændringsforslag til 2 andre Punkter i Udkastets Regler for den 
bornholmske Væbning. For det første ønskede man at faa 2 

Kompagnier Artilleri paa Øen i Stedet for I, og for det andet 
vilde man sikre sig, at Væbningens Kompagni- og Eskadrons
chef er blev udtagne blandt Væbningens Officerer. 
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T~l ~et første ~f disse Forslag stillede Krigsministeren sig ret 
velv1lhgt; heller 1kke Udvalgets Ordfører var særlig afvisende, 
men da ~an frygtede, at man derved vilde svække Artilleri
kompagmerne udenfor Bornholm for stærkt, mente han dog 
nærmest at maatt'e fraraade Forslagets Vedtagelse. Det blev da 
ogsaa stemt ned, om end med ringe Stemmeforskel (49 Stem
mer mod 43). 

Om det andet Forslag ytrede Dam bl. a.: »Lad det være 
mig tilladt ganske aabent og reent at udtale, hvorledes man ud
trykker sig om ~enne Sag paa Bornholm, og jeg synes, at der 
er nogen Grund 1 et saadant Argument. Vi maae nemlig huske 
~aa, at. den Adskillelse, her er i Loven, saaledes som den fore" 
hgger, 1mellem Forstærkning og Væbning, falder sammen med 
en anden Forskjellighed, nemlig den, at der er lønnede og 
u.lønn.ede O~ficersposter. ?e.t er dette, der har givet Anledning 
tll M1sfornø1else, at Capltamerne og Bataillonscommandeuren, 
der. betegn~s som værende af Forstærkningen, ere lønnede med 
et hlle aarhgt Honorar, imedens derimod Lieutenanterne idet~ 
mindste efter det foreliggende Lovforslag, ikke skulde h~ve et 
s~adant Honorar. Deri seer man hjemme paa Bornholm en Til
sldesættelse, og det er meget naturligt, at man gjør det, thi efter 
Lovens Ord kan man meget godt tage, som man siger gamle 
~fdankede - till.ad mig dett.e l!dtryk, men det kan godt sigeS 
1 en god Betydmng - Capltamer fra Hærforstærkningen og 
sætt~ o.ver paa Bornholm til Compagniførere, imens de V ær
nephgtlge derovre ikke kunne avancere til mere end Lieutenan-' 
~er uden Gage. Nu vil jeg slet ikke paastaae, at Bornholmerne 
1 dette Punkt enten ere bedre eller slettere end andre Menne
sker. .Jeg troer nok, at de kunne gjøre endeel for Ærens Skyld, 
men Jeg troer ogsaa, at de gjerne tage imod et lille Honorar for 
dere~ Arbeide. I?erirr:od troer jeg nok ogsaa, at jeg tør sige, at 
de gJerne lade Slg nøle med et mindre Honorar; jeg troer, at i 
den Henseen~e er der ikke nogen stor Begjærlighed, og at de i 
~ette Punkt 1kke ere saa begjærlige, som man vil finde Mænd 
1 mange andre St~llinger herovre. Det er altsaa, som sagt, for 
at forsone Stemmng~n og ~or at tilfredsstille en Betragtning, 
hvorfor der efter mm Menmg ligger Noget til Grund, at jeg 
maa holde stærkt fast ved disse Bestemmelser«. (Folket. Forh. 
1866-67, Sp. 8519-21 ). 

Folketinget fulgte dog ikke Da 1· h F b m ans orsøg paa at e·-
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sværge Misfornøjelsens Storm blandt de bornholmske Office
rer; thi Forslaget faldt med 49 Stemmer mod 29. Men Krigs
ministeren fremsatte under Forhandlingen en beroligende Er
klæring, hvorefter de lønnede Kompagnichefstillinger som Ho~ 
ved regel vilde blive besat med Bornholmere fra de ulønnede 
Løjtnantstillinger . 

Da Hærlovforslaget derefter kom til Behandling i Landstin
get, gav Ordningen af den bornholmske Milits Anledning til 
meget udførlige Indlæg. Den nationalliberale Politiker, Digte
ren Carl Ploug, stillede et Forslag, hvorefter de bornholmske 
V ærnepligtige af Fodfolket først efter det 4' Aar af deres V ær
nepligtstid overgik til Bornholms Væbning, medens Artille
rister og Kavallerister hele Tiden skulde blive staaende i Li
nien i den for Riget fælles Hær. Om dette Forslag udtalte 
Ploug bl.a.: »Jeg skal villigt indrømme, at det er naturligt, 
at der paa en ø, der ligger saa isoleret som Bornholm, er en 
liden Væbningsstyrke tilstede, deels af Hensyn til muligt ud
brydende Uroligheder og deels for at opretholde Orden, naar 
der, som jo skeer, kommer fremmede Krigsskibe og Fiskere til 
øen. I Krigstid er der Intet at befrygte; da er Øens bedste 
Værn dette, at den har en Form som det Hvedebrød, man kal
der en Strut; havde den mere en Form af en Kringle, og især 
hvis der var et Brud paa Kanten, saa vilde Øen i dette Øieblik 
neppe være Danmarks Eiendom. Med andre Ord: Bornholm 
savner en Havn for store Krigsskibe og frist·er derfor ikke 
nogen af de to Stormagter, for hvem denne ø ligger beqvem, 
til at bemægtige sig den, og skulde de ville tænke derpaa, saa 
vilde de jo med Lethed kunne sende en Styrke derhen, som v <l. r 
4 Gange saa stor som de 1200 Mand. Ihvorvel jeg altsaa er
kj ender, at ved Ministerens Forslag vil Væbningen blive orga
niseret paa en mere fornuftig og tidssvarende Maade end hid
til, og at Omkostningerne dertil, som nu beløbe sig til omtrent 
15 .000 Rd., derved vilde kunne nedbringes til det Halve, saa 
troer jeg dog, at man gjerne kunde gaae lidt yderligere, og 
navnlig ikke holde Cavalleri og Artilleri paa Øen, hvorved 
man vilde spare Landet nogle flere Penge og Øens Indbyggere 
nogle Udgifter og Besværligheder. øens Beboere maae jo til de 
nuværende Øvelser, der ganske vist ikke vare længe, idet det 
kun er nogle faa Dage hvert Aar, stille 500 Heste og selv an
skaffe sig Uniform, og denne Byrde vilde bortfalde, naar man, 
saaledes som efter mit Forslag, lod dem udgjøre en Forstærk-
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ningsbataillon« (Landst. Forh. 1866-67, Sp. 4476-79). 
Baade Krigsministeren og O. E. Sonne fraraadede Plougs For

slag. Sonne benyttede Lejligheden til at give en meget udførliO' 
Fremstilling af Militsens Forhold og sit Syn paa dens Fremtid 
og ?p.gaver. Hafo1 rettede herunder stærke Bebrejdelser mod 
de tIdlIgere Regennger, fordi de i de senere Aar »have forsømt 
Milit~en og søgt, jeg havde nær sagt, at qvæle den Aand, som 
var tlls~ede i den fra tidligere Tid. Navnlig i Krigstiden fra 
1807 ul 18 I 4 var der en stærk militair Aand tilstede paa 
Bornholm. Hver Soldat, og det vil sige hver vaabenfør Mand 
maatte i den Tid flere Aar igjennem være paa Vagt hver tiend; 
Dag paa sin ~gen Bekostning og Underholdning, og desuagtet 
klagede man Ikke; der var en levende militair Aand tilstede' 
den udvikledes under den dygtige Gouverneur, som Bornholn~ 
dengang havde, og den vedligeholdtes og befæstedes senere i 
den flinke Commandant Hoffmanns Tid. Først i hans sidste 
Tid, men navnlig dog især senere, gik det reent tilbage. Efter 
Hoffmanns Død forløb der I I Aar, i hvilke Militsen ingen 
Øvels.er havde, i h:vilke ikke en eneste Recrut oplærtes. Saa 
kom l 1848 pludselIgt den stærke Krigsbevægelse i Europa, og 
saa . maatte Bornholmerne paa een Gang ind og i Marts og 
~pr~l ~aaned exercere p~a aaben Mark for at sætte sig lidt 
md l Tjenesten og lære LIdt af det, som i saa mange Aar var 
forsømt. Men siden den Tid er det igjen gaaet tilbage; kun 
enkelte Aar er der foretaget Øvelser, og Følgen heraf har væ
ret, . at Militsen er gaaet i høi Grad tilbage. Dette har atter 
beVIrket, at Bornholms Milits er bleven ringeagtet i Armeen 
o.g h~r :,æret Gjenstand ~or spottende Udtalelser, endogsaa i 
~m TId l denne Sal, og mm høitærede Ven (Ploug) kunde end 
Ikke nu lade være at omtale den paa en vis munter Maade 
Noget, som jeg mener er ufortjent, thi Bornholmerne kunn~ 
dog ikke gjøre ved, at Regjeringen lader Militsen forfalde«. 
Sonne krævede derefter med Styrke et virkeligt Forsvar for 
øen. »Jeg troer nemlig«, fortsatte han, »at Bornholm, dersom 
der ikke findes en stedlig Væbning paa Øen, ikke i Krigstid vil 
faae noget Forsvar; thi Danmark vil vist i saa Tilfælde have 
~dre Steder, hvor der vil være for megen Trang til Armeen, 
ul at det skulde have Raad til at lægge en Afdeling derover. 
Jeg vil, naar der skal være et Forsvar, derhos ogsaa have et 
~orsvar, der. kan være nogenlunde kraftigt, men saa kan det 
Ikke være mmdre, end her er foreslaaet«. Han vendte sig imod 
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den af Ploug hævdede Opfattelse, at det ikke skulde være nød
vendigt at have Artilleri og Kavalleri som et Led i V æbnin
gen; begge Dele var paakrævede, og han genoptog det i Folke
tinget nedstemte Forslag, hvorefter Bornholm fik 2 Kompag
nier Artilleri (hvoraf I til Felttjeneste, altsaa med transpor
table Kanoner, og I til Anvendelse paa Kystbatterierne). Han 
indrømmede, at man ved det foreliggende Forslag lagde ret 
store Byrder paa Bornholmerne; at Soldaterne i Væbningen 
skulde sørge for deres Uniform og deres Forplejning under 
øvelserne betød forøgede Udgifter, da Antallet af Øvelsesdage 
blev sat saa betydeligt op. Dertil kom som et væsentligt Punkt 
Udredningen af Heste. I gamle Dage betød dette ikke saa 
meget, thi da »havde man jo til hvert Agerbrug en Overflø
dighed af Heste - naar Foraarssæden var lagt, var der Heste 
nok tilovers -; efterhaanden som Agerbruget er skredet frem, 
er Bonden imidlertid ophørt med at holde flere Heste, end han 
nødvendigt bruger i sin Bedrift, og dem, han holder, er der 
altsaa Brug for hele Aaret igjennem; det er derfor ingen ringe 
Byrde for en Gaardmand at skulle være af med en Hest i flere 
Dage. De her nævnte Byrder medføre ogsaa saa Meget, at der 
er flere Eiendomsbesiddere paa Bornholm, som under ingen 
Omstændigheder ville have Militsen bibeholdt«. 

Sonne hævdede imidlertid, at den overvejende Stemning paa 
Øen dog var for at bevare Væbningen, og han anbefalede det 
foreliggende Forslag med den af ham selv foreslaaede Æn

dring. 
Krigsministeren kunde tiltræde Sonnes Ændringsforslag og 

gik som nævnt imod det, der var stillet af Ploug, som derefter 
tog det tilbage, men det blev optaget af Madvig, som holdt en 
længere Tale, hvori han indledningsvis ytrede: »Det gjør mig 
iøvrigt personlig overordentlig ondt at skulle tage Ordet her 
i denne Sag, thi jeg er selv en Bornholmer, som man jo vil 
kunne høre paa mit Mæle, og, skjøndt jeg vel nu i lang Tid har 
været borte fra min Fødeø, har jeg dog mange Forbindelser 
derovre og er knyttet til Øen med stærke Baand, og det vilde 
derfor være mig personligt meget ukjært at lægge mig ud med 
Bornholmerne og blive ilde seet der, hvad jeg dog neppe vil 
undgaae, naar jeg udtaler det, som jeg nu har reist mig for at 
udtale«. Om sine landsmænds Mod og Kampduelighed udtalte 
han sig meget anerkendende, idet han bl. a. sagde: »Jeg h'lr 
stor Interesse for Bornholmerne som brave og kjække Folk; 

l 
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jeg kan personlig huske den Gang, da der sidst for Alvor er 
~ørt Kanonskud paa Bornhol~, thi det var just i de Aar, da 
Jeg levede der som Dreng, og Jeg har selv hørt Kuglerne suse; 
det er den eneste Gang, at jeg har været saa nær ved fjendtlig 
Ild, at en Kugle kunde naae mig. Jeg kan forsikkre, at jeg har 
en levende Erindring om, at Bornholmerne dengang gik med 
Lyst til deres Batterier og samlede Infanteriet bagved Batte
rierne. De gjorde det i Tillid til en overmaade energisk og 
dygtig Mand, som stod i Spidsen for det Hele, nemlig den 
senere afdøde Admiral Rothe, og jeg troer, at de vilde have· 
gjort dygtigt Forsvar imod Forsøg paa landgang, og at de 
maaskee vilde have kunnet kaste en lille Trop tilbage, selv hvis 
den var kommen i Land. Men hvis en Landgang først var skeet 
med nogenlunde Styrke, saa troer jeg rigtignok, at Udsigterne 
med Hensyn til Udfaldet af en regelmæssig Kamp i det Indre 
af landet, vilde have været mindre heldige«. Det var i det 
hele Madvigs Opfattelse, at man maatte »opgive at uddanne 
Bornholmerne specielt med Hensyn til Forsvaret af deres egen 
ø. Jeg tro er, at man maa holde saa stor en Styrke paa Øen -
enten Forstærkningen alene eller tillige en Deel af Linien -, 
at der baade er et til enhver Tid tilstrækkeligt Politi, og at 
der i Krigstilfælde er, hvad jeg vil kalde et Krigspoliti, der 
kan forebygge Molest fra en ubetydelig fremmed Magts Side, 
og som kan hindre et enkelt fremmed Krigskib i at brandskatte 
Øen eller spille Herre paa den, men dertil behøves ikke nogen 
stor Styrke. Men forresten troer jeg, at man fra denne Ø lige
som fra de andre Landsdele skal tage det Bidrag, som den kan 
give til hele Landets Forsvar. Naar man skulde holde paa den 
bornholmske Væbning, saa maatte man egentlig sige: »Den 
krigerske Aand v~dligeholdes ikke saa let hos Folk, og der vil 
ikke være nogen Lyst hos dem til at være Krigsmænd, naar de 
ikke dermed kunne forbinde Tanken om paa eengang at værne 
det hele Land og det særlige Hjem, og denne Tanke ville 
Bornholmerne jo være nødte til at opgive> naar der ikke er en 
særlig stærk bornholmsk Væbning paa Øen; derfor maa man 
holde dens særlige Væbning vedlige«. Men denne Tanke, at 
forsvare det særlige Hjem, maa man jo for Tiden opgive over
alt, naar man vil tænke paa at have en Hær, der virkelig skal 
kunne bruges til Forsvar for det hele Land. Lad os huske hvad 
vi have fordret og maae fordre· i saa Henseende af Jylland. 
Danmark kan aldrig tænke paa at føre Krig, naar man ikke vil 
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gaae ud fra, at der er Landsdele, som under en Krig maae 
være udsatte for til en Tid at komme i en Fjendes Hænder, 
medens det vaabendygtige Ma~dskab derfra paa andre Punk
ter kæmper for hele Landet. Jeg kan derfor ikke komme til 
andet Resultat, end at man maa komme til at opgive at skabe 
den særlige bornholmske Væbning en Fremtid". 

Ved Forhandlingens Slutning tog Madvig dog paany det af 
ham optagne Plougske Ændringsforslag tilbage. Sonnes For
slag om 2 Artillerikompagnier vedtoges med 3 r Stemmer 
mod 9. 

Da Hærlovforslaget paa Grund af denne og en Del andre 
Ændringer blev sendt tilbage til Folketinget, rejstes der paany 
Modstand imod, at Bornholms Væbning fik 2 Artillerikom
pagnier, men ved Afstemningen blev det med 54 Stemmer mod 
ro vedtaget at blive staaende ved Landstingets Affattelse. Kort 
efter fik den nye Hærlov Kongens Underskrift; den derved 
for Bornholms Vedkommende tilvejebragte Ordning bevaredes 
nogenlunde uændret i 55 Aar. 

r9. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND FALLESEN, 
DAM OG SONNES VIRKSOMHED I RIGSDAGS

SAMLINGEN r867-68. 
Efter et Aabningsmøde den 7/ro r867 blev Rigsdagens Mø

der udsat i 2 Maaneder. Samlingen sluttede den 20/5 r868. 
Denne Rigsdagssession var altsaa betydelig kortere end den 

foregaaende; heller ikke dens Betydning for den almindelige 
Reformlovgivning kunde staa Maal med Samlingen r866-67; 
de særlige bornholmske Spørgsmaal, der i denne Samling kom 
til Debat, var af sekundær Interesse. 

Dam talte i Samlingens Løb kun 3 Gange; derimod holdt 
Fallesen 45 Taler; de fleste af disse var dog ret korte og 23 
blev holdt om Lovforslaget om Værnepligt. Sonne havde Or
det r6 Gange. - Fallesen var kun Medlem af r Udvalg, nem
lig det om Værnepligtsloven nedsatte. Her gjorde han til Gen
_",Id et meget stort Arbejde og blev valgt til Ordfører. Som 
saadan forsvarede han med stor Humor og saglig Dygtighed 
Udvalgsflertallets Standpunkter overfor vekslende Mindretals
ordførere. - Dam var Medlem af 2 Udvalg; det første af 
disse behandlede den kommunale Indkomstskat i København; 
det andet var nedsat til Overvejelse af et Lovforslag om Op-
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rettelse af Militærlejre og Anskaffelse af Materiel og Inventar 
til disse. - Sonne var Medlem af Udvalget angaaende Lov
forslaget om Købstadkommunernes Styrelse. 

Dam var i en Periode (4 Uger) Sekretær i Folketinget; 
Sonne var i hele Samlingen Sekretær i Landstinget. 

Som omtalt i Redegørelsen fm- Rigsdagssamlingen r 866-67 
havde det vakt nogen Misfornøjelse paa Bornholm, at man 
ved Væbningens Nyordning havde paaført Befolkningen, sær
lig det værnepligtige Mandskab, forøgede Byrder, og Øens 
Rigsdagsrepræsentanter havde ogsaa paa forskellig Maade gi
vet Udtryk for den Opfattelse, at den særlige bornholmske 
Militærordning var økonomisk ugunstig, bl. a. fordi de ind
kaldte Menige ingen Dagpenge fik under Manøvrerne, ligesom 
Befalingsmændene, bortset fra de højere Grader, intet Hono
rar oppebar. Regeringen havde ikke vendt det døve Øre til 
disse Klager, og i Marts r 868 forelagde Krigsministeren (W. 
R. Raasløff) et Lovforslag, hvorefter Befalingsmænd og Mande 
skab, naar Væbningen sammenkaldtes til Mønstring og øvel
ser, fik udbetalt en Lønning, der udgjorde pr. Dag: for Løjt
nanter r Rdl., for Underofficerer 40 Skilling, for Underkor
poraler 26 og for Menige 22 Skilling. Endvidere havde hele 
det indkaldte Personale Krav paa Kvarter in natura, frit Læ
getilsyn og fri Medicin. Endelig bestemtes det, at de Løjtnan
ter, Underofficerer og Spillemænd, som overgik fra den gamle 
Milits til den nye Væbning, bevarede Retten til den tidligere 
oppebaarne Gage. 

I Folketinget anbefalede Fallesen Lovforslaget til uændret 
Gennemførelse, og i Landstinget udtalte Krigsministeren, at 
han havde »Grund til at tro, at det vilde være velkomment 
paa Bornholm, da det er billigt og retfærdigt mod Individerne, 
og at det dermed forener et rimeligt Hensyn til Statskassens 
Tarv.« Sonne sluttede sig ganske til denne Ministerudtalelse. 
Andre Bemærkninger faldt der ikke ved denne Sags Behand
ling i de to Ting, og det vedtoges enstemmigt i den Skikkelse, 
hvori Regeringen havde forelagt det. - Fallesen tillagde sig 
en særlig Andel i denne Ordnings Gennemførelse, og det er 
ogsaa sandsynligt, at han har benyttet sine gode Forbindelser 
i Regeringskredse til underhaanden at virke for at dette Lov
forslag kom frem. Dets Vedtagelse vakte megen Tilfredshed 
paa Bornholm. 

Ved Forhandlingerne om Værnepligtsforslaget fremsatte 
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Fallesen en Del Bemærkninger om Bornholms Udskrivnings
væsen. Ved Hærloven var det fastsat, at de bornholmske vær
nepligtige skulde fordeles mellem to Brigadekredse. Dette 
skyldtes, at de Brigader, hvori Bornholmerne skulde uddan
nes, efter 2 Aars Forløb paany skulde miste dette Mandskab, 
nemlig ved dets Overførelse til Væbningen. Dersom alle Born
holmere nu stod ved den samme Brigade, vilde dette Tab mær
kes for stærkt. Mod denne Ordning fandt Fallesen intet at 
indvende, men da Krigsministeren i Konsekvens heraf gik vi
dere og foreslog Bornholm delt i 2 Udskrivningskredse, idet 
den almindelige Regel var, at Brigadekredse og Udskrivnings
kredse faldt sammen, fandt Fallesen dette urimeligt. Han ud
talte herom bl. a. »Det er en stor Besynderlighed, naar de dan
ske Udskrivningskredse ellers ere over 100 Qvadratmile store, 
da at underkaste denne lille ø, der ikke er mere end IO Qva
dratmile, 2 Udskrivningschefer og 6 Lægdsforstandere. Efter 
min Opfattelse er dette urimeligt, og jeg troer, at man vel kun
de paalægge Commandanten uden Vederlag at overtage disse 
Udskrivningsforretninger. Ingen kan udføre dem saa godt som 
han, saavel naar man tager Hensyn til Controllen, som til 
hurtig Indkaldelse, som ogsaa til Søfarendes Stilling. Jeg skal 
ganske klart udtale mig herom. Der bestaaer det Forhold paa 
Bornholm, at Ingen, der er i Væbningen - og det ere Alle 
fra Confirmationen til 50 Aars Alderen -, kan forlade Øen 
uden at fa ae et saakaldet Permissionspas hos Commandanten; 
det er en Bestemmelse, som i den Grad er gaaet over i Blodet 
paa Befolkningen, at det saa at sige aldrig skeer, at Nogen 
overtræder denne gamle Befaling. Det vil let sees, at naar paa 
Bornholm Commandanten baade var Udskrivningschef og 
Lægdsforstander - et lignende Forhold som i København -, 
vilde man, ved at holde denne Sædvane i Hævd, have den al
lerbedste Control, man kunde faae. Den Værnepligtige, der 
vil forlade Øen, vil, naar han melder sig hos Commandanten, 
tillige træffe Lægdsforstanderen. Fremdeles vil det med Hen
syn til hurtig Indkaldelse sees, at naar der fra Udskrivnings
cheferne skal corresponderes med Lægdsforstanderne, og der 
fra disse, som tillige ere Politimestre, og som derfor gjerne 
kunne være borte ved Skovauctioner eller i andre Forretnin
ger, skal sendes Bud til Lægdsmanden, og denne derefter op
søge vedkommende Værnepligtige, vil dette tage meget lang 
Tid; i Almindelighed vil der gaae 2 til 3 Dage, inden man 
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faaer fat paa Vedkommende. Naar man derimod henlægger 
Indkaldelsen til Commandanten, vil denne ved Hjælp af en 
ligeledes fra gammel Tid bestaaende hensigtsmæssig Indret
ning, nemlig den saakaldte »Commandantens ridende Post
kjæde«, kunne i Løbet af nogle Timer have hvilkensomhelst 
Mand staaende for sig. Ved Hjælp af Postkjæden sender han 
Bud til vedkommende Afdelingschef, som tillige er Lægds
mand, og som med Lethed faaer fat i enhver ham underlagt 
Værnepligtig. - Med Hensyn til de Søfarende paa Bornholm 
vil det ogsaa let erkjendes, at det er en stor Ulempe, at, naar 
en Mand kommer hjem med sin Søfartsbog og skal forfremmes 
til Befaren, at da dette ikke kan skee paa Stedet, men at Bo
gen først skal sendes til Kjøbenhavn. Han vil nemlig ofte 
komme hjem paa saadanne Tider, at han kunde slippe bort 
igjen, naar han strax havde sin Søfartsbog, men naar denne 
først skal til Kjøbenhavn, hvor man - det kan jeg forsikre 
Dem om - paa ingen Maade er vant til altid at expedere 
Bornholmerne først, men hvor man tager de bornholmske Sa
ger meget roligt og sindigt, saa faaer han den maaskee ikke, 
førend Leiligheden for ham til at komme bort ikke længere 
er tilstede. Deraf følger Noget, som jeg ikke anseer for aldeles 
lovligt, nemlig at man undertiden har tilladt en saadan Mand 
at gaae i Fart uden Søfartsbog, imod at man gav ham en Lap 
Papir, hvorpaa stod: Denne Mand har sin Søfartsbog, men den 
er hos Udskrivningschefen i Kjøbenhavn. Af de nævnte Grun
de troer jeg derfor, at det maa indrettes saaledes, at Udskriv
ningschefen for Bornholm boer paa Stedet, hvad enten man 
nu vil benytte Commandanten eller hvilkensomhelst Anden 
til at udføre hans Forretning«. (Folket. Forh. 1867-68, Sp. 
901 - 02). 

Den Tanke, Fallesen her fremsatte, vandt Tilslutning i det 
nedsatte Udvalg, og der blev af dette - med Krigsministe
rens Tilslutning - stillet Ændringsforslag, hvorefter Udskriv
ningen paa Bornholm blev underlagt Kommandanten, der 
desuden blev Lægdsforstander. Det udtales i Betænkningen, at 
denne Ordning maa anses for at »være simplere og paaføre Be
folkningen miridre Ulempe end den af Ministeren foreslaaede 
med 2 Udskrivningschefer og 5 Lægdsforstandere, ligesom 
man ved at knytte Ordningen til alt bestaaende Forhold vil 
kunne gjøre Indkaldelserne hurtigere og Controllen mere fuld
stændig end efter Forslaget«. Udvalgets Forslag tiltraadtes af 
Tinget. 
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Ved Værnepligtslovens Behandling i Landstinget fremdrog 
Sonne, der selv var Borgerkaptajn i den gamle Milits og des
uden Mønstringsbestyrer, et andet Forhold, som Overgangen 
til den nye Væbningsordning havde gjort aktuelt. Hvad han 
tilsigtede, fremgaar af den Motivering, han fremsatte for et 
af ham stillet Ændringsforslag, idet han udtalte: »Ved den 
bornholmske Milices Omordning er der blevet endeel færre 
Compagnier, end der var under den tidligere Væbning. De 
overflødige Officerer ved Infanteriet og Cavalleriet ere gaaede 
af med Vartpenge, men Officererne ved Borgercompagnierne 
ere gaaede af uden saadanne, og det af den simple Grund, at 
de ingen Lønninger havde. Disse Officerer havde imidlertid 
ved Siden af deres Stilling som Borgercapitainer et Par andre, 
dermed i Forbindelse staaende offentlige Bestillinger, hvoraf de 
havde en lille Indtægt, og een af disse Bestillinger var, at de 
fungerede som Mønstringsbestyrere. De vare vel ikke konge
ligt udnævnte i denne Stilling, men ved et kongeligt Rescript 
af 21. Maj 1823 var Commandanten bleven bemyndiget til 
at udnævne Borgercapitainerne til at fungere som Mønstrings
bestyrere. Nu er det jo en gammel Vedtægt her i Rigsdagen, at 
man ikke gjør Forandringer i personlige Forhold uden ved de 
paagjældende Personers egen Afgang, og jeg har derfor tilladt 
mig at stille et Forslag om, at de omtalte Borgercapitainer 
skulle vedblive at fungere som Mønstringsbestyrere, indtil de 
afgaae. Hele Rækken af Paragrapherne under de midlertidige 
Bestemmelser gaaer jo ud paa at bevare lignende, hidtil gjæl
dende personlige Forhold. Mit Forslag vil ikke bevirke en 
Skillings Udgift for Statskassen og heller ikke nogen større 
Udgift for de Paagjældende, der erlægge de Gebyrer, som disse 
Mønstringsbestyrere hidtil have oppebaaret, og jeg haaber der
for, at det ærede Thing og den høitærede Justitsminister ikke 
ville have Noget imod Forslaget« (Landst. Forh. 1867-68, 
Sp. 2635). 

Justitsministeren henstillede ganske til Tingets Afgørelse, 
hvorvidt man vilde vedtage Sonnes Ændringsforslag eller ej. 

Det vedtoges med 33 Stemmer mod 3. 
Ogsaa i denne Rigsdagssamling fremsattes en Del U dtalel

ser om den Trandbergske Frimenighedsbevægelse. Som nævnt 
i forrige Kapitel nedstemte Landstinget det fra grundtvigsk 
Side privat indbragte Forslag, der var vedtaget i Folketinget. 
Ministeriet Frijs havde fornylig skiftet Kirkeminister, idet den 
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sønderjydske Provst Aleth Hansen havde overtaget denne Por
tefølje, og han indbragte i Samlingen 1867-68 et Lovudkast, 
hvorefter Sognebaandsløsere under visse nærmere fastsatte Be
tinaelser kunde danne Valgmenigheder indenfor Folkekirken. 
Under de vidtløftige Forhandlinger om denne Sag, der iøvrigt 
resulterede i et Kompromis, der ophøjedes til Lov, fremdrog 
Thurah paany Frimenighedens Forhold paa Bornholm. Hans 
Betragtning var, at baade Indre Mission og Grundtvigianis
men burde have Plads indenfor den danske Folkekirke. Bir
kedals Menighed paa Fyn var grundtvigsk, T randbergs paa 
B01'1lholm Indre Missionsk. Begge burde kunl1e vende tilbage. 
Specielt om Trandbergs Virksomhed udtalte han bl. a.: »Det 
var den Indre Mission forbeholdt at gjøre det første Skridt 
og bryde Isen. Dette skete ved en meget ung Mand, der vist
nok manglede en Deel af den Erfaring, der hørte til, og som 
vistnok med Sandhed hører til for at kunne bevæge sig under 
de friere Former. Det skete paa en isoleret ø af vort Land, 
nemlig Bornholm, hvor der manglede større Kredse af erfarne 
Mænd til at støtte og overveie og i det Daglige at kunne være 
raadgivende ved den Virksomhed, som denne nidkjære, unge 
Mand udfoldede. Følgen blev, at, idet Kræfte1'1le kom til at 
virke paa en Maade, der ikke blev veiledet af den dybere Er
faring, kom der en Skævhed frem, som bevirkede et Brud, 
idet man paa Grund af en vis Overspændthed, eller hvad skal 
jeg kalde det, fra Statsmagtens Side sagde: »Nej, med saa
danne Yttringer ville vi ikke have Noget at gjøre, saadanne 
Ord maae ikke falde i vore Kirker, Kirken skal lukkes for den 
Mand«, - og Følgen heraf blev igjen, at han udtraadte af 
Folkekirken. Birkedal var dengang blandt dem, som paa det 
Varmeste f raraadede T randbergs Menighed at træde ud. Det 
var et forunderligt Tilfælde, der skulde føre denne Mand ud 
af Folkekirken eller rettere ud af Folkekirkens Orden, thi ud 
af Folkekirken kom han ikke, den Mand, som saaledes havde 
talt til Trandberg og hans Menighed for at advare dem mod 
et Brud med det Bestaaende«. (Folket. Forh. 1867-68, Sp. 
194)· 

Den for kirkelig Frihed meget interesserede Folketingsmand 
Barfod udtalte sig i Tilslutning til Thurah, men Kirkemini
steren vilde - i Modsætning til sin Forgænger - ikke ind 
paa at diskutere Lovens Benyttelse overfor Enkelttilfælde. 

Af de 3 Taler, Dam som foran nævnt holdt i denne Session, 
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angik den ene et Andragende fra 92 Arvefæstere fra Statens 
Udmarksjorder paa Bornholm. De havde i dette Andragende, 
som var stilet til Finansministeren, ansøgt om, at der for det 
paagældende Aar maatte ske en Nedsættelse af deres Afgifter 
til Staten. Dam udtalte, at »Sagen allerede i mange Aar har 
paatrængt sig Ministerens Dør, uden at den har faaet nogen 
gunstig Afgjørelse. Den har foreligget i forskjellige Skikkel
ser. I Løbet af omtrent ro Aar er der til Finansministeriet 
indgaaet, jeg troer, 5 eller 6 Andragender om denne Sag. De 
foregaaende Andragender ere rigtignok gaaet ud paa noget an
det end, hvad der nu foreligger; thi det her foreliggende har 
en temmelig beskeden og maadeholdende Skikkelse. Tidligere 
have Andragenderne nemlig gaaet ud paa at faae Arvefæste
vilkaarene i det Hele forandrede, hvorimod dette Andragende 
kun gaaer ud paa at faae en Nedsættelse i Afgifterne for inde
værende Aar paa Grund af de trykkende Tidsforhold«. Nu 
havde O. E. Sonne og Dam i Forening indbragt Andragendet 
i Rigsdagen, men Finansudvalget, til hvilket Andragendet var 
overgivet, havde afvist det som utilstrækkeligt oplyst. Dette 
var Dam fortørnet over; hans Ord herom lød saaledes: »Jeg 
vil blot tillade mig at spørge om, hvad Aarsagen er til, at 
denne Sag kan siges ikke at være tilstrækkelig oplyst. Det 
staaer mig ikke rigtig klart, om Aarsagen er, at Udvalget slet 
ikke har gjort sig den Uleilighed at henvende sig til Finans
ministeren, eller at det har henvendt sig til Finansministeren, 
men at denne ikke har villet give nogen Oplysning derom«. 
Sluttelig bebudede Dam, at han senere vilde fremdrage Sagen 
for Tinget, saaledes at man i hvert Fald ikke skulde sige, at 

man ikke havde de fornødne Oplysninger. (Folket. Forh. r867 
-68. Sp. 6295-96). 

Finansudvalgets Ordfører, Gehejmeetatsraad Fenger, svare
de Dam, at »Finantsudvalget i denne Samling har holdt over 
60 lange Møder og sandelig havt nok at bestille. Udvalget kan 
paa ingen Maade indlade sig paa, naar et ufuldstændig oplyst 
Andragende tilstilles det, da selv at anstille Undersøgelser og 
skaffe de manglende Oplysninger tilveie i Ministeriet eller an
desteds; det maa gaae efter, hvad der af vedkommende Andra
ger forelægges det«. Og Finansministeren (C. A. Fonnesbech) 
svarede i en lige saa fornærmet Tone. Det omtalte bornholm
ske· Andragende var et af dem, »der aarligen vende tilbage, 
og som der er givet udførlig og udtømmende Besked om fra 
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Finansministeriets Side«. Til de to Herrer Sonne og Dam 
havde Ministeren da ogsaa udtrykkelig sagt, at han hverken 
kunde eller vilde gøre noget ved den Sag, og han vilde sætte 
Pris paa, at Ansøgerne dog engang »kunne faae en virkelig og 
afgjørende Besked om, at det ikke kan hjælpe noget, at de 
vedblive at forsøge paa at faae brudt de Contraeter, som un
der lovlige Former ere indgaaede enten ligeoverfor Statskas
sen eller ligeoverfor Private«. (Folket. Forh. r 867-68, Sp. 
6297). Der blev i denne Samling ikke talt mere om Arvefæste
sagen. 

Som omtalt i Redegørelsen for Samlingen r 866-67 havde 
Fallesen fremdraget Spørgsmaalet om Bornholms Krav paa en 
Telegrafforbindelse. Ved Behandlingen i Landstinget af Fi
nanslovforslaget for r 868-69 tog Sonne denne Sag op til 
fornyet Drøftelse. Den umiddelbare Anledning hertil var en 
Udtalelse af Finansministeren, hvori han advarede imod at 
stille for store Forventninger til Anlæg af yderligere Stats
telegrafforbindelser. - Sonne mindede da om, at alle Lands
dele i Riget undtagen Bornholm nu havde opnaaet Telegraf
anlæg. Sonne fortsatte: »Efterat Communicationsmidlerne ere 
blevne saaledes udviklede, som de nu ere overalt, efter at man 
næsten overalt ellers har faaet Postforbindelse, ikke to Gange 
om Ugen, som man maa hjælpe sig med paa Bornholm, men 
flere Gange dagligt, efterat man har faaet Telegraphforbindel
ser saagodtsom overalt, og efter at Forretningerne have faaet 
et saadant Sving, at en stor Deel af dem nu ofte andetsteds 
afsluttes ved Telegraph, saa ville den høie Regjering og den 
høie Rigsdag paa den anden Side kunne forstaae, hvormeget 
man paa Bornholm maa savne et saadant Forbindelsesmiddel. 
Dertil kommer, at Forbindelsen mellem Bornholm og det øv
rige Land jo paa Grund af Forholdene til sine Tider kan blive 
aldeles afskaaren. Det er kun i den gode Aarstid, at Forbin
delsen kan finde Sted to Gange ugentlig; om Vinteren kan 
det tvertimod hænde - og det er hændet for ikke ret længe 
siden, om end ikke i denne Vinter -, at Øen er afskactren i 
Maaneder fra det øvrige Land. J eg troer ogsaa, at Staten kan 
have en Deel Interesse i, at der oprettes en Telegraphforbin
delse med Bornholm«. Til Slut nævnte Sonne, at man i flere 
Aar paa Bornholm havde haabet, at der skulde komme en Te
legrafforbindelse mellem Rusland og Danmark, og at den 
skulde gaa over Bornholm, saaledes at den ønskede Forbin
delse kunde komme i Stand uden Udgift for Statskassen. 
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Til disse Udtalelser fra Sonnes Side svarede Ministeren, at 
en stor Del af det øvrige Land kun havde opnaaet Telegraf, 
»ved private Anstrengelser, som man paa Bornholm ikke ret 
synes at erkjende Nødvendigheden af at gjøre«. »Jeg skal.til
lige oplyse«, fortsatte Finansministeren, ),fordi dette afgIver 
det væsentligste Forsvar for, at den omhandlede Telegraph
forbindelse endnu ikke er kommet istand, at en Telegraph
forbindelse fra Danmark directe til Bornholm vil koste over 
r60,000 Rd., hvori endda ikke er beregnet Udgifter til Sta
tioner og Linier paa selve Bornholm. Jeg tvivler om, at det 
let vil lykkes at skaffe en nogenlunde fyldestgjørende Indtægt 
ud af et saadant Telegraphtoug til Bornholm. Dersom man 
derimod vilde lade Telegraphtouget til Bornholm gaae over 
Sverrig, vilde Telegraphforbindelsen med Øen vel kunne kom
me istand for omtrent det halve Beløb, men det ærede Medlem 
maa ikke oversee, at man saa vilde komme til at betale et tele
graphisk Transitgebyr, og det turde vel være, a.t Be~ytte~sen 
af Touget derved vilde blive saa dyr, at man Jevnhgt :vIlde 
betænke sig paa at benytte det«. - Sonne svarede herul, at 
dels Størrelsen af den Sum, Ministeren havde nævnt - de 
r60,000 Rdl. - »dels Forholdene paa Bornholm, hvor Ev
nerne kun ere smaa, netop synes mig at bevise, at Forudsæt
ningen maa være, at Staten sørger for Telegraphanlæget til 
øen. Derimod kunde der ved stedlige Midler være Tale 
om Tilveiebringelsen af Ledningerne paa Øen imellem dens 
enkelte Byer. - Den høitærede Finantsminister udtalte, at 
et saadant Foretagende som Anlæget af en Telegraphled
ning neppe vilde kunne betale sig; men jeg tro er virkeligt 
ikke, at der fra Statens Side saa nøie skal sees paa, om en en
kelt Traad vil kunne betale sig. Staten skal kun see, at Post
og Telegraphvæsenet i det Hele taget svarer Regni~g, og den 
skal ikke lægge an paa derigjennem at forskaffe SIg en Ind
tægt. Det er i Statens Interesse at faae Communicationen 
saa god og omfattende som muligt i hele Landet, og hv~d der 
tabes paa een Route, indvindes paa en anden. Da nu Flllants
lovforslaget viser et Overskud af Post- og T elegraphvæsenet 
paa r 50,000 Rd., saa fOi;:,kommer det mig dog,. at der, hvis 
den forventede private Linie ov~,: Bornholm Ikke kommer 
istand, turde være god Grund for Staten til for sin Regning 
at føre en Telegraphledning til øen«. (Landst. Forh. r867-68, 

Sp. 2378-79.) 
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Sonne udtalte sig iøvrigt -- ligesom i de tidligere Samlin
ger - om adskillige Spørgsmaal, som ikke havde lokalpoli
tisk Karakter. Særlig skal nævnes en Tale, Sonne holdt ved 
r. Behandling af et Lovforslag, Regeringen havde forelagt om 
Oprettelsen af »en Anstalt for Alderdoms og Døds Skyld«. 
Dette Forslag aabnede i Virkeligheden vidtgaaende sociale 
Perspektiver, idet man tilsigtede gennem denne Statsinstitu
tion at tilvejebringe en Slags almindelig Folkeforsikring. For
slaget blev stærkt kritiseret i Landstinget og naaede da heller 
ikke længere end til 2. Behandling; men Sonne erklærede, at 
Forslaget realiserede Tanker, der havde beskæftiget ham i 
mange Aar, og han ytrede den største Taknemmelighed imod 
de Mænd, som havde ført Planen frem. I Fortsættelse heraf 
fremsatte Sonne følgende meget karakteristiske Udtalelse: 
»Men naar jeg nu tænker paa, hvorledes en saadan Indretning 
skulde blive ret almindeligt benyttet, saa møder jeg strax i 
Tankerne den Indvending, som vistnok vil blive gjort: hvor 
skal den simple Mand faae Midler til at kunne benytte en saa
dan Anstalt, naar vi vide, at de, som den nærmest skulde 
komme til Gode, som navnlig Communen nærmest maatte øn
ske den benyttet af, i Reglen ikke have Mere at leve af end 
fra Haanden og i Munden? Hvor skulle Midlerne komme fra, 
hvoraf disse Arbeidsfolk skulle afse e, jeg veed ikke hvorme
get, thi Tariffen foreligger jo ikke, men jeg antager, at det 
vil være et Par Mark om Ugen, naar de begynde i den myn
dige Alder, og før kunne vi ikke antage, at de ville begynde? 
Hvorledes er det muligt, at den simple Arbeider skal kunne 
afsee saamange Penge? Det er et Spørgsmaal, som jeg har 
tænkt meget over; men som det vist er uhyre vanskeligt at 
besvare. Jeg har imidlertid fundet en Udvei, som i alt Fald 
vil hjælpe dertil, og jeg skal tillade mig at fremføre den, 
skjøndt det vistnok kan være tvivlsomt, hvorvidt Staten kan 
understøtte noget saadant. Det vil være de Herrer bekjendt, 
at man, især i England, har mange Foreninger, som der stifte 
overordentlig Velsignelse, Foreninger, der gaae ud paa Ind
kjøbet af billige Livsfornødenheder, saaledes at Arbeidsman
den selv igjennem Foreningen har Udsalget af de Levnetsmid
ler, han bruger, og at den Fortjeneste, som der fremkommer 
ved at sælge i det Smaa, kommer Interessenterne, Arbeiderne, 
til Gode. Hvis det nu var muligt at faae saadanne Foreninger 
oprettede trindt om i Landet, saaledes at Arbeidsmanden igjen-
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nem sit eget Forbrug kunde indvinde nogle Midler, hvorved 
han kunde sikre sig en Forsørgelse paa sine gamle Dage, saa 
var der vundet noget Overordentligt i den Retning. Hvis man 
nu vil spørge, hvad dette kan hav~ med d.ette Lovforslag at 
gjøre, da mener jeg, at det skulde hgge den, at .Staten under
støttede en saadan Forening, som har Vanskehghederne ved 
at danne sig, derved, at den hjalp den med en Dri~tsca~ital. 
Vanskelighederne ved at begynde en saadan Forent?g hgger 
netop i Driftscapitalen, thi den skal eft~rh~anden mdsam~es 
ved Tilskud af Foreningens Medlemmer 1 Flre- eller SexskIl
linger, og det er en langsom Vei og fore~laaer kun Lide.t. Jeg 
har derfor tænkt mig, at, naar Staten vIlde yde en Dnft~ca
pital, som den da kunde modtage sine Renter a~, saa vIlde 
derved saadanne Foreninger lettere kunne komme 1stand. Man 
vil vel strax indvende derimod: Ja, hvad Sikkerhed har Sta
ten for, at ikke den Driftscapital tabes og aldrig faaes tilbag~; 
men jeg mener, at Communerne have en saa st?r. Interess~ 1, 
at saadanne Foreninger komme istand, idet der 19jennem dIsse 
vilde være givet et Middel til, at den simple Mand lettere kan 
ernære sig selv, altsaa et Middel til at hjælpe paa det commu
nale Fattigvæsen, at de maae hjælpe til ved at indestaae for 
Capitalen«. (Landst. Forh. 1867-68, Sp. 434'-39)' . 

Da Neksøboen Sonne satte sig, rejste Svanekeboen MadvIg 
sig for indtrængende at a~vare im?d, at »dr.age .Staten altfor 
meget ned i smaa og speClelle Anhggen~er, 1. hVIlke ~en for
nødne gode Styrelse og Omhu og den vnkelIgt gavnlIge Ud
førelse dog maa beroe paa de locale Kræfter«. 

De Indlæg i denne Samling fra Sonnes Side, som stærkest 
karakteriserer ham som en Politiker, der med udpræget Selv
stændighed forfægtede Anskuelser, som det først lang: senere 
lykkedes at føre igennem Betænkelighedernes SkærsIld, var 
hans Arbejde under Forhandlingen om et Lo,:forsla~ a~gaaen
de Købstadkommunernes Styrelse, hvor han gjorde SIg ul Tals
mand for, at Købstæderne selv skulde have Lov til at vælge 
deres Borgmestre. Ved l. Behandling ytrede han her~m bl. a.: 
»Mig forekommer det, at, naar man skal have en fn og selv
stændig Communalbestyrelse, saa skal en saadan .Bestyrelse 
ogsaa, ligesom enhver fri Forsamling, have Ret ~ll selv. at 
vælge sin Formand. Ingen Forsamling har ef~er mm Mentng 
fri Selvstændighed, uden den selv har Ret ul at bestemme, 
hvem der skal lede dens Forhandlinger, og jeg behøver vel 
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allermindst at motivere dette her i en Forsamling, der selv har 
Ret til at vælge sin Formand«. (Landst. Forh. 1867-68, Sp. 
89-99). Som Medlem af Udvalget virkede han videre for 
denne Tanke, men han kom til at staa ganske alene. Selv Orla 
Lehmann, der 16 Aar før havde stillet Forslag i samme Ret
ning, var nu - som saa mange andre af de gamle national
liberale - blevet bange for Anvendelsen af den almindelio-e 
Valgrets Princip paa det kommunale Omraade, og gik - lig~
som naturligvis Madvig - imod. Sonne søgte at besværge 
Ængstelsen for en saadan Reform ved at begrænse Folkevalget 
af Borgmestre til de Købstæder, som havde under 5,000 Ind
byggere: For dette Forslag førte han en Kamp, der var præget 
af SaglIghed og Styrke. Beskedent indledede han med at ud
tale sin Beklagelse af, at ikke en eneste Kollega i Udvalget 
havde villet støtte ham, idet han havde ønsket, »at den Sag, 
til Fordeel for hvilken jeg nu skal tale, havde faaet et bedre 
Forsvar end det, som jeg er istand til at give den«. Han fort
satte: »Jeg er imidlertid saa overbeviist om min Anskuelses 
Rigtighed, at jeg ikke har turdet undlade at gjøre, hvad jeg 
fo~maaede, for at sætte den igjennem. Jeg mener virkeligt, at 
Kjøbstæderne have en grundlovsrnæssig Ret til at fa ae deres 
Anliggender ordnede saaledes, at de kunne styre sig selv. Jeg 
mener, at efterat Grundloven har tilsagt Communerne en selv
stændig Styrelse, bør en Deel af Communerne som det fore
liggende Lovforslag omhandler, ogsaa nu d:rigjennem fa ae 
den dem tilsagte selvstændige Styrelse, og at vi saa meget min
dre bør undlade nu at give dem den, som Landcommunerne 
have faaet en Communallov, der omtrent svarer til, hvad 
Grundloven har lovet dem«. 

I. ~en efterfølgende Diskussion, i hvilken saa fremragende 
PolItIkere som Orla Lehmann og David sammen med Inden
rigsministeren (Estrup) udførligt argumenterede imod den 
bornholmske Landstingsmand, var det ikke mindst dennes 
Paastand om, at det var inkonsekvent at give Landkommu
nerne Adgang til selv at vælge Kommunalraadets Formand, 
men at nægte Købstæderne dette, der generede Forslagets Mod
stander~. Estrup forsvarede den ulige Fremgangsmaade med, 
at det Ikke alene var Forordningernes Kvantitet, men ogsaa 
deres Kvalitet, der skulde tages Hensyn til. Heroverfor ud
talte Sonne: »Hvilke ere de Forretninger, som en Kjøbstads 
Communalbestyrelse væsentlig har at gjøre med? De dele sig i 
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tre Hovedgrupper, Fattigvæsenet, Skolev.æsenet og Brolæg~ 
ningsvæsenet. Og hvad er det for Forretnmger: man har paa 
Landet? De dele sig ligeledes i tre Grupper, Fatugvæse~et, Sko
levæsenet og Veivæsenet. Og Bestyrelsen af disse Anliggender, 
hvad enten det er i Byerne eller paa Landet,. udkræ~er .accurat 
de samme Kundskaber og den samme Dygtlghed; p, Jeg maa 
endog paastaae, at det er lettere at besty:e dem i Byerne, idet 
Omfanget af Kjøbstadcommunerne er nngere end af Land
communerne. Jeg indrømmer, at der hører endeel Lovkund
skab til at styre f. Ex. Fattigvæsenet; .men .den sa.mme Kund
skab behøves sandelig paa Landet, og Jeg vll dog lk~e troe, at 
man vil paastaae - i alt Fald var det over?rdenthg nærgaa
ende, hvis man vilde paastaae det -, at de: lkke skuld: finde~ 
ligesaa stor Dygtighed til at varetage dISse Forretmnger 1 

Kjøbstæderne, som der findes paa Landet.«. ; 
So nn es energiske Forsvar skaffede dog lkke hans Sag Sejr. 

Med 38 Stemmer mod I3 blev hans Forslag stemt ned. 
Det skal i denne Forbindelse nævne~, at ogsaa Fal~esen ved 

flere Lejligheder gjorde sig til Talsmand for ret radlkale Re
former. Saaledes anbefalede han varmt Indførelsen af det me
triske System. Endvidere skal anføres, at han overfor et af 
nogle Friskolemænd stillet Forslag om at ophæve Skole.mulk
terne paa Landet, udtalte, at han vilde anse det for høl.st .be~ 
klageligt, om man kom bort fra den .tvun?ne Undervlsnmg; 
Han fortsatte: »Skulde jeg sige, hvad Jeg vllde ansee som det 
Heldigste for Underviisningsvæsenet i det Hele, som Noget; 
der maatte efterstræbes som et Ideal, vilde det være d~t, a~ 
Underviisningen skulde være tvungen paa det laveste Tnn, og 
fri, det vil sige, uden Betaling for den. Ufo~mue~de, paa alle 
de øvrige Trin, ligefra Almueskolen ul .Umvemtetet; at der 
var et saadant Net af Skoler trindtom 1 Landet, at Enhvers 
Børn kunde udvikles uden Hensyn til Forældrenes Kaac Jeg 
veed vel, at dette Ønske paa Grund af finansielle Forhold 
langt fra tilfulde kan opnaaes, men jeg har udtalt det for at 
vise, i hvilken Retning man skal stræbe hen; men .~ra. den 
fjerner man sig naar man ikke hævder, at Undervllsnmgen 

skal være tvun~en paa Skolens laveste Trin. - Man har ~agt, 
at vi leve i et frit Land, hvor Forældrene bør have Fn~ed 
til at dømme om, hvorvidt de ønske deres Børn undervlste 
eller ikke. Men hvad er Frihed? Det kan man med Sandhed 
spørge om. Gaaer det ikke med Friheden som med alt Andet, 
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at den kun har Betydning ved sine Grændser. Frihed uden 
Grændser er ingen Frihed, det er Tøilesløshed, Raahed. At 
sætte en Uvidende til Dommer over Viden, det er ikke Fri
hed, det er Despoti; men det er det, man gjør, naar man hæver 
Skoletvangen, thi det kan ikke nægtes - det er beklageligt, 
at det er saa - at en stor Deel af vor Almue er uvidende, at 
den selv mangler Kundskab, og derfor nu umulig kan have 
det rette Syn for, hvorvidt Kundskaber gavne deres Børn eller 
ikke. Man har sagt, at Forældrene ikke kunne undvære selv 
den ringe Arbeidskraft, som Børn i en Alder af ro til r2 Aar 
ere i Besiddelse af. Det indrømmer jeg; der gives desværre 
ganske vist Folk, der ere saa fattige, at de ikke kunne undvære 
den. Men lad os saa erstatte dem den; lad Communerne give 
Forældrene Vederlag for det Tab i Arbeidskraft, som de lide 
ved deres Børns Underviisning, men lad os ikke berøve Bør
nene Underviisningen. Lad dem, der saa stærkt paatale Fade
rens Ret, ikke glemme Barnets Ret, der falder sammen med 
Stat:ns Ret. Jeg troer saaledes, at det Forslag, der ligger i 
den mdbragte Forespørgsel, om at den tvungne Underviisning 
paa Skolens laveste Trin skulde hæves, fortjener at vises til
bage som en sygelig Udvæxt af Frihedsfølelsen«. (Folket. Forh. 
r867-68, Sp. 976-79). 

20. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND FALLESEN, 
DAM OG SONNES VIRKSOMHED I SAMLINGEN 

r868-69· 
Denne Rigsdagssamling varede fra den 5/ro r868 til den 

~6/2 r 869. ~un ~aa Sager af større principiel Betydning var 
1 denne SeSSlOn ul Behandling; Lovforslagenes Antal var vel 
vel ret stort, men det var mest spredte Lønnings- og Kontor
holdsforslag, Regeringen fremsatte. Heller ikke for den born
holmske Lokalpolitik var denne Samlings Arbejde af princi
pal Interesse. 

Antallet af Taler, der blev holdt af de bornholmske Repræ·· 
sentanter, var følgende: Fallesen 29, Dam 7 og Sonne 8. Fal
lesen var kun Medlem af r Udvalg: det af de 2 Ting nedsatte 
Fællesudvalg om Værnepligtsloven. Dam - den mest faa
mælte af de 3 Repræsentanter - havde som sædvanlig de 
fleste Udvalgspladser; han indvalgtes nemlig i Udvalgene ved
rørende Lovforslagene om r) Københavns Indkomstskat, 2) 
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Brandforsikring i Købstæderne og 3) Søværnets Lønningsfor
hold. Sonne var Medlem af Udvalgene angaaende l) Forslag til 
Lov om Styrmandseksamen og 2) Lovforslag indehold::nde al
mindelige Bestemmelser om Embeds- og Bestillingsmænds Løn
ningsforhold. - Sonne var som i tidligere Samlinger Sekretær 
i Landstinget j Dam blev derimod ikke genvalgt som Sekretær 
i Folketinget. 

Det adskillige Gange omtalte Spørgsmaal om at skaffe Born-
holm en Telegrafforbindelse var paa dette Tidspunkt bragt 
til en baade for Øen og Statens Finanser meget heldig Løs
ning. Det var lykkedes Regeringen at opnaa en Koncession, 
hvorved der uden Udgift for den danske Statskasse tilveje
bragtes Telegrafforbindelse mellem Rusland og Bornholm, 
hvorfra Kablet skulde føres videre til Mønj den sidstnævnte 
Del af Arbejdet var fuldført i Slutningen af 1868, fra hvilket 
Tidspunkt Bornholm altsaa fik den saa længe ønskede Forbin
delse ad telegrafisk Vej med Omverdenen. I Foraaret 1869 
fortsattes Kablet fra Bornholm til Rusland. Medens selve Ka
belanlæget ikke kostede Staten noget, skulde denne bære de 
Udgifter, som Oprettelsen og Indretningen af den for Tran
sitforbindelsen nødvendige Station medførte. Hertil søgtes paa 
Finansloven for 1869-70 ialt 4,500 Rdl. Der blev samtidig 
indrettet Telegrafstationer i Rønne, Aakirkeby og Neksø. 
Dette skete dog uden nogen Udgift for Staten. Derimod søg
tes paa Tillægsbevillingsloven for 1868-69 114 Aars Løn til 
Telegrafbestyreren i Rønne og Stationsbestyrerne i Neksø og 
Aakirkeby. Den første var normeret med 600 Rdl. i aarlig 
Løn, de 2 Stationsbestyrere med hver 300. Til Telegrafist- og 
Budhjælp i Rønne var afsat 350 Rdl. for et helt Aarj i de 2 

andre Byer skulde der ikke betales for nogen Assistance. Til 
Apparater, Batteriers Vedligeholdelse, Kontorfornødenheder 
og deslige i alle 3 Byer var der kun budgetteret 100 Rdl. 
Trods den overordentlige Beskedenhed, der - i hvert Fald 
efter Nutidens Maalestok - prægede disse Budgetsummer, 
fandt det dengang meget sparsommelige Finansudvalg, for 
hvilket Christen Berg i denne Samling blev valgt til Ordfø
rer, at der fra Statens Side ikke var taget de fornødne finan
sielle Hensyn ved de trufne Dispositioner og under 1911 1869 
afkrævedes Finansministeren, under hvem Post- og Telegraf
væsenet sorterede, en Del nærmere Oplysninger. Efter Mod
tagelsen af disse blev der ikke fremført Indvendinger fra Ud-
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valgets Side, og Sagen gav ikke Anledning til Debat i Tinget. 
Forho~dene ved Bornholms Væbning, der saa mange Gange 

h~vde. gIvet Anled~ing til langvarige Debatter i Rigsdagen, 
?Iv~r I den~e Samlmg kun Anledning til 2 1/2 Linies Omtale 
I RIgs.dagsudende. Disse Linier findes i Finansudvalgets Be
tænk~mg, hvor Udvalget henstiller, at der udarbejdes nyt Re
gulatr~ for Antal og lønning af Løjtnanter, Underofficerer 
og SpIllemænd ved Væbningen. 

Ved en Forhandling om Handelspladsernes kommunale Sty
relse blev det af Lovforslagets Ordfører i Landstinget nævnt 
at der for de .Købstæder paa Bornholm, hvor der ikke boed~ 
n?gen Retsbetjent (By- og Herredsfoged) var indført en Ord
mng, som næppe var holdbar, idet man havde beskikket By- og 
Herredsf~gden i Neksø til at være Formand for Aakirkeby 
Byraad, lIgesom By- og Herredsfogden i Hasle var Formand 
for Byraa.dene i Allinge og Sandvig. Indenrigsministeren (W. 
Haffn~r) mdrømmede denne Kritiks Berettigelse og lovede en 
Æn~nng. Han udtalte herom bl. a.: »Jeg haaber imidlertid, at 
det I de s~aa ~yer paa Bornholm, som for Tiden ikke have 
en Retsbetjen~ mdenfor deres Kreds, vil lykkes at finde en 
M~nd, som ,;,Il modtage kongelig Beskikkelse som Formand, 
skJøndt han Ik~e er Retsbetjent, og saa vil der jo ikke være 
nogen VanskelIghed .. Naar det imidlertid ikke kan lykkes at 
f?rmaae Nogen, der Ikke er Retsbetjent, til at lade sig beskikke 
ul Form~nd, Noget, der enten maa være begrundet i, at der i 
den paagJældende By ikke er tilstrækkelig Interesse for at faae 
en større Indflydelse paa Ledelsen af Byens communale Anlio-
g.ender, eller ogsaa deri, a.t de~ i Byen ikke er Dygtighed n;k 
t11ste~e, saa maa. man gnbe ul den i mine Tanker uheldige 
UdveI at vælge ul Formand en Retsbetjent, som ikke boer i 
selve Byen. Det er imidlertid ikke alene i de af den ærede 
Ordfør~r nævnte Byer, at en saadan Tilstand hidtil har be
staaet, ~det denne ogsaa har fundet Sted i andre Byer. Nexø 
og AakIrkeby have til Dato havt fælles Borgmester' men det 
er fuldkommen rigtigt, som den ærede Ordfører b~mærkede 
at man søger at fa~e deu;e Forhold fjernet. Man søger nemli~ 
at finde en ~and I AakIrkeby, som vil lade sig beskikke til 
Forman.d, skJøndt han ikke er tvungen dertil i Egenskab af 
Retsbetj~nt.« (Landst. Forh. 1868-69, Sp. 307-08). 

End.elIg ska~ nævnes, at Sonne under Finanslovsforhandlin
gerne I Landsunget rejste Krav om et Fyr paa Dueodde og om 
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en bedre Betjening af de søfarende gennem Drogden; han 
ytrede herom bl. a.: »Jeg nærer det Haab, at de Punkter, paa 
hvilke man endnu ønsker Fyrtaarne, ville blive forsynede der
med, efterhaanden som Midlerne tillade det, og jeg vil blot ud
tale, at jeg holder mig overbeviist om, at man blandt disse 
Punkter regner Dueodde paa Bornholm, som mange Skibsfø
rere ønske belyst. Men det koster ikke saa Lidt at opføre Fyr
taarne, og det er derfor en Sag, som jeg troer maae beroe paa 
Regjeringens Bestemmelse, naar den troer at ville have Raad 
til at opføre disse større Fyrtaarne. Det, jeg iøvrigt, efter flere 
Skibsføreres Anmodning, nærmest vilde henlede Opmærksom
heden paa, er et Farvand, som er overordentlig vanskeligt at 
passere, og som kunde belyses for en forholdsviisubetydelig 
Udgift, nemlig det smalle Farvand mellem Saltholm og Ama
ger, jeg troer det hedder Drogden. J eg kan sige, at det hver 
Maaned passeres af flere Tusind Fartøier, og det er overor
dentlig vanskeligt at komme igjennem. Løbet er særdeles smalt, 
og der gaaer en temmelig stærk Strøm derigjennem, og ved 
Nattetider er det næsten umuligt at passere det. Et af de van
skeligste Punkter er det saakaldte Kastrupknæ, hvorpaa Skibe 
jevnlig hænge sig fast. Jeg behøver ikke at godtgjøre, hvor 
vigtigt det er, at Seiladsen igjennem dette Farvand ikke op
holdes. Det vil ikke være vanskeligt for det høie Things Med
lemmer at begribe, at et Ophold af blot nogle faa Timer, 
naar man har en god Brise, kan forsinke en Seilads over 14 
Dage, og hvorledes altsaa en Reise kan blive forsinket, naar 
man ankommer til dette Farvand henad Aften og ikke tør pas
sere det paa denne Tid, men altsaa maa blive liggende der 
Natten over. Og dette er ikke alene for de større Skibe, som 
fare paa østersøen og ud igjennem Sundet, men ogsaa for de 
mange Smaaskibe, der fare paa Kjøbenhavn, en overordentlig 
stor Ulempe, at dette Farvand ikke er saaledes belyst, at de 
kunne seile derigjennem om Natten. Jeg troer ikke, at et saa
dant Fyr vil medføre betydelige Bekostninger, i alt Fald i 
Forhold til den Nytte, som det vilde gjøre; efter, hvad kyn
dige Søfolk have sagt mig, vil et saadant lille Fyr kunne op
stilles paa en Baake, - saaledes skulle de være indrettede paa 
Themsen, - en Baake, bestaaende af 3 Been, helst af Jern, 
ovenpaa den et lille Vagthuus og ovenover det igjen Fyret. 
Vagten behøver paa dette Sted ikke at ligge bestandig, den 
kan besættes om Aftenen med Folk, der boe paa Kastrup, og 

183 

saaledes vil hele Udgiften i Forhold til den særdeles 'Nytte, 
som et saadant Fyr vilde gjøre, ikke være stor. Jeg skal være 
saa fri at' spørge den høitærede Minister, om Spørgsmaalct 
om at belyse dette Punkt ikke har været under Overveielse, 
og om man tør vente, at løbet snart vil blive belyst«. 
(landst. Forh. r868-69, Sp. r769-70). 

Marineministeren erklærede, at han intet kendte til Forslag 
i den af Sonne ønskede Retning, men Spørgsmaalet vilde blive 
overvejet. 

Udover Udtalelser af lokalpolitisk Art fremkom alle 3 
bornholmske Rigsdagsmænd med Indlæg i Debatter om for
skellige Lovgivningsarbejder. Sonne holdt sig dog i denne Sam
ling stærkere tilbage end i de foregaaende; det var væsentligst 
kun lovforslagene om Styrmandseksamen og om Udlaan af 
umyndiges Midler, der fremkaldte Udtalelser fra hans Side. 
Af Dams faa Taler skal .uævnes et Bidrag til Debatten om en 
overordentlig Indkomstskat; han betvivlede denne Skatteud
skrivnings Nødvendighed, men skulde Staten virkelig have for
øgede Indtægter, burde de efter hans Mening hellere tages paa 
indirekte end paa direkte Skatter, da man ved de sidste i for 
stærk Grad beslaglagde de fri Erhvervs Kapital. Endvidere 
kan nævnes et Ændringsforslag, han som Udvalgsmedlem for
anledigede stillet til Lovforslaget om Søtillæg i Søværnet, 
hvorefter Bestyrelsens »Diæter« skulde ombyttes med »Dag
penge«. Dette gav Anledning til en ikke helt kort Debat, hvor 
hans Hovedmodstander var Fallesen. De 2 bornholmske De
battører tog dog ret gemytligt paa Sagen; Fallesen ytrede bl. 
a.: »J eg veed nu ikke, hvorfor vi absolut skulle have lagt en 
ny Betydning ind i Ordet. Herre Gud, nu have vi her i Rigs
dagen i 20 Aar brugt Ordet Diæter, og det er en af de faa 
Thing, der kunne oplive enkelte ærede Medlemmer, naar de 
paa Tavlen derhenne læse, at den eller den Dag udbetales 
Diæter. Skulle vi nu ogsaa sættes paa »Dagpenge«? Det vilde 
virkelig gjøre mig ondt. Diæter er et meget acceptabelt Ord, 
det er heller ikke af tydsk Oprindelse, men af god romansk 
Herkomst, saa at det ikke vil skade Sproget, menstaae der 
med sit fremmede Præg, og endelig er det meget let forstaae
ligt af menige Folk, thi Rigsdagens Diæter have bidraget til, 
at dette Ord kjendes i den »menigste« V raa, og der er intet 
Menneske i Landet, der ikke veed, hvad Diæter er. Hvorfo~ 
skulle vi saa ikke bruge dette Ord? Især da de Herrer have 

Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

www.vang-hansen.dk



IS4 

sat Diæterne ned, vil det netop være passende at benytte Or
det »Diæter«, der da tillige kan give en Paamindelse om, hvor 
nødvendigt det er at holde Diæt med Diæter«. (Folket. Forh. 
1868-69, Sp. 3821-22). 

Af Dams Svar skal anføres følgende: »Lad os være oprig
tige og engang sige reent ud, hvad der ligger til Grund for 
den Slags Sprogstridigheder. Der er Nogle af os, som ville 
have det saa mageløst fiint; man kan ikke hjælpe sig med 
simple danske Benævnelser. Det ærede Medlem for Bornholms 
Amts l. Valgkreds er jo ellers en skrap Sprogrnand, og jeg 
har ofte havt Leilighed til at glæde mig over hans Sprogrens
ninger, men det er ganske vist, at det er i Særdeleshed kun 
imod Germanismer, han er slem i Hu. Deri er jeg forsaavidt 
ganske enig med ham, men, naar Talen er om franske Ord, 
saa er han slet ikke saa prutten paa det, og det er jo bekjendt, 
at man har en Mængde franske Ord netop i samme eller i alt 
Fald i en lignende Retning som den, der her er Tale om, som 
man godt kunde undvære. Hvis det hedder "Honorarer«, 
»Gratificationer« eller »Diæter«, saa kan man tage derimod, 
men under en simplere Benævnelse vil Ingen saa gjerne mod
tage sligt; saa kommer man formeget til at ligne Daglønnere 
og simple Folk. Jeg siger, at det er hæderligt og ærligt at tage 
imod sin Dagløn, naar man har gjort noget Dagarbeide, der 
er Dagløn værd, men man behøver slet ikke at være ilde til
mode, om det kaldes Dagløn eller Dagpenge; ja, jeg vil end
ogsaa yderligere sige, at jeg finder det meget hæderligere og 
værdiger e at tage imod Dagløn, naar man har fortjent den, 
selvom det ikke er under en finere Benævnelse, end, hvad der 
f. Eks. er Tilfældet i saa mange Retninger, at en fornem Dag
driver tager imod ,>Gratiale« eller »Diæter«; naar det blot 
kaldes Gratiale og Diæter, og det er fiint, saa gjør det ikke 
Noget, om Vedkommende er en Dagdriver og ikke har for
tjent dem». (Folket. Forh. 1868-69, Sp. 4255-56). 

Ved Afstemningen sejrede Dams af Udvalget tiltraadte For
slag med 36 Stemmer mod 26. 

Endelig skal nævnes, at Fallesen i denne Samling fortsatte 
sin Agitation for, at Danmark afløste sit forældede og meget 
indviklede Maal- og Vægtsystem med det metriske System. 
Han holdt herom en stor Tale ved Finanslovforslagets l. Be
handling, hvorunder han kom i en voldsom Konflikt med For
manden, som gentagne Gange standsede ham; efter Forman-
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dens Opfattelse laa Spørgsmaalet Finanslovforslaget for fjernt 
til at kunne drøftes under dettes Behandling; i hvert Fald 
maatte Taleren ikke gaa i Detailler. Hvis den Opfattelse af, 
hvad det er berettiget at fremdrage under en Finanslovsdebat, 
som Folketingets Formand ved denne Lejlighed hævdede over
for Rønnekredsens Folketingsmand, var blevet staaende gen
nem Tiderne, vilde de følgende Samlingers Rigsdagstidender 
have været lettere at komme igennem. 

21. FOLKETINGSVALGET PAA BORNHOLM I SEP
TEMBER 1869. 

Da den 21. ordentlige Rigsdagssamling var sluttet den 27/2 

1869, begyndte man rundt omkring i Kredsene at forberede, 
det Folketingsvalg, som man vidste var nær forestaaende, idet 
Tingets Valgperiode vilde udløbe den 12/10 s. A., 3-Aarsda
gen for sidste Folketingsvalg. 

I Aakirkebykredsen meddelte Philip Dam, der i 1868 var 
avanceret til Kaptajn, at han var villig til at lade sig genvælge, 
og der blev herefter ikke fra nogen Side foretaget Skridt til at 
opstille anden Kandidat; ingen ytrede Utilfredshed med Kred
sens Repræsentant eller hans Politik, og der afholdtes ikke no
get Vælgermøde i Kredsen. - Ogsaa Oberst Fallesen ønskede 
at blive valgt igen; men adskillige af hans Vælgere satte en 
Adresse i Gang med Opfordring til Lucianus Kofod om paany 
at søge Valg i Bornholms I'Valgkreds. Den fik i Rønne og nær
meste Omegn 58 Underskrifter, og den 26/6 offentliggjordes 
i Bornholms Amtstidende følgende Brev fra Kofod: "Til de 58 
Herrer Vælgere i Bornholms l. Valgkreds, som have opfordret 
mig til at stille mig ved det forestaaende Folketingsvalg: 

Mine Herrer. Jeg skal, om Gud vil, imødekomme Deres Op
fordring. Det har inderlig glædet mig at modtage dette Vid
nesbyrd om Tillid hos Vælgere i den Kreds, der to Gange 
har valgt mig til Medlem af Folketinget. 

Altsaa: vi ses paa forestaaende Valgdag«. 
Det havde vakt nogen Fortrydelse i Kredsen, at Oberst 

Fallesen umiddelbart efter Rigsdagssamlingens Slutning ikke 
havde indbudt til et Møde med Vælgerne, og i en indsendt Ar
tikel i Amtstidende for 2/6 opfordredes han til at foranstalte 
et offentligt Møde for at gøre Rede for sin Stilling. 

Denne Opfordring blev hurtigt efterkommet, idet Obersten 
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indbød til 3 Møder: den 12/6 paa Raadstuen i Rønne, den 20/6 
og 2116 henholdsvis i Allinge og Hasle. Paa Mødet i Rønne, 
der var bedst besøgt, førtes en lang og interessant Forhandling. 
Oberst Fallesen indledede med en udførlig Redegørelse for sin 
Virksomhed paa Tinge. Bornholms Avis erklærer, at dette 
Foredrag »hos enhver fordomsfri Vælger maatte vække Ag
telse for hans Forretningsdygtighed og omhyggelige Hensyn 
saavel til Fædrelandets Vel i det Hele, som ogsaa til hans Valg
kreds's Interesse«. Diskussionen indledes af Garver Broen, der 
var en af Hovedmændene for Opstillingen af Lucianus Kofod. 
Som Motivering for Ønsket om at skifte Folketingsmand an
førte han, at Fallesen i Modsætning til Kofod var Embeds
mand og som saadan interesseret i høje Lønninger og Pensio
ner. Oberst Fallesen udtalte i sit Svar til Broen, »hvorledes det 
var noksom bekjendt, at det især var Embedsmændene og dem, 
der havde gaaet den Vei, som havde kjæmpet for Friheden 
i den Tid, der var Tab og Fare forbunden med denne Kamp, 
samt banet Vei for Grundloven. Naar der var virket hen til, 
at Embedsmændene beholdt Pension, som jo var skeet ved 
Formindskelse af deres Løn, saa var dette netop tilstræbt i Fri
hedens Tjeneste, for at det ikke skulde staae i Regjeringens 
Magt at ødelægge de Embedsmænd, som af Folkets og Frihe
dens Interesse maatte modarbeide Regjeringen, naar den gik en 
anden Vei. Han anerkjendte i stærke Udtryk Kofods rige Be
gavelse, og agtede hans redelige, frihedsvarme Sind; men det 
var hans Mening, som han ogsaa vilde sige i hans N ærvæ
relse, at det var den vækkende og oplivende Kraft i Kofods 
varme, begeistrede Tale, som han bøiede sig for; at man 
skyldte ham Taknemmelighed fordi han trofast fulgte sin Mis
sion: at vække Folket af Dvale og befrugte dets Tanke og 
Sind med de store nationale Ideer, men det var ogsaa hans 
Mening, at han mindre passede i en lovgivende Forsamling, 
hvor det saa meget kom an paa Besindighed«. 

Fallesen udtalte endvidere, »at han havde hørt, at Nogle 
havde klaget over, at han havde benyttet sin Stilling i Rigs
dagen til at opnaa at blive Kommandant paa Bo'rnholm, og 
at han ikke havde virket nok i Bornholms særlige Interesse. 
Hertil vilde han bemærke, at han ikke havde gaaet et Skridt 
for at blive Kommandant. Ved Krigens Slutning, da flere Of
ficerer gik af, fik han ogsaa sin Afsked, da han var bleven lam. 
Da siden hans seige Natur seirede over hans Sygdom, tilbød 
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Krigsministeren ham Kommandantposten paa Bornholm, fordi 
han dertil ønskede en yngre Mand, eftersom Schøning var 
gammel og svag; men skjønt han gjerne havde modtaget dette 
Tilbud, afslog han det bestemt, fordi det i høi Grad vilde be
drøve den gamle Mand at skulle forlade sit Embede, og det 
maaskee vilde fremskynde hans Død. Da denne senere indtraf, 
gjentoges Tilbudet, som han naturligviis tog imod; det var det 
Hele«. (Af Referatet i Bornholms Avis). 

Den næste Opponent var Pastor Christensen, Rønne, der 
som Grund for sin Tilslutning til Kofods Kandidatur angav, 
at han ansaa denne for mere frisindet end Fallesen. »Herpaa 
svarede Oberst Fallesen, at det var efter Tale og Kjendsgjer
ninger, at man maatte bedømme en Mands Frihedssind og ikke 
efter sin Følelse; hans Tale og Færd laa aaben for Alle gjen
nem Rigsdagstidenden og hans offentlige Udtalelser og Virken, 
og der kunde ikke paavises et eneste Ord, der berettigede No
gen til at tvivle om hans Frihedssind. Han havde som yngre 
Mand skrevet og virket i Frihedens Tjeneste og havde som Of
ficer gjennem Krigsministeren modtaget haarde Bebreidelser 
for denne sin Virken; men Kjærligheden til Folkefrihed havde 
fulgt ham gjennem hele hans offentlige Liv, den bevarede han 
til sin sidste Stund, og han havde aldrig drømt om, at man no
gensinde vilde bebreide ham Mangel derpaa. Ønskede de Lieut
nant Kofod i hans Sted, skulde han ikke nære Skygge af Uvil
lie mod dem, der valgte ham. Kofod var hans Ven, rigtbega
vet som Taler, og agtværdig som Menneske, og han skulde 
gjerne lade sin Ytring om hans mindre Besindighed være usagt 
og med Fornøielse see ham i Rigsdagen; men han kunde ikke 
med Rolighed høre sit Frihedssind blive sat i Skygge, ligesom 
han heller ikke vilde slippe sin Rigsdagsvirksomhed, hvortil 
han følte Kald og vel skulde vide at skaffe sig Plads for andet
stedsfra, om han ikke blev valgt her". (Fra Avisens Referat). 

Ogsaa Husmand Hans Jespersen, Kongstubbe, optraadte; 
han mente ligesom Garver Broen, at Fallesen var for villig til 
at stemme for Lønninger og Pensioner til Embedsmænd. .
Stemningen paa Mødet, der mest var besøgt af Vælgere fra 
Rønne By, var overvejende for Fallesen. - Det samme var 
Tilfældet ved de efterfølgende Møder i Allinge og Hasle, der 
forløb paa lignende Maade som Rønnernødet. 

I de følgende 2 Maaneder, inden Valget fandt Sted, inde
holdt A visen og Amtstidende adskillige Redaktionsartikler, 
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hvori Vælgerne i stærke Ord opfordredes til at bevare Falle
sen som Rigsdagsmand for Øen, og en Række Indsendere agi
terede for det samme. Bornholms Tidende forholdt sig i det 
væsentlige neutral, men det synes dog, som om dens Redaktion 
var mest stemt for Lucianus Kofod. Mand og Mand imellem 
diskuteredes Valget livligt, og som et karakteristisk Udtryk 
for de Argumenter, der i disse Samtaler var fremme, kan an
føres en Dialog, der er optaget i Bornholms A vis for 17/7, 
hvori Hr. A. taler Kofods Sag, Hr. B. Fallesens. Den lyder -
noget forkortet - saaledes: 

»A. Nu har Lucianus Kofod meldt sig til Rigsdagsvalget; 
det vil blive morsomt med 2 Kandidater, der begge godt kan 
tale. Hvem mon der seirer? Du stemmer jo for Fallesen, men 
hvad har du egentlig imod Kofod? 

B. Personligt har jeg Intet imod K., tvertimod roser jeg hans 
lyse Hoved og hans sjeldne Evner; men jeg anseer ham for 
aldeles uskikket for Rigsdagen, hvilket hans tidligere Virksom
hed der har vist. Han er for ungdommelig og vil paa engang 
omdanne alt. Rive ned kan man nok, men bygge op er van
skeligere. I Dit gamle Huus, f. Ex. ere mange Ting, Du nok 
kunde ønske anderledes, men Du river det derfor ikke ned, men 
omdanner det saaledes, at Du beholder saameget af det Gamle, 
som Du med Fordeel kan bruge. I Rigsdagen har K. især ret
tet paa Sproget, hvilket kan være godt nok, men det er ofte 
en temmelig kos~bar Fornøielse, da den bidrager til megen 
unyttig Tale. Men det, hvorfor jeg ikke stemmer paa K., selv 
om han var en anerkjendt dygtig Rigsdagsmand - hvilket 
han ikke er - er hans upatriotiske Opførsel i Sverrig, hvor 
han jo holdt offentlige Foredrag, hvori han yttrede sig dad
lende og nedsættende om sit Fædrelands Regjering og dets 
Krigsførelse i den sidste ulykkelige Krig, og gjorde det paa en 
saadan Maade, at selv en svensk Officer tog offentlig til Gjen
mæle derimod. - I mine T anker vilde det desuden være en 
stor Taabelighed af os at sende K. til Rigsdagen. Regjeringen 
vilde ansee det for en fjendtlig Demonstration. Ministeriet 
har nu opfyldt vort inderlige Ønske om en Telegraf, og vor 
T ak vilde bestaae i - at vi øieblikkelig valgte en Rigsdags
mand, der søgte at berede Regjeringen saa mange Vanskelig
heder som muligt. Det er menneskeligt, om Ministeriet ikke 
betragtede os med venlige Øine for dette. Det er afgjort, at 
Telegraflinierne paa Bornholm ikke vil svare Regning. Hvad 
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vil derfor Følgen blive, om Ministeriet kom med Forslag om 
at ophæve Stationerne her, fordi de benyttes saare lidt og ko
ste meget? Troer Du Mange foruden vore egne Rigsdagsmænd 
vilde stemme mod Forslaget? 

Men hvad har Du egentlig mod Fallesen? 
A. Personlig har jeg Intet mod ham og erkjender ham for 

en meget dygtig Mand, men han er Embedsmand og har faaet 
Væbningen her indrettet saaledes for at faae Kommandant
posten, og dernæst er han saa føielig imod Ministrene og hjæl
per dem at forsvare deres Forslag. Jeg troer, at K. vilde være 
mere sparsommelig. 

B. Paa Møderne med Kredsens Vælgere har F. gjort Rede 
for sit Forhold med Hensyn til Kommandantposten og V æb
ningen og godtgjort, at han ikke har søgt Posten, men modta
get den, efter at den gjentagne Gange var ham tilbudt, samt 
at han har skaffet de Menige af Væbningen Betaling for den 
Tid, de ere indkaldte. For dette fortjener han Tak, men alde
les ikke Dadel. 

Det forundrer mig, at Du troer K. vil spare. Du erindrer 
nok ikke, at han, i en Valgtale her - da hans Modkandidat 
lovede at stemme for Sparsommelighed, hvor det kunde gaae 
an - bemærkede: »Jeg er ingen Sparebøsse«. Jeg mindes ikke, 
han i Rigsdagen har hørt til dem, der vil spare. Det forekom
mer mig, at han engang dadlede Regjeringen, fordi den ikk.e 
gav Dr. Dampe større Understøttelse, og stillede Forslag ul 
en Saadan. Det har ofte ærgret mig at see Folk, som han, der 
ikke bidrage til Noget til Stats ellers Kommuners Fornøden
heder, i deres Taler at slaae om sig med Millioner af Statens 
Penge, der gaae ud af Skatteydernes Lommer. 

Fallesen er Embedsmand, men jeg troede Snakken om Em
bedsmanden nu var forbi, da den besindigere Deel af Folket 
indrømmer, at det er netop Embedsstanden, vi have at takke 
for Friheden. De - og ikke Borger- og Bondestanden - have 
udtænkt og senere udbredt Frihedsideerne blandt Folket. Des-
uden, han er dog Statens Embedsmand! . . 

A. Ved denne sidste Bemærkning sigtes formodenthg ul 
Rygtet om, at K. staaer i et politisk Parties Tjeneste og under
holdes af dette for at arbeide i dets Aand. Er dette rigtigt, er 
han jo rigtignok at betragte som Partiets Embedsmand. Jeg 
seer intet Uhæderligt heri, men lad det ene Slags Embeder 
gaae op imod det andet og lad os forlade dette, men alene 
holde os til Hovedsagen, nemlig: 
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Hvilken af de to opstillede Kandidater formaaer at gjøre 
mest Nytte for Valgkredsen? 

B. Herom nærer jeg ingen Tvivl. Kofod staaer saa skarpt 
mod Regjeringen, at det ikke bliver ham muligt at sætte Noget 
igjennem mod Regjeringen, og med denne gaaer han sjelden. 
Fall~sen gaaer i Reglen med Regjeringen og er en anerkjendt 
dygug Mand, staaer dertil i personligt Venskabsforhold til 
flere af Ministrene, hvilket gjør det muligt for ham i private 
Samtaler nærmere at forklare Sagen og føre saadanne Grunde 
og Beviser, som ikke kan føres i Rigsdagen. Mulig vi ikke 
havde havt Telegrafstationer i alle Bornholms Kjøbstæder, 
hvis der ikke - ogsaa privat - var arbeidet for Sagen«. 

Umiddelbart før Valget kom Lucianus Kofod, der paa dette 
Tidspunkt boede i København, selv til Bornholm og averte
rede ikke mindre end 7 offentlige Møder, nemlig i alle Kred
sens Kommuner, undtagen Rutsker og Klemensker. Folk, der 
var Kofod uvenligt sindede, paastod, at han havde valgt Mø
dedagene saaledes, at Oberst Fallesen ikke kunde deltage, fordi 
han var optaget af Sessionspligter. Det lykkedes dog Fallesen 
at komme til Stede ved i hvert Fald 2 af Kofods Møder. Af 
disse var Landmøderne svagt besøgt; i Ol ske r var der saaledes 
kun mødt IO Vælgere. Til Gengæld var der i Hasle mødt flere, 
end Raadhussalen kunde rumme; ogsaa Rønnernødet var meO"et 
talrigt besøgt. Her holdt Kofod sin Programtale, hvori hOan 
hævdede, at der i det nationalliberale Parti, som baade han og 
Oberst Fallesen tilhørte, var to Retninger. Af disse hørte F. 
til den højreprægede, K. tilden mere frisindede. I Løbet af 
Mødet var Fallesen kommet til Stede, og han afviste bestemt 
Kofods Forsøg paa at drage hans Frisind i Tvivl. Det kom til 
et skarpt Opgør imellem de to Kandidater og tidligere Ven
ner, hvorunder Luc. Kofod særlig bebrejdede sin Modkandi
dat 2 Ting: at han havde stemt og talt for et højere Tilskud 
til det kongelige Teater, og at han var gaaet imod, at Solda
ternes Dagpenge forøgedes med 2 Skilling, medens Officererne 
fik Løntillæg paa 300 Rdl. Da Kofod i en Replik paaberaabte 
sig »at være en sand Demokrat«, ja, at staa til venstre for de 
nationalliberales yderste Venstrefløj, foreslog Fallesen, at man 
paa Stedet sendte Venstreføreren J. A. Hansen et Telegram for 
at spørge ham, hvem af de 2 Kandidater i Rønnekredsen, han 
ønskede valgt. Dette Forslag gik Kofod ikke ind paa; han vid
ste meget godt, sagde han, at J. A. Hansen ikke ønskede at se 
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ham som Rigsdagsmand, men dette skyldtes, at han - Luci
anus Kofod - ikke vilde underkaste sig J. A. Hansens Her
skerstav! 

Af de tilstedeværende Vælgere havde Lærer Siersted, Nyker, 
og Oberst Jensen-Tusch Ordet for at stille en Række Spørgs
maal til Lucianus Kofod, mod hvem begge Talere aabenbart 
var meget kritisk indstillede. Dirigent'.!n, Branddirektør Loh
mann, sluttede Mødet med et Leve for Lucianus Kofod. Det 
besvaredes med Hyssen og Hurraraab. 

Livligst gik det dog til paa Haslernødet, hvor Fallesen ikke 
var til Stede. Her var Pastor Wolff, Klemensker, Dirigent, 
men samtidig Diskussionens ivrigste Deltager. Han mindede 
bl. a. Kandidaten om, at han i en tidligere Tale paa Raad
stuen haanligt havde revet ned paa Embedsstanden og hævdet, 
at Præster og By- og Herredsfogder tog ublu og ulovlige Sport
ler. Lucianus Kofod benægtede nogensinde at have udtrykt sig 
saaledes, men Agent Munch og flere af de tilstedeværende til
bød med deres Ed at bekræfte Rigtigheden af Pastor W olffs 
Ord. Kofod slog da om og »gav den danske Embedsstand en 
agtelsesfuld Omtale og fuldstændig Æreserklæring«. Knap var 
denne for Kofod højst ubehagelige Episode sluttet, før han ind
viklede sig i en ny. I sin Indledningstale havde han her -
ligesom paa andre Møder - hævdet at staa til venstre for Fal
lesen, ja, paastaaet, at der var »en uhyre Forskjel paa deres 
politiske Standpunkt«. Da Bogbinder Høyer, der ogsaa ~avde 
deltaget i Mødet i Rønne, heroverfor hævdede, at denne Paa
stand var gendrevet af Fallesen selv, søgte Kofod at paavise, 
at de Udtalelser, der var blevet gendrevne, ikke var de samme 
som de i Dag fremsatte; men han mødtes nu med højrøstet 
Protest fra Forsamlingen, hvis Flertal derefter udvandrede; 
Dirigenten var allerede gaaet, før Ordskiftet med Bogbinder 
Høyer begyndte. Alle A viser var enige om, at Haslernødet 
havde haft et for Lucianus Kofod ugunstigt Forløb. 

Ved Valget, der fandt Sted den 2219, var der mødt en ret 
stor Forsamling paa Rønne Torv. Lærer A. Hjorth var For
mand for Valgbestyrelsen og ledede som saadan Valghandlin
gen, der blev meget langvarig. Sejlmager Wichmann var ord
førende Stiller for Oberst Fallesen, Garver Broen for Lucianus 
Kofod. I Kandidaternes Taler var der kun det nye, at Kofod 
hævdede, at han var stemt for Frimenigheder indenfor Folke
kirken, medens Fallesen var en Modstander heraf. Alene denne 
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Forskel var efter Kofods Mening betydningsfuld nok til, at 
Kredsen burde skifte Repræsentant. Foruden de ordførende 
Stillere optraadte Kofods bitreste Modstander, Pastor Wolff, 
der stillede Kofod nogle Spørgsmaal, bl. a. med Hensyn til 
hans stærkt omtalte Sverrigsrejse, og Pastor Christensen, der 
»fremhævede Kofod som en Mand, der havde ved egne Kræf
ter svunget sig op til det Standpunkt, han nu stod paa; han 
var en Lyngblomst, og hall maatte gjerne, ja allerhelst, tale 
bornholmsk i Rigssalen; han meddelte Vælgerne, at Kofod var 
en Folkehøiskolelærer af første Rang, han gav ham Lov til at 
stemme, som han vilde, uden at binde ham i nogen Henseende, 
dog bad han ham at »have et hjerteligt og levende Øie for 
Penge«. (Af Referatet i Amtstidende ). 

Ved Kaaringen var der Flertal for Lucianus Kofod, men 
Fallesen forlangte skriftlig Afstemning. Ved denne valgtes 
Kofod med 422 Stemmer; Fallesen fik 231. 

Branddirektør Lohmann udbragte et Leve for den nyvalgte 
Folketingsmand, der selv udbragte et »Danmark leve«. 

lucianus Kofod var altsaa for 2. Gang valgt til Folketings
mand for sin Fødeøs r. Valgkreds. Det Overtal af Stemmer, 
han mønstrede, var vistnok væsentligt større, end selv de mest 
optimistiske af hans Tilhængere havde regnet med, men de 
Midler, hvormed han naaede dette Resultat, var ikke helt tilta
lende. Selvom de Oplysninger, der foreligger om Valgkam
pen i Kredsen, væsentligst stammer fra de Fallesen hengivne 
Blade - Avisen og Amtstidende - og derfor næppe kan an
ses for fuldt ud objektive, er der dog ingen Tvivl om, at han 
har udnyttet sin Modkandidats Stilling som højtstaaende Em
bedsmand paa en usaglig Maade. Hans Tilhængeres Forsøg 
paa at fremstille Bornholms Kommandant som en Mand, der 
med spidse Albuer havde banet sig Vej til denne Stilling, kan 
man ganske vist ikke gøre Lucianus Kofod direkte ansvarlig 
for, men det ses ikke, at han under nogen Form har søgt at 
bremse denne Mistænkeliggørelse, som han dog godt vidste var 
helt uden Berettigelse. Naar Philip Dams Blad, Bornholms Ti
dende, praktisk talt ikke ydede Luc. Kofod nogen Støtte un
der den Valgkamp, hvori de 2 andre Blade førte en Kampagne 
imod ham, som politisk og personlig var meget haardhændet, 
hænger det utvivlsomt sammen med, at Dam ikke fæstede Lid 
til Kofods demokratiske Bravader. Dams Dagbog viser, at han 
allerede længe før dette Valg fandt Sted, var klar over Luc. 
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Kofods Mangel paa Karakterfasthed. Dam ønskede derfor ikke' 
at se sin Dusbroder og Krigskammerat som Kollega i Rigsda-' 
gen. Han blev paa den anden Side heller ikke skuffet, da Kofod 
faa Aar efter stod som Provisorismens Vaabendrager; det, 
gjorde derimod de Vælgere i Rønnekredsen, som stemte paa 
ham i 1869, fordi de ønskede at støtte Venstre paa Tinge. 

løvrigt maa det overraske, at Valgdeltagelsen ikke blev 
større; kun 27,3 pCt. af Vælgerne afgav deres Stemme. 

Valghandlingen i Aakirkeby, hvor som nævnt Kapt. Ph. R. 
Dam mødte som eneste Kandidat, lededes af Løjtnant tI. C. 
Koefoed, Aakirkeby. Kandidaten holdt et længere Foredrag om 
»Rigets politiske Stilling i det Hele taget, saavel med Hensyn 
til vore indre Samfundsanliggender, som til Udlandet. Vor 
Stilling opfattede han som vanskelig og betænkelig, men in
genlunde som haabløs; nej ingen god dansk Mand vil opgive 
Haabet om en heldig Udgang i Fremtiden fra den Vanskæbne, 
der havde overgaaet os ved Tyskernes Overlast. Dette gjaldt 
navnlig vor Stilling udad til fremmede Magter; thi vor indre 
Udvikling var paa gode Veje, hvorpaa han fremhævede flere 
Exempler som: Videnskab, Kunst, Jernbanerne, Folkehøjsko
lerne o. s. v.; kun fandt han RegeringsmaskinerIet noget for 
stort og kostbart i Forhold til vort Lands Størrelse, og om end 
han erkjendte Nødvendigheden af at maatte finde sig i bety
delige Ofre for Statens Opretholdelse, fandt han dog paa den 
anden Side, at der baade burde og kunde indføres større Be
sparelse i visse Grene af Statshusholdningen «~o 

Den eneste Interpellant var Sognepræst Algreen. Han øn
skede mere af Landets Midler anvendt til det folkelige Under-
visningsvæsen, navnlig Folkehøjskolerne, der hidtil havde 
fa aet saa lidt i Sammenligning med, hvad der ofredes paa Ud
dannelsen af Embedsmænd. Endvidere talte han for Indførelse 
af Nævninge og Offentlighed i Retsplejen. Endelig spurgte han 
Kandidaten, »hvad hans Mening var med Hensyn til Maaden, 
hvorpaa man skuJde tilvejebringe de Midler, som Finantskas
sen muligt maatte komme til at behøve udover det Alminde
lige, om han holdt paa et Statslaan eller en Extraskat, og saa 
paa hvilken Maade han ønskede Skatten lignet«. 

Kaptajn Dam udtalte i sit Svar, »at han var meget betæn
kelig ved at give sin Stemme til nye Statsskatter, og at han 
foreløbig var mere stemt for at optage Laan, hvis Staten en
delig skulde trænge til større Tilskud; men det var vistnok det 
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rigtigste, idetmindste indenfor en vis Tidsgrændse, saavidt mu
ligt at modsætte sig begge Dele, som det kraftigste Middel til 
at bevirke Besparelser i Statshusholdningen, hvortil vi ufra
vigelig bør stræbe. Kan en Skat derimod ikke undgaas, da 
holder han paa Indkomstskat efter Procentsystemet og saale
les, at den større Indtægt beskattes efter en stigende Maale
stok fremfor den lavere. Nævninge-Retter og Mundtlighed og 
Offentlighed i Retsplejen vilde Kandidaten virke for baade i 
og for sig og som et virksomt Middel til Folkets politiske Op
dragelse, saaledes som han allerede havde udtalt, dengang han 
første Gang stillede sig her for 12 Aar siden. De andre Sager, 
som Forespørgeren havde omtalt, nemlig Folkehøjskolerne og 
Retsvidnevæsenet skulde han huske paa; de laa ogsaa ham paa 

Sinde«. 
Ved Kaaringen valgtes Dam enstemmigt. »Derefter udbragte 

Valgformanden et Leve for Kongen, den gjenvalgte Folke
thingsmand et Leve for vort gamle danske Fædreland og Sog
nepræst Algreen et Leve for den valgte Rigsdagsmand for 
Kredsen, der alle besvaredes med kraftige Hurraraab. Slutte
lig takkede Folkethingsmanden for den ham gjentagende viste 
Tillid og bød Forsamlingen Levvel med Ønsket om Held og 
Lykke for Folket«. (Citaterne efter Referat i Bornholms Ti-

dende for 25/9 1869)' 

22. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIA NUS 
KOFOD, DAM OG SONNES VIRKSOMHED I RIGS

DAGSSAMLINGEN 1869-7°. 
Efter Rigsdagens Aabningsmøde den 4/10 1869 udsattes Mø

derne i begge Ting til den 29111. Til Gengæld blev denne 
Samling først sluttet den 1/7 1870. Den var i højere Grad end 
de umiddelbart forudgaaende Samlinger præget af Modsæt
ningen mellem Venstreflertallet i Folketinget og den store Høj
remajoritet i Landstinget. I Samlingens Løb afløstes Ministeriet 
Frijs-Frijsenborg af Holstein- Holsteinborgs Ministerium. 

I Folketinget havde Dam Ordet 7, Lucianus Kofod 16 Gan
ge. Sonne talte 2 I Gange i Landstinget. - Dam kom i denne 
Session for første Gang ind i Folketingets vigtigste Udvalg, 
Finansudvalget; her blev han siddende uafbrudt i 23 Aar. Han 
var ikke Medlem af andre Udvalg. Derimod var han med til 
at stille en Forespørgsel til Kultusministeren om dennes Ad-
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gang til at afskedige Lærere i Folkeskolen. - Kofod var kun 
Medlem af Udvalget angaaende et Forslag til nye Lønninger 
f?r Skovvæsenets Embedsmænd. Sonne, der ogsaa i denne Sam
l~ng var Sekretær i Landstinget, var Medlem af 3 Udvalg, nem
hg a~gaaen~e I) ~ovforslag om Afløsning af visse kontrakt
mæSSlge AfgIfter tIl Statskassen, 2) Forslag til Lov om Reglerne 
for Udskrivning af Indkomstskat og 3) et af Sonne stillet For
slag til Beslutning om Henvisning til Finansministeren af et 
An~ragende fra 214 Husarvefæstere paa Bornholm. 

SIdstnævnte Sag var den eneste af større Betydning for den 
bornholmske Lokalpolitik, som i denne Samling blev behand
let paa Tinge, men dette Emnes Drøftelse fyldte til Gengæld 
63 Spalter i Rigsdagstidende! 

So.m omtalt i denne Afhandlings Redegørelse for Rigsdags
samlm?en 1867-68 havde Philip Dam i Folketinget prote
steret Imod, at et Andragende fra Arvefæsterne paa Bornholm 
om en Nedsættelse af paagældende Aars Afgifter ikke var ble
vet fremmet a~ Fina~s~dvalget, men baade Finansudvalgets 
Ordfører og FmansmmIster Fonnesbech havde afvist Dams 
Protest. Nu ha~de Arvefæsterne paany rejst Sagen, og de 3 
bornh~lmske RIgsdagsmænd havde overfor Rigsdagen i en 
udførhg Red~gørelse, som findes optaget i Rigsdagstidende for 
1869-:-70, TIllæg A, Spalte 2017-24, gjort Arvefæsternes 
Sag tIl deres. Det hedder i dette Andragende: »Undertegnede 
~rvefæstere paa Statsjorder tillade sig at rette den indstæn
dIgste Anmodn~ng til Rigsdagen om, at den vil tage sig af 
vor Sag, navnhg derved, at en Commission eller et Udvalg 
maatte blive nedsat med det Hverv at undersøge og prøve 
de bestaaen~e For?old og forsaavidt dertil maatte findes grun
det -,!-nledmng, gJøre Forslag til passende Foranstaltninger i 
Retmng af Lempelser i Fæstevilkaarene«. 

Da Sonne baad~ i denne Sag og den dermed beslægtede Ud
markssag havde gjort et meget stort Forhaandsarbejde, holdt 
M~der med Husmændene og indsamlet et betydeligt Bevisma
tenale, fandtes det naturligt, at det blev Sonne, som førte 
Spørgsmaalet frem for Rigsdagen. Dette skete som nævnt i 
Form af et Forslag til Beslutning. Sagens Forhistorie blev ved 
Sonnes. Forelæggelse af Forslaget meget udførlig forklaret 
Landstmgets Medlemmer. Den lød - stærkt forkortet - saa
ledes: 

»For omtrent 30 Aar siden var der en stor Fælled, som gik 
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tvers IgJennem hele Bornholm, bestaaende af Lyngmarker ?g 
Klippernarker med enkelte iblandede smaa Græspletter, hvIl
ken i det Hele udgjorde imellem 20 og 30,000 Tønder Land. 
I Tidens Løb havde enkelte Gaardmænd, men navnlig dog 
Husmænd, udsøgt sig saadanne Pletter af samme, som de an
toge egnede sig til Opdyrkning, navnlig paa Grændsen mellem 
Indmarken og Udmarken; de havde derpaa bygget sig et lille 
Huus, indhegnet Lodden og gravet J orden op, og efterhaanden 
var der saaledes opstaaet endeel Smaaeiendomme med noget 
Jord, hvoraf de største besade nogle Tønder Land. For omtrent 
30 Aar siden bestemte saa Regjeringen - som ønskede, at 
Fællesskabet skulde ophøre, forat disse store Marker kunde 
komme under Cultur, at Fællesmarken skulde udskiftes mel
lem Staten som Grundeier og de bornholmske Beboere som 
Brugere. Hvad den Part angik, som skulde tillægges Staten, da 
forbeholdt denne sig, at de nævnte Huusmandslodder skulde 
gaae over paa Statens Andeel, og den forbeholdt sig endvidere, 
at ligeledes en Deel af det tilgrændsende Ar~al af ~edemarken 
skulde gaae over til den, for at sætte den Istand tll at kunne 
bortfæste dette Areal til de tilstødende smaa Huusmænd. Jeg 
maa bemærke, at det Fæste, som Huusmændene tidligere hav
de, blev betragtet omtrent som Arvef<7ste, idet Jorden altid af 
Besidderen havde kunnet afhændes tll hans Eftermand uden 
nogen Indsigelse. Der findes endogsaa en kongelig Resolution 
af 28. Juli 1739, som bestemmer, at, naar saadan Ud:narks~ 
jord engang var fæstet til en Gaard eller et Huus, »Vllle v.1 

ikke at den naar den bliver fæsteledig, maa bortfæstes til 
nog:n Ande;, med mindre han, som faaer Gaarden, ei. vil have 
den«. Naar Kjøberen af Huset eller Gaarden altsaa Vilde have 
den, maatte ingen Anden tage den fra ham, og .det. var altsaa 
omtrent ligesaagodt som Arvefæste. Ved Udsklftnmgen mel
lem Staten og Bornholmerne fik Staten, som sagt, alle Hus
mandslodderne med deres Jorder og tillige en Strækning af de 
tilgrændsede Udmarker, og der var dermed forbundet den vel
villige Hensigt fra Regjeringens Side at bortarvefæste denne 
Strækning for en væsentlig Deel til de. tidli.gere Fæste:e, for 
saaledes at gjøre dem til mere selvstændige Elendomsbeslddere. 
Den bestemte at dette Forhold skulde ordnes igennem en Com
mission, og d'en Instrux, der i den Anledning ble: udfær~ig.et, 
viser i hvor velvillig og imødekommende Hensigt RegJenn
gen ~raf den hele Foranstaltning. Det hedder i saa Henseende 
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i Instruxen, at »i Almindelighed vil Afgiften af slig Jord kun 
kunne bestemmes til den almindelige paa Landet«. Der blev 
derhos indrømmet Afgiftsfrihed for de første Aar, og man kan, 
kort sagt, see, at Staten har villet de Paagjældende det vel, og 
at der tilsigtedes at tilveiebringe en Fordeel for vedkommende 
Fæstere. Desto beklageligere er det derfor, at det endelige Re
sultat blev saa byrdefuldt for dem. Kun i een Henseende viste 
Instruxen Strenghed, nemlig med Hensyn til den J ord, som 
Fæsterne maatte befindes at have tilegnet sig uden derpaa at 
?ave ~æstebre:. Hvorledes det oprindelig er gaaet til, kan jeg 
Ikke sige - Jeg formoder, at det har været begrundet i en 
mindre nøiagtig Opmaaling ved Overdragelsen -, men vist er 
det, at en Deel Fæstere havde indhegnet og opdyrket mere Jord 
end den, som deres Fæstebreve løde paa. For den Deel, som 
Fæsterne saaledes havde indhegnet mere, end hvad deres Fæste
breve løde paa, var Instruxen streng; thi den fordrede, at 
denne Deel skulde opmaales, at, hvad der var indhegnet mere, 
end Fæstebrevene løde paa, skulde sættes til en moderat Af
gift, og derpaa tilbydes Fæsterne i Arvefæste, og at, hvis disse 
ikke vilde modtage denne Deel af Jorden, saa skuldt det ved 
Fæsteledighed afgjøres ved Rettergang, hvorvidt de havde Ret 
til at beholde Fæstejorden, eller om Staten da havde Ret til at 
bortarvefæste den til Andre. Den nævnte Bestemmelse havde 
imidlertid ikke videre Følger, thi ingen Huusmand nægtede 
at modtage den omtalte Jord; den blev sat til en billig Afgift, 
og, da de allerede havde opdyrket og indhegnet den, vare de 
~erfor ogsaa meget villige til at modtage den. Med Hensyn 
ul den raa og uopdyrkede Jord, som tilbødes Fæsterne, og som 
laa udenfor den Jord, hvorpaa de havde Fæste, skulde det 
derimod være en aldeles frivillig Sag, hvorvidt de vilde mod
tage den eller ikke. Desuagtet er der de Fæstere, som paastaae, 
at man har øvet Tvang overfor dem for ogsaa at faae dem 
til at modtage den raa og uopdyrkede Jord. De paastaae, at 
man har sagt til dem, at, hvis de ikke vilde modtage den med 
de Afgifter, som vare satte derpaa, vilde deres øvrige Fæste
jord ved Fæsteledighed blive taget fra dem. Jeg vil antage, 
at det beroer paa en Misforstaaelse, thi jeg kan ikke fatte, at 
en Commission i den Grad skulde kunne være gaaet udenfor 
sin Myndighed. Men om det nu ogsaa har beroet paa en Mis
forstaaelse, saa er det jo ligefuldt tydeligt, at en saadan Mis
forstaaelse, ifølge hvilken man har meent, at der var Tvang 
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tilstede, maa have virket ganske paa samme Maade, som om 
der virkelig var blevet øvet Tvang, idet Huusmændene bøi
ede sig derfor og troede, at de vare nødte til at overtage den 
raa Jord. Derved forklares det ogsaa, at de ere gaaede ind paa 
de opstillede Arvefæsteafgifter, skjøndt mange af dem allerede 
strax erkjendte, at de vare for høie. 

Jeg skal nu gaae over til at meddele, hvorledes Commissio
nen bestemte, at Afgiften skulde være. Den bestemte, at den 
skulde udgjøre I Tønde Havre for hver Tønde Land, til Taxt 
8. Jeg tør ikke sige, om denne Afgift var lempelig og billig 
eller ikke; jeg vil dog nærmest mene, at den var antagelig. 
Hvad det imidlertid gjaldt om, det var, at Jorden blev or
dentlig boniteret; thi naar man vilde paalægge en Afgift i For
hold til Jordens Taxt, saa fulgte deraf, at det Hele kom til 
at hvile paa Boniteringen, og at, hvis den ikke blev foretagen 
nøiagtig og omhyggelig, saa maatte Afgiften ogsaa komme til 
at ramme meget uforholdsmæssigt. Men her troer jeg nu rig
tignok, at der kan rettes en Bebreidelse mod Commissionen, 
idet denne ikke lod Jorden bonitere nogenlunde nøiagtig. Uag
tet Instruxen indeholdt, at »lodderne skulde fordeles efter 
Reglerne for en almindelig Udskiftning«, er det factisk, at der 
ikke blev brugt Boniteringsmænd. Der foreligger altsaa, fore
kommer det mig, i denne Retning en Tilsidesættelse af den 
Fremgangsmaade, der burde have været fulgt, og en Over
skridelse af de Regler, som vare foreskrevne Commissionen. 
Landmaaleren boniterede alene Jorden, og han gjorde det, ef
ter hvad man paastaaer, i den Grad overfladisk, at han stun
dom end ikke gravede i Jorden. Jeg troer, at det er dette, som 
man egentlig kan beklage sig over, og at det er dette, som er 
Aarsag til denne uforholdsmæssig e og byrdefulde Afgift«. 

Sonne paaviste derefter ved en Række Eksempler, hvor tyn
gende Ordningen virkede for Arvefæsterne. Han havde ind
samlet Oplysninger fra 56 Lodder, hentede fra forskellige 
Sogne paa Bornholm. Disse Lodder bestod dels af den gamle, 
opdyrkede og indhegnede Jord, og dels af den tillagte raa 
Lyngjord. Udregnet i Penge paa Grundlag af de sidste Aars 
Kapitelstakst var Arvefæsteafgiften af den opdyrkede Ud
marksjord 14 Rdl. pr. Td. bornholmsk Hartkorn, medens den 
af den raa Lyngjord udgjorde 66 Rdl. pr. Td. Hartkorn! End
videre nævnte han, at Godsejer Tesdorph paa Falster i Fæste 
af god falstersk Landbrugsjord kun fik 17 Rdl. pr. Td. Hart-
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korn, medens Staten af den usle Lyngjord paa Bornholm kræ
vede en Afgift, der, - naar det bornholmske Hartkorns For
skellighe~ fra almindelig dansk Hartkorn tages i Betragtning _ 
svarede ul 88 Rdl. pr. Td. Hartkorn. Han omtalte endelig de 
mange Andragender, der fra bornholmsk Side var indsendt til 
Finansministeriet, angaaende denne Sag, men hver eneste Gang 
~ar man blevet mødt med blankt Afslag. Fæsterne havde end 
Ikke kunnet opnaa at fa~ Sagen undersøgt. »Nu kommer jeg 
derfor«, sluttede. Sonne sm Tale, »til det høie Thing med den 
samme Anmodnmg: at Sagen maa blive undersøgt. Der er in
gen anden Udvei t~lb~ge, .end at Rigsdagen tager sig af den. 
Arvefæster~e have JO In~glvet et Andragende derom til Rigs
d~gen, ~g I den A~lednmg er det, at jeg har tilladt mig at 
5t.llIe ll11t Forslag ul det høie Landsthing, at det gunstigst 
VII for7tage ~n <?verveielse af disse Forhold. Jeg skulde aldrig 
hav7 gjort mig ul 'T.alsmand for denne Sag, naar jeg ikke per
sonhg var overbevllst om, at der her er et Forhold, som bør 
undersøges og forandres, et Forhold, som er saa misligt og byr
defuldt, at det for Enkelte er ødelæggende«. (Landst. Forh. 
1869-7°, Sp. 997-10°7). 

Lige efter .Sonne tog en af Tingets ansete Jurister, konge
valgt Landstmgsmand, Højesteretsassessor Ussing Ordet »for 
at understøtte den ærede Forslagsstiller i hans Bestræbelser for 
at, formaae ~et høie Thing til at tage denne Sag under Over
veIelse«, . Ussmg erklærede, at han ikke havde dannet sig no
gen Memng om Klagernes Berettigelse, »men Andragernes Paa
s~an~«, udtalte han, »er støttet fra mange Sider, og deres Be
gJ:enng har fundet en saadan Sympathi paa deres ø, at deres 
~lgsdagsmænd have maattet ansee det for deres Pligt at tage 
SIg af ~en~e Sag, og under disse Omstændigheder forekommer 
det m:g hge~om den ærede Forslagsstiller, at Thinget ikke 
u~env:de,re VII kunne vise denne Sag fra sig, at Landsthinget 
VirkelIg Ikke bør undslaae sig for det, som alene er deres Be
gjæring, nemlig at tage under Overveielse, om der ikke skulde 
være Anledning til at opf,ordre Regjeringen til paany at tage 
denne Sag under Behandlmg og undersøge, om der dog ikke 
~r noget Sandt i, hvad Andragerne have forklaret, som kunde 
~ndeholde Anledning til idetmindste at komme dem noget 
Imøde.« 

Den næste Taler var Finansminister Fonnesbech, der erklæ
rede, at han var taknemmelig for, at denne Sag var fremdra-
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get; »thi«, udtalte Ministeren, ~>jeg nærer ingen Tvivl om, at 
den ved Behandlingen her i Thinget vil faae det Dødsstød, 
som den behøver, for at man overhovedet kan faae en Ende 
paa hele denne Agitation angaaende de bornholmske Udmar
ker, der har hærget denne ø i næsten en Menneskealder og 
været en Plage for Mange, blandt Andre ogsaa, som den ærede 
,Forslagsstiller selv oplyste, for Finantsministrene, hvem dette 
Spørgsmaal idelig og altid har været forelagt. Jeg kan, som 
sagt, ikke nære nogen Tvivl om, at Rigsdagen vil give denne 
Sag Dødsstødet, hvormed jeg haaber, det sidste Led af Agita
tionen vil være skaffet ud af Verden. Jeg haaber, at Rigsdagen 
vil komme til den samme Betragtning af dette Forhold, som 
ikke blot den nuværende, men samtlige de Finantsministre, 
der have været i Function, siden den omhandlede Foranstalt
ning blev truffen, ere komne til, nemlig at det Spørgsmaal, 
der her foreligger, er saa simpelt, at det ikke behøver nogen
somhelst Undersøgelse, idet det ene og alene dreier sig om at 
faae omstødt et Resultat, hvortil man efter mangfoldige Stri
digheder og ved Camrnissionens Mellemkomst er naaet, og som 
i' Formen er fuldstændig uantastelig og i Virkeligheden frem
gaaet af en fuldstændig fri Overenskomst mellem Statskassen 
og Fæsterne, blot fordi Afgiften nu generer de Vedkommende«. 
Ministeren omtalte derefter Paastanden om, at Fæsterne var 
gaaet ind paa at svare en Afgift, som man godt vidste var for 
høj. »Jeg tror«, fortsatte Ministeren, »at man vanskeligt vilde 
kunne tvinge Bornholmerne til den Slags Ting, naar T alen er 
om Udmarksjorderne; thi Gjenstridighed og Halsstarrighed sy
nes i det Hele taget at have været det Træk, som næsten uad

. skilleligt have fulgt enhver Forhandling, være sig mellem 
Statskassen og Arvefæsterne, Sognene og Arvefæsterne, Sog-
nene og Statskassen eller endelig Sognene indbyrdes; ja Sagen 
maatte jo endogsaa tilsidst for nogle Aar siden bringes tilende 
ved en Lov, hvis rationelle Berettigelse maaskee kunde synes 
at være noget tvivlsom, men som dog var det eneste Middel, 
der var tilbage, for at gjøre en Ende paa de Stridigheder, der 
som sagt i en ikke ringe Grad have forstyrret Udviklingen 
paa Bornholm«. 

Ministeren afviste bestemt, at der ved Bortarvefæstningen 
af disse Jorder var anvendt Tvang. »For Fæsterne forelaa det 
Spørgsmaal: Ville r have denne Jord for den og den Afgift, 
og derpaa have de Vedkommende da svaret ja, og Adkomst-
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documenterne ere derefter bragte i Orden; saa jeg seer ikke, at 
der kan gjøres det mindste Angreb fra den Side. Jeg har den 
Overbeviisning - og jeg har gransket ikke saa lidt i denne 
Sag - at der sjeldent er blevet sat nogen Foranstaltning igang 
til Ordning af Forhold som de her omtalte, hvor man er gaaet 
frem med større Omtanke og Hensyntagen til de Vedkom
mende eller med mere Almeensands end netop her«. Man kunde 
efter Ministerens Mening heller ikke støtte Andragendet paa 
Arvefæsternes økonomiske Stilling, thi disse Folks Restan(er 
med Skatter og Afgifter var ikke større end den øvrige born
holmske Befolknings. Ministeren erklærede til Slut, at han 
intet havde imod, at Sagen undersøgtes indenfor Tingets 
V ægge, men noget Resultat for Arvefæsterne kunde en saadan 
Undersøgelse ikke give. 

r den følgende Debat støttede Orla Lehmann Sannes Krav 
om en Undersøgelse, og Forslaget henvistes til et Udvalg paa 
5 Medlemmer, for hvilket Ussing blev Formand og Ordfører. 

Udvalget, der var nedsat den I9/2 I870, afgav Betænkning 
den 12/5 s. A. Det viste sig da, at kun I af Udvalgets Medlem
mer (Kammerraad Bonne) stillede sig paa Finansministerens 
Standpunkt, at der ikke var noget at ændre, idet der var Tale 
om 'en frivillig Kontrakt mellem 2 Parter, som ikke ensidig 
kunde ændres. De 4 andre Udvalgsmedlemmer (foruden Us
sing og Sonne, Gaardejer Westergaard og Sognefoged J akob
sen) kom til det Resultat, at »der efter denne Sags særegne 
Beskaffenhed vel kunde være Anledning til baade i AndraO'er
nes og i Statskassens Interesse at ønske den underkaster'" en 
nøiere Prøvelse af Regjeringen, uden at en saadan Prøvelse 
burde skydes tilside paa den Grund alene, at de Forpligtelser, 
om hvis Modification der er reist Spørgsmaal, have deres Rod 
i endeligt afsluttede, bindende Contraeter. Nærmere at fore
gribe, hvad en ny Behandling af Sagen muligen maatte kunne 
føre til, skulle vi iøvrigt vel vogte os for«. Det tilføjedes dog, 
at Undersøgelsen havde vist, at der af den opdyrkede Ud
marksjord gennemsnitlig skulde svares knap 4 Skp. Havre pr. 
Td. Land, medens Gennemsnittet af Afgiften i Havre pr. Td. 
L.and af den langt ringere, delvis uopdyrkede Lyngjord ud
gJorde næsten 41/2 Skp.! En Ombonitering fandtes derfor ikke 
at burde afvises, men iøvrigt pegede Udvalgsflertallet paa, :tt 
Sagen maaske kunde bringes i Orden paa den Maade, at Ar
vefæsterne fik Adgang til at blive fri for den Lyngjord, man 
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fandt var sat i for høj Afgift, uden at dette skulde berøve dem 
Retten til at beholde de opdyrkede Arvfæstelodder, om hvis 
Ansættelse til Afgift der var Enighed mellem Staten og 
Fæsterne. 

2 Dage før Udvalgets Indstilling kom til Behandling i 
Landstinget, var der indtraadt den for de bornholmske Arve
fæsteres Sag særdeles gunstige Vending, at Fonnesbech var fra
traadt som Finansminister. Den nye Indehaver af denne Porte
følje, Gehejmeetatsraad Fenger, erklærede overfor Ordføre.ren 
for det omhandlede Udvalg, at han ikke havde noget nøjere 
Kendskab til de bornholmske Arvefæsteforhold; men han 
havde intet imod, at Spørgsmaalet henvistes til Finansministe
riets Prøvelse, og Ministeren lovede »at sørge for, at den Un
dersøgelse, som saa vilde finde Sted, bliver foret~gen med saa 
stor Upartiskhed og en saa lidet forudfattet Menlll? om. S~gen 
som muligt. Dette er altsaa det Standpunkt, som Jeg VII llld
tage, dersom det høie Thing skulde beslutt~ at anbefale denne 
Sag til Ministeriet. Jeg skal da bestræbe mIg for, at en saadan 
Undersøgelse, som Thinget derved har yttret Ønske om, .maa 
blive foretagen saaledes, at der deraf kan fren:komme et l eno. 
hver Henseende saa reent og klart og retfærdIgt Resultat som 

muligt«. 
Dette Standpunkt tiltalte ikke Mindretallets Ord~ører, Hr. 

Bonne, og han fik kraftig Støtte af en anden Landst1ngs~and, 
Kammerraad Qvistgaard, der bl. a. udtalte: »Det synes mIg be
klageligt, at der i Thinget fremkommer Forslag af den Beskaf
fenhed som det foreliggende, og jeg kan for mit Vedkommende 
ikke være med til at stemme for en Henviisning af denne Sag 
til Ministeriet idet det forekommer mig, at man egentlig der
ved støtter en' Agitation, hvad der meget let kan bidrage til, at 
en saadan oosaa fremkommer andetsteds«. 

b . 

Dette fremkaldte et meget kraftIgt Svar fra O. E. Sonne, 
der udtalte: »Jeg reiste mig for at gjøre en Indsigelse imod, at 
der skulde være reist nogen Agitation i denne Sag. Det har der 
ikke været. Hvem skulde have foranlediget den? Hvem skulde 
have agiteret for at faae Huusmændene til at indgive deres 
Andragende? Have de bornholmske Rigsdagsmænd gjort det? 
Have de havt med Andragendet at gjøre fra først af? Er der 
ikke først kommet flere Andragender til Finantsministeren 
uden deres Medvirkning? Er det Agitation, naar sdve Autori
teterne paa Bornholm give Andragendet Medhold? Hvorledes 
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gaaer det til, at Forstanderskaberne paa Bornholm alle have 
erkjendt, at Afgifterne vare for høie? Kan det kaldes Agita
tion? Og kan der være Tale om Agitation, naar Regjeringem 
Repræsentanter paa Bornholm, Embedsmændene, have afgivet 
de samme Erklæringer? Naar den høit~rede Finantsminister 
bliver bekjendt med Alt, hvad der er fremkommet, indbefat
tet den Erklæring, som Udvalget privat har faaet fra Amt
manden paa Bornholm, og naar han vil lade Forholdene der
ovre undersøge, saa troer jeg, at han i ethvert Tilfælde vil 
komme til den Erkjendelse, at Agitation kan der ikke være 
Tale om i denne Sag«. 

Qvistgaard erklærede, at han »naturligviis aldeles ikke har 
sigtet til det ærede Medlem fra Bornholm eller til'Nogen i 
Særdeleshed; en Mand, for hvem jeg har en saa stor Høiag
telse, som jeg har for den høitærede Forslagsstiller, kunde det 
naturligviis aldrig falde mig ind - og det maatte han ogsaa 
selv kunne tænke - at sigte for, at han under saadanne For· 
hold skulde være optraadt som Agitator«. 

Ved Afstemningen tiltraadtes Flertalsindstillingen om, at 
Sagen henvistes til Finansministerens nærmere Undersøgelse 
med 24 Stemmer mod I I. 

Sonne havde med sædvanlig Dygtighed og Takt i denne van
skelige Sag opnaaet et i enhver Henseende tilfredsstillende 
Resultat. 

Ved en anden Lejlighed, nemlig under Behandlingen i Lands
tinget af en Forespørgsel til Indenrigsministeren om nogle 
Kapitelstakstspørgsmaal, pegede Sonne paa, at de Landbrugere 
paa Bornholm, hvis Ejendomsareal fortrinsvis bestod af op
dyrket Lyngjord, i det væsentlige kun var i Stand til at avle 
graa Havre, men deres Afgifter skulde de svare efter Kapitels-· 
taksten for gul Havre, hvis Pris laa I Rdl. højere pr. Td. 
Dette virkede ubilligt. Han henstillede, om der kunde findes 
en Udvej til at raade Bod paa dette Misforhold; selv erkendte 
han, at det i Praksis ikke var uden Vanskelighed. 

Endelig skal fra Sonnes Virksomhed i denne Samling for 
Fremme af hans Fødeøs Interesse nævnes, at han ved 2' Be
handling af Finanslovforslaget i Landstinget paany fremdrog 
Fyrforholdene paa Bornholm. Marineministeren havde paa 
Finanslovbudgettet foreslaaet en Bevilling paa 25.000 Rdl. til 
Ombygning af Fyret paa Hammeren. Dette Beløb var af Fol
ketinget ved Forslagets 2' Behandling nedsat til I 5.000 Rdl., 
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men ved 3' Behandling blev det helt strøget! Ministeren gen
optog Forslaget i Landstinget, hvor Sonne erklærede, at Ham
merfyret stærkt trængte til Forbedring; »enhver Skibsfører, 
der sejler ad denne Vej, beklager i høj Grad, at Fyret er saa 
simpelt og langt fra svarende til, hvad man for Tiden fordrer 
af et Fyr«. Imidlertid gjorde Sanne opmærksom paa, at der 
om de høje Banker paa Nordbornholm tidt stod en tæt Dis, 
som svækkede Fyrets Lysvirkning. »Jeg har selv«, udtalte 
Sonne, »hørt flere Skippere beklage sig over, at, naar de kom
me paa Touren nordfra, fra Sundet, og skulle gaae sydefter, 
og de have passeret Sandhammeren, hvor et nyt prægtigt svensk 
Fyr er opført, og seile mod Bornholm og vente at see Ham
mershuus Fyr, ere de komne lige ind under de store bornholm
ske Klipper uden at see Fyret, fordi det har været omgivet af 
Disen. Kunde man altsaa opføre Fyret paa det Sted, hvor man 
kunde undgaae denne Diis, saa vilde det være meget ønskeligt«. 
Sonne anbefalede endvidere, at det nye Fyrtaarn, hvis et saa
dant skulde bygges, opførtes af Granitsten i Stedet for af Mur
sten. Dernæst henledte Sonne Opmærksomheden paa det øn
skelige i at opføre et Fyr paa Dueodde, hvor der det sidste Aar 
var strandet 5 a 6 Skibe, hvilket næppe var sket, hvis Odden 
havde været belyst. Endelig fremdrog han paany Nødvendig
heden af et Fyr i Drogden. 

Forslaget om Bevillingen til Hammerfyrets Ombygning og 
U dstyr med moderne Linseapparater etc. vedtoges med 3 I 
Stemmer mod IO. 

løvrigt fremkom Sonne ogsaa i denne Rigsdagssamling med 
en Række Indlæg vedrørende Lovgivningsspørgsmaal af ikke 
lokalpolitisk Art, og han var Forslagsstiller (og Medforslags
stiller) til adskillige Ændringsforslag. Særlig skal nævnes, at 
han ved Behandlingen af et Lovforslag om Stempelbegunsti
gelse for Foreninger, hvis Hovedformaal var at fremme den 
arbejdende Klasses Velvære, foreslog, at der indførtes Stats
kontrol med saadanne Foreninger, idet deres Love skulde stad
fæstes af Finansministeriet, ligesom de aarlig skulde afgive Be
retning til dette Ministerium. Ved Motiveringen af dette Æn
dringsforslag udtalte Sonne bl. a.: »Arbejderspørgsmaalet er jo 
et Spørgsmaal, som trænger sig mere og mere frem; Opmærk
somheden bliver mere og mere henvendt paa, hvorledes denne 
store Deel af Befolkningens Kaar kunne forbedres. Det er til
lige vist, at jo mere Fabrikdriften udvider sig, og jo mere 
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Haandværket antager de samme Driftsmaader, som ere eien
dommelige for Fabrikerne, for at kunne udholde Concurrencen 
med disse, desto vanskeligere bliver det for den enkelte Haand
vær~smand, for den enkelte Arbeidsmand gjennem sit eget per
sonlIge Erhverv at kunne forskaffe sig en selvstændig Stilling. 
Derfor maa Arbeiderne i vore Dage gjennem Foreninger søge 
at naae det Maal, som de Enkelte ikke kunne naae. Naar de 
formaae at danne Foreninger med fælles Gavn til Formaal, og 
l1aar saadanne ~oreninger blive godt anlagte og godt beregnede 
og saaledes hvde paa et sundt Grundlag, da kan der sikkert 
d~rigjennem opnaaes Fordele for Arbeiderne, som de aldrig 
vIl~e k.unne opn.aae enkeltviis. Men lii;esaa sikkert er det, at, 
h':ls slIge Forelllnge: blive op:ettede paa et falsk Grundlag og 
blIve bestyrede usolIdt, og hVIs det derved foranlediges, at de 
gaae overstyr, da vil dette blive til stor Fordærvelse for alle 
dem, som have deeltaget deri, ikke alene til Fordærvelse der
ved, at de mangengang miste en stor Deel af, om ikke hele 
~eres opsparede Formue, men ogsaa derved, at der derigjennem 
llldgydes en Frygt for at deeltage isaadanne Foreninger« 
(Landst. Forh. 1869-7°, Sp. 150 -54)-

De af Sonne fremsatte Tanker blev indgaaende drøftede i 
den paafølgende Forhandling, og selvom Betænkelighederne 
ved at tage et saa radikalt Skridt som af Sonne foreslaaet var 
de overvejende, erkendte saa indflydelsesrige Politikere som 
David, Krieger, Ussing m. fl., at der burde gøres noget i den af 
Sonne antydede Retning, ja, selv Finansministeren erklærede 
at han vilde tage Spørgsmaalet op til Overvejelse senere. Sonn; 
tog derefter sit Ændringsforslag tilbage. 

Af de faa Indlæg i denne Samlings Forhandlinger, som frem
kom fra Dams Side, giver kun eet Anledning til Omtale; det 
var en Tale, som Aakirkebykredsens Folketingsmand holdt 
v~d Finanslovf?rslage~s l' B.ehandling. Statshusholdningens 
TIlstand. var n:llldre ulfredsstillende; nogle opgjorde Under
skudet ul 5 MIll. Rdl., andre kun til 1/2 Mill.; men alle var 
enige om, at Balancen var i Fare, og der taltes om nye Skat
ter. Dam erklærede heroverfor, at han hørte til dem som var 
b~tænkelig ved enhver ny Skat overhovedet; ved at forøge de 
dIrekte Skatter risikerede man, at de indirekte Skatter gik ned. 
Dog va: der en. Skat, han mente uden Skade kunde forhøjes 
klækkehgt, nemlIg Rangskatten! Den indbragte for Tiden kun 
45.000 Rdl. aarligt. Den kunde godt 5-dobles. »Jeg troer«, 
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udtalte Dam »at naar man ser hen til den store Lyst og Be
gjærlighed, der findes hertillands efter at. k~mme i Besid~else 
af den Ære og Værdighed, som knytter sig til Rang og Titler, 
maa man kunne forhøie denne Skat ganske betydelig. Og det 
vilde være en dobbelt Fordeel. Det vilde først være en For
deel for Statskassen, som igjennem en sa.adan Skat kunde f.aae 
en klækkelig Indtægt, og dernæst troer Jeg, at det ogsaa vilde 
være til Fordeel for de Herrer, der betale den. (Berg: og Da
mer). Ja, og Damer; der er jo ogsaa Damer, som bære R~ng: 
Det vilde jo ganske vist hæve disse Rang~personer be:y'dehg I 
den øvrige Befolknings Øine, naar man Vidste, at de Ig!ennem 
Rangskatten ved en klækkelig Afgift toge en saa betydelig Deel 
i Bestridelsen af Statens Huusholdningsudgifter. Man kunde 
maaskee sætte Lavmaalet til 25 Rdl. - det er netop det Sam
me, som man giver for en Lotteriseddel - og Hø~demaalet til 
2 a 300 Rd.; jeg skal ikke saa nøiagtig kunne sl?e det, ~en 
det kunde være, at man kunde faae opnaaet et GJennemsmts
beløb af roo Rd. eller saa omtrent. Dette vilde da blive noget 
Klækkeligt og til Gavn og Glæde for begge Parter«. løvrigt 
mente Dam, at det vigtigste Middel til at naa Balance :var 
Sparsommelighed i Statshusholdningen, og han takkede de Rigs
dagsmænd, som havde peget paa Omraader, hvor der kunde 
spares, »men jeg vil hertil«, fortsatte han, »knytte det .Ønske, 
at disse gode Bestræbelser og Forsætter, der have gjort ~g 
maaskee fremdeles ville gjøre sig gjældende, maatte holde sig 
igjennem Sagens øvrige Behandlinger; thi jeg t?r sige me~ 
Sandhed - det er desværre Tilfældet og Noget, Jeg troer VII 
erkjendes af Mange - at naar man kommer til. 3' Behandling 
og da seer paa de virkelige Resultater, som forehgge som Frugt 
af alle de gode Ønsker og Forsætter, der ved r' Behandling 
have gjort sig gældende, har man ofte følt sig o:er~aade s~uf
fet. Gid det denne Gang maa gaae bedre, og gid VI Alle Vilde 
lægge os det paa Hjerte, at vi kunne faae Noget ud der~f, der 
kan siges at have Betydning i Retning af S~arsommehg.hed; 
thi derom troer jeg, at Alle ere enige, at dert~l tr,:nge VI,. og 
jeg troer, at det er en Bevæggrund, som kun relser sig af KJær
lighed til Fædrelandet, naar man h~lder fast paa den?e. For
dring og holder fast paa den ogsaa I Haab~t og. Forv.lsnmgen 
om at baade det høie Ministerium og det høle Thmg Ville være 
eni~e og samdrægtige i at føre det igjennem« (Folket. Forh. 

r869-70, Sp. 3I3-r9)· 
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Lucianus Kofod, der nu efter 5 Aars Fraværelse fra Rigs
dagen genoptog en Virksomhed, der vel havde skaffet ham 
megen Omtale ogsaa udenfor politiske Kredse, men ikke skabt 
Respekt om hans Navn, vakte i denne Samling Opmærksom
hed ved paa forskellig Maade at indtage en kritisk Holdning 
overfor Kongemagten. Saaledes gjorde han sig under Behand
lingen af Indkomstskatteloven til Talsmand for, at Bestem
melsen om, at Kongens Indtægter var skattefri, udgik. Man 
burde ikke »afskjære Statens Overhoved Lejlighed til i Gjer
ningen at vise, at han er villig til at dele Ondt og Godt, saavel 
Afgiftsydelser som Indtægtsnydelser, med Folket, med dem, 
der have smaa Indtægter og derfor ogsaa kun kunne taale smaa 
Udgifter. Det forekommer mig som sagt at være ei alene et 
Brud paa den Grundtanke, som Loven ellers søger at virkelig
gjøre, at Enhver skal svare Skat efter sin Evne, men tillige et 
Brud paa den forholdsvise eller gjenn~msnitlige Retfærdighed, 
som Finantsministeren paa andre Steder i Lovforslaget har 
søgt at fyldestgjøre«. Han hævdede, at Kongens Gage, der var 
fastsat til 500.000 Rdl. for Danmark og Slesvig egentlig burde 
være nedsat, da Slesvig afstodes. Det var da nu rimeligt, at der 
ved Skat inddroges IO O/o af den halve Million. Han mindede 
om, at Kong Frederik den i i den forrige Krig havde svaret 
15°,000 Rdl. «i Skat«. - Der var vel nok adskillige af Ting
mændene, der tænkte i denne Sag som Lucianus Kofod, men 
ingen, hverken i eller udenfor Udvalget, stillede noget Æn
dringsforslag i saa Henseende, og da Sagen var til 2. Behand
ling, udtalte Kofod, at naar han ikke selv havde stillet Æn
dringsforslag om Civillistens Inddragelse under Skattereglerne, 
skyldtes det, at Folketingets Formand havde erklæret, at et 
saadant Forslag ikke kunde komme til Afstemning! Da han be
tegnede Kongens Stilling som et Embede, blev dette paatalt af 
Formanden. 

Ved Behandlingen af et Lovforslag om almindelige Løn
ningsregler for Statens Embedsmænd stillede Kofod som Ord
fører for 15 Folketingsmedlemmer, bl. a. Berg og Dam, et Æn
dringsforslag, hvorefter Embedsmænd ikke maatte modtage 
Hofcharge (udnævnes til Kammerherre, Kammerjunker, Jagt
junker etc.). I Debatten, hvorunder Bondevennen Gert Win
ter tog Afstand fra Lucianus Kofod og betegnede ham som hø
rende til »det røde Demokrati«, luftede Kofod sine repuhli
kanske Sympatier, idet han bl. a. udtalte: »Den høitærede Fi-
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nantsminister talte imod Forslaget og sagde, at der var visse 
Hensyn, som man skulde tage, og som man ikke kunde skyde 
til side osv. Jeg har - det tør jeg forsikkre den høitærede Fi
nantsminister om _ førend jeg besluttede mig til.at stille dette 
Forslag, taget meget væsentlige Hensyn. Veed den høitærede 
Minister, hvad jeg havde kunnet føle mig fristet til at bringe 
i Forslag her i Thinget for at faae fastslaaet et godt og føl
geværdigt Exempel til Efterfølgelse? Det er naturligviis, at den 
høieste af alle Titler her i Landet blev afskaffet; dette fandt 
jeg nu laae noget udenfor en Lønningslov; derfor har jeg hel
ler ikke foreslaaet det, men at jeg ikke har bragt denne Sag til 
Forhandling her, er alene af visse Hensyn« (Folket. Forh. 

I8 69-70, Sp. I502-04)· 
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 Stemmer mod 33· 
Medens Lucianus Kofod med Udtalelser som den, der foran 

er citeret, fremkaldte Modstand langt ind i Venstres Lejr, 
stillede han sig i Forsvarsspørgsmaalet i et skarpt Modsæt
ningsforhold til Venstres Politik. Hær- og Flaadereformen var 
jo nu gennemført, men Venstre søgte paa forskellig Maade at 
holde Udgifterne, som disse Love førte med sig, nede. Dette 
fremkaldte ved Finanslovforslagets Behandling en Strid, hvori 
Kofod deltog ud fra et udpræget forsvarsvenligt Standpunkt. 
Han udtalte herunder bl. a.: »J eg finder det fuldstændig kort
synet, efter at vi her gjennem lange og møisommelige Kampe 
have smedet os et lille Sværd til Brug i Farens Øieblik, saa, 
før det er brugt, at ville bryde Odden af det. Det finder jeg 
uforsvarligt _ saa i den Retning er jeg fuldstændig enig med 
en høitæret Statsmand, som har sagt: »Enten-Eller«. Alt An
det er Mellemmaadighed. Og det er derunder, vi have lidt. 
Det hører vel ikke herhen at komme ind paa disse store og 
vigtige Spørgsmaal og forfølge dem videre; men jeg skal dog 
udtale, at det har været den Forbandelse, der har hvilet over 
os, at vi have mandet os op i et lyst og løftet Øieblik til at 
lægge en Plan, til at fatte Forsætter og tage Begyndelsen til et 
Skridt, men at vi saa siden, under den rolige og sindige, det 
vil sige: den blødagtige, spidsborgerlige Overveielse have veget 
tilbage for Følgeslutningerne af det, vi i bedre Øieblikke hav
de vedtaget. Det har været Halvheden, det har været det over
drevne »Maadehold«, det har - med andre Ord - været 
Halvveisheden, der har været vor Ulykke. Og derhos mener 
jeg, at, naar jeg ikke har andre militaire Myndigheder imod 
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~~d::~ ~~antksu~valgets Flee~tal, saaledes som det her frem-
e æn nmgen, saa dnster je . 'kk '1 

som Ombudsma~d for en lille bitte be~Iga; de~ ~an- netop 
_ at nægte Kngsbestyrelsen Midler til at f H ske Fol~ 
saa kampdygt' S d . aae æren sat l 

S
Ig tan som muhgt« (Folket. Forh 86 

p. 3227-3 0). . I 9-70, 

Overfor Venstres Finansudvalgsmedlemm b 

Fønskedeks~røget nogle Bevillinger til Indke:ide~~e\f~' der 
orstær nmgsmandskab h d d h ærens 

land som Udland vilde' bl~ve f e lak n, at dette saavel i Ind-

d 
Ive orto et som et Forsø 

un gaa Gennemførelsen af " r d g paa at 
vil sige« udtalte K f d o"n ny Ig ve tagne Hærlov. »Man 

, o o , »at VI opmanded 866 
at vedtage en Hærlov for derved a l l! os I. -67 til 
Europa, fordi vi ua tet n r t .;;r;{ke en VIS Agtelse i 
og lagde for Da~en ~or -J'l;~ sl~lgne ':L! Jorden, atter reiste os 
i vor Magt for at væb l I~ dU ett gJø~e Alt, hvad der stod 
l ne og m øve os ul p F D 
ægge det tungest mulige Sværd . K aa arens ag at 

saaledes fore op for et Par Aar si~en ~mpens V a:gts~aal, at vi 

:~;:r"'~~f~~; ~:!:~:' ;';:i!" btveto:,;;~~:t ~:~~k,~~n v:~ 
lade være med at no U at møde; man skulde blot 
og Moder med M):~n~:~:ver dem, at de skulle væk fra Fader 
en Officeer k p paa. R~ggen og skulle rette sig for 
som det gj~ld~:t ~~ti ~~~ne sIg tII~dat indøve sig i de Forhold, 

Igen: at I e og at lyd d d 
to sværeste Ting i Verden _ d e - et er e 
i Folkethinget vil see at snakk e~ er kun, naar der er En, der 
for at blive indkaldt _ thi sele kortendog. H.ans o~ Jeppe fri 

at i det Hele dette Spørgsma~ k~::~ere r Ikk~gJøre dd
et 

-
Aand, der er kommen '1 d . rem. et er~nne 
Grund kan jeg ikke stem~~ 0;0 e I Forslag~t,. og alene af den 
danske Folk skal st . r det. Jeg :11 Ikke have, at det 
som mistænkt for s~: ;Jenn~m :\fstemnmgen i Folkethinget 
det ikke vil f Id' . agen e sIg ud som saa blødagtigt at 

y estgJøre en Hærlov . l' h ' 
fordi dens Bestemmelser i deres UdE V\ ny ~g ave ve~taget, 
Uleilighed, krænke vor M r h dørelsIe omme os bdt til 
osv. ikke at tal ~ge Ig e e er Bekvemmelighed 

6

bunden med lid; ~cl:~s~~i~<~n(~~~~~ls;:rhku~:; være fSor-
527-3 I). . 9 7°, p. 

Kofod stod dog endnu frit af d . 

~e~S~g ~~gl1:t~:nf::e:~: ~ii~~n~;r~la;K~:~~:' i:~~~~= resse tI ongen hemmod 

14 

Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

www.vang-hansen.dk



210 

Rigsdagssamlingens Slutning, hvor de partipoliti~ke Linier blev 
trukket ret skarpt op, svarede han sammen med 2 andre Fol
ketingsmænd »Stemmer ikke«. 

23. DANSK POLITIK UNDER MINISTERIERNE 
HOLSTEIN-HOLSTEINBORG OG FONNFSRECH 

(187°-75)' 
Da Grev Frijs traadte tilbage som Ministerchef, henvendte 

Kongen sig forgæves til adskillige, blandt andet Estrup, for at 
finde en Afløser, indtil Lensgreve Holstein-Holsteinborg paa
tog sig Opgaven. Grev Holstein var i de Aar, han havde haft 
Sæde i Folketinget, almindelig blevet henført til »Mellempar
tiet«, og ved forskellige Lejligheder havde han plejet politisk 
Forbindelse med J. A. Hansen, hvem han en Overgang tænkte 
paa at optage i sit Ministerium; men dette vakte en saa vold
som Modstand i toneangivende Kredse, at Forsøget blev op
givet. I Stedet for vendte han sig imod de nationalliberale, saa
ledes at den nye Regering kom til at tælle 4 Godsejere (Hol
stein, Fonnesbech, Rosenørn-Lehn og Haffner) og 3 national
liberale Førere (Hall, Krieger og Fenger). Alliancen mellem de 
store og smaa Bønder var dermed definitivt brudt; Repræsen
tanterne for Godsejerne samt for Bourgeoisiet og Embedsmæn
dene plus deres Medløbere indgik det politiske Vaabenbroder
skab, hvoraf Partiet Højre snart skulde udgaa. Omvendt sam
ledes de 3 Venstrefløje: Balthazar Christensens og Christen 
Bergs nationale Venstre, J. A. Hansens folkelige Venstre og 
Bjørnbakkerne - Tschernings gamle Parti - i .»det forenede 
Venstre«. Det talte til at begynde med 44 Folketlllgsmænd, der 
i Juni 1870 udstedte et Manifest: »Til vore Vælgere«. Da Fol
ketinget talte 102 Medlemmer, havde de ikke Flertal, men. de 
var uden Sammenligning Tingets største Gruppe, og da RIgs
dagen samledes i Efteraaret 1870, maatte L. N. Bregendahl, 
der havde været Folketingets Formand i I I Aar, vige Pladsen 
for Venstremanden Christopher Krabbe. 

Ved det forenede Venstres Dannelse forlod flere af de Poli
tikere, som tidligere i Almindelighed havde stemt med V ens~re, 
f. Eks. Pastor Vilhelm Birkedal og Godsejer Jakob Scavemus, 
Partiet; de af dem, der ikke gik ud i Politik, havnede i Højres 
Rækker; det samme var Tilfældet med de fleste af Mellempar
tiets Folk. 
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I det hele blev i Femaaret 187°-75 de Hovedlinier trukket 
op, som blev bestemmende for dansk Politik Aarhundredet ud 
og i disse Aar fand~ Opmarchen til den Forfatningskamp Sted: 
som først sluttede l 19°1 - Systemskiftets Aar. Under Juni
?rundloven kunde en dybtgaaende Konflikt mellem Tingene 
Ikke tænkes, da begge RIgsdagens Afdelinger udgik af den al
mindelige Vælgerklasses Valg. Anderledes var Forholdet efter 
Forfatningsændringen i 1866, idet den privilegerede Valgret 
:ar bestemmende for Landstingets Sammensætning, og der ikke 
l Grundloven var truffet Bestemmelse om, hvad der skulde 
ske, naar de to Ting ikke kunde enes. Men hertil kom, at det 
forenede Venstre som et Hovedpunkt paa sit Program satte 
Kravet om, at Regeringen til enhver Tid skulde være i Over
ens~temmelse. m~d Folketingets Flertal - Folketingsparlamen
t~nsmens Pn.ncIp. Imod dette Krav satte Højre den statsret
hge Betragtnlllg, at en saadan Ordning krænkede Kongens i 
~ru~dloven hjemlede Ret til frit at vælge sine Ministre, og 
Iøvngt ansaa man Venstres Mænd for uegnede til at beklæde 
en Ministerstilling, ja mange betragtede det som en national 
Skam, hvis det skete. 

Et andet nyt og betydningsfuldt Stridsspørgsmaal blev Mili
tærs.agen: Da den. fransk-tyske Krig udbrød i 1870, var der 
almllldehg Stemmng for at slutte sig til Frankrig. Bjørnbak
kerne. og J. A. Hansen arbejdede herimod, men det skyldtes 
dog SIkkert mest Kongen personlig, at Danmark holdt sig neu
tral. Efter Frankrigs katastrofale Nederlag anlagde man nye 
Synspunkter for Landets militære Opgaver. Jylland og Fyn 
maatte under en eventuel Krig opgives og alt Forsvaret sam
les om Sjælland, specielt København, hvis Befæstning blev en 
af Højres Mærkesager, medens Venstre var Modstander af 
denne Foranstaltning, uden at Partiet som Helhed kunde be
tragtes som antimilitaristisk. 

I ?isse A~r kom en. ny Fakto: ind i dansk Politik, nemlig 
den lllternatlOnale SocIalIsme, hVIS Ideer særlig var udformede 
af den tyske So~ialfilosof ~arl Marx. Den danske Arbejderbe
væg~lse paa socIaldemokrausk Grundlag blev startet i 1871 af 
LOUIS PlO, ~e~ det nævnte Aar begyndte Udgivelsen af Uge
b~adet »SocIahste.n«. Den nye Bevægelse fik hurtig stor Tilslut
mng, dog ~avnhg mellem de yngste og fattigste Arbejdere. 
Ved Folketmgsvalget i 1872 opstillede Partiet første Gang 
Kandidater - i 5 københavnske Kredse - men Resultatet var 
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mistrøstigt: 30 5 Stemmer i København ialt. Dette Aar indtraf 
en Murerstrejke i København; den blev ført med Bitterhed, og 
Socialismens Ledere søgte ved Opraab og Massernøder at støtte 
de kæmpende Arbejdere, men efter et Sammenstød med politiet 
fængsledes Førerne Pio, Geleff og Brix og idømtes langvarige 

Forbedringshusstraffe. 
Dette lammede Bevægelsen en kort Tid; men i 1873-74 

stiftedes paany talrige Arbejderforeninger, og i sidstnævnte 
Aar afløstes Ugebladet "Socialisten« af Dagbladet "Socialde
mokraten«, der udgaves af Fagforeningerne. 

Omtrent samtidig med Socialismens Indtrængen herhjemme 
begyndte Georg Brandes sin Virksomhel. Han ~l?g til Lyd f~r 
et nyt Livssyn paa det nationale, moralske, rehgIøse og æsteti
ske Omraade. De unge Akademikere, der flokkedes om hans 
Lærestol, søgte for de flestes Vedkommende deres politiske 
Stade længst til venstre, idet de følte Sympati for Bøndernes 
Kamp for Flertalsstyre og Arbejdernes Krav om b~dre Kaar. 
_ Brandesianismens Modstandere fandtes dog mgenlunde 
alene i Højres Rækker; hele den grundtvigsk prægede Del af 
Venstre bekæmpede med megen Iver »de fremmede« Tanker. 

Femaarets Iste Rigssamling - 1870-71 - forløb forholds
vis roligt. Der gennemførtes en Del betydningsfulde Ref(lfTer: 
om Postvæsenets Ordning, om Politiet udenfor København, om 
Jagt og om Indførelse af en ny Retning ved de lærde Sko
ler _ den matematisk-naturvidenskabelige - ved Siden af den 
klassiske. I Fæstesagen forsøgtes en Løsning, men uden Held. 

I den følgende Samling lykkedes det at gennemføre en Lov, 
hvorved Nedlæggelse af Bøndergaarde blev forbudt. I denne 
Samling rejste Venstre en Del principielle Sager: Afskaffelse 
af Adel, Titel og Ordener, Menighedernes Adgang til at vælge 
deres Præster, Indførelse af lige og almindelig Valgret til Kom
munalbestyrelser og Amtsraad. Intet af dem blev gennemført. 
Heller ikke Regeringens Forslag om Lehn og Stamhuses Over
gang til fri Ejendom eller om en ny. To.ldlo.v naae.d~ gennem 
Tingene. Størst Betydning knyttede SIg ul ~mansmIlllster F~n
gers Forslag om en Fornyelse af en under Kngen vedtaget mId
lertidig Lov om Indkomstskat til Staten. Da den faldt, traadte 
Fenger tilbage, og en yngre nationalliberal Politiker, C. S. 

Klein, blev Minister. 
Den 20. September 1872 afholdtes ordinært Valg :il Folke-

tinget, da 3 Aars Perioden var udløbet. Venstre mdledede 
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yal~kampen me~ Udsendelsen af et nøje udformet Program, 
l SpIdsen for hvtlket man satte: »Junigrundloven i dens fulde 
Omfang er Folkets moralske Ret«, og Partiet førte ved talrige 
Møder Landet over en meget virkningsfuld Agitation. Resulta
tet blev en Fremgang for Venstre i Mandater fra 42':-) til 53, 
hvo~ved ma~ fik absolut Flertal i Tinget. løvrigt stod udenfor 
Parnet 5 »BJørnbakkere«, som i de vigtigste Spørgsmaal kunde 
regnes at ville stemme med Venstre. 
. Pa~tiet v~ksede ved Valgsejren i Selvfølelse, og da Ministe

net l Samlmgen 1872-73 stillede sig afvisende overfor en 
Række af Venstre indbragte Lovforslag (om Fæstevæsenets Af
skaff~lse, lige Valgret i Kommunerne, Præsters Ansættelse og 
Lønmng ~tc.) vedtog Folketinget med 55 Stemmer mod 34 en 
Adresse nI Kongen, hvori man betegnede det som »det konsti
tutionelle Monarchis uafvendelige Krav, at Regeringen var i 
Ov~rensstemmelse med det af den almindelige Valgret udgaaede 
Thmg«. Landstinget vedtog med 44 Stemmer mod 8 en Mod
adresse, fo: hvilken Kongen takkede, og samtidig betegnede 
han Folketmgets Opfattelse »som en Miskjendelse af den ved 
Grundloven givne forfatningsmæssige Ordning«. Derefter fore
sl?g J. A .. Hansen, Berg og Frede Bojsen, der efter faa Aars 
R~gsdagsvIrksomhed stod i Venstres forreste Række, at nægte 
Fmanslovens Fremme. Men 17 Venstremænd fulgte ikke de 
nævnte Førere, saa at Finansloven blev vedtaget med 61 Stem
mer mod 39. 
. Rigsdagssamlinge~ 1872-73, en af dansk Rigsdagshistories 
mteressanteste, fik lØVrIgt Betydning ved sin store Forsvars
debat. Efter at en Kommission om Militærvæsenet havde af
givet ~etænkning, forlangte Regeringen ca. 25 Millioner Kr. til 
Fæstmngs~nlæg, deraf 14 til Københavns Landbefæstning, 6 til 
Søbefæstnmg~n og 41/2 til nogle mindre Anlæg; desuden skulde 
Flaaden udvIdes for IO Millioner. Disse Forslag mødte skarp 
Modstand !ra Venstres .Side. - Paa neutrale Omraader gen
nemfø~tes l denne Samlmg en Række vigtige Love (om Over
gang til Kronemønt og Guldmøntfod, om Brandvæsenet Suk-
kerbeskatning etc.). ' 
. Samlingen ~873-7~ kom st.rakstil at staa i Kampens Tegn, 
Idet Venstre l Folketmget snllede et Forslag til Beslutning, 

,,) Af de 44 Folketingsmænd, som oprindelig dannede »det for
enede Venstre«, var 2 i Mellemtiden udtraadt. 
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hvori Ministeriet opfordredes »til at gjøre de fornødne Skridt 
til Fjernelse af de Hindringer for Samfundets lykkelige Udvik
ling, som foranlediges af den bestaaende Uoverensstemmelse 
mellem Ministeriet og Folketinget«. Forslaget vedtoges med 5 3 
Stemmer mod 39, og efter en langvarig og hidsig Debat næg
tede Folketinget med 5 3 Stemmer mod 4 5 Finanslovens Over
gang til 2. Behandling. Regeringen opløste derefter, som den 
under Debatten havde bebudet, Folketinget. Der fulgte nu i 4 
Uger en voldsom Valgkamp, hvori Venstres Modstandere, op
skræmmede ved Finanslovnægtelsen, var langt mere aktive end 
ved Valget i 18 72 • Valgdeltagelsen steg fra 40,4 % til 51,7, og 
Resultatet blev daarligt for Venstre, der vel bevarede Flertallet 
i Folketinget (53 Mand mod 49), men tabte 2 Mandater.*) 
Stemmerne fordelte sig med ca. 73,000 til Venstre, 68,000 

imod. 
Da Rigsdagen i December 1873 samledes efter Valget, var 

Tonen stemt noget ned; man gik rolig i Gang med Finanslov
behandlingen, og Tingene enedes om en ordinær Finanslov. 
Derimod gik alt andet politisk præget Lovgivningsarbejde i 
Staa, og en Henvendelse til Kongen om »at tilvejebringe Be
tingelserne for en mere brugbar Samvirken mellem Lovgiv
ningsmagtens forskjellige Led« blev i Folketinget vedtaget med 
5 9 Stemmer mod 3 2, idet en Del hidtidige Løsgængere stemte 
med Venstre; dette var saaledes Tilfældet med Grev Holstein
Ledreborg, der fra nu af nærmede sig Partiet mere og mere 
for senere at blive en af dets Førere. 

Efter denne Rigsdagssamling, der havde haft et for Mini
steriet ugunstigt Forløb, traadte Krieger - et af Regeringens 
betydeligste Medlemmer - ud af denne, og kort efter - i 
Juni 1874 - afgik hele Ministeriet. Det viste sig vanskeligt 
at finde en ny Ministerchef, men endelig dannede Fonnesbech, 
der havde været Indenrigsminister i Ministeriet Holstein, Af
løsningsministeriet. Politisk blev det paany Godsejerne og de 
nationalliberale, der prægede Regeringen, men i Stedet for 
Førerne var det væsentlig Folk, der stod i 2. Række, som over
tog Porteføljerne. »Tyndere The paa de samme Blade«, sagde 

Grev Holstein-Ledreborg. 
Rigsdagssamlingen 1874-75 - den eneste Ministeriet Fon-

") I Tiden mellem Valget 1872 og Opløsningen var Gruppen vok

set fra 5 3 til 5 5 Medlemmer. 
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nesbech kom til at opleve -'-- stod i høj Grad i Kampens Teo-n 
sær.lig ~a:mpedes der om Militærordningen, hvor den ;v~ 
Kngsmllllster - General Steinmann - for at tilfredsstille 
Venstre havde sat Fordringerne ned og navnlig havde ladet 
Kravet om Københavns Befæstning falde. Forslao-et opnaaede 
ikke T.ilslutning fra nogen af Parterne, og Venstr:s Tilbud om 
at bevllge 30 Millioner imod en varig Indkomst- og Formue
s~at blev vel vedtaget i Folketinget, men afvist fra militær 
Sld~ af Landstingsflertallet. - Ogsaa om Finansloven stod der 
Stnd. Der vedtoges da en midlertidig Finanslov og nedsattes 
et Fællesudvalg til Løsning af Konflikten om den ordinære Fi
nan.slov. He: mærkede Regeringen, at heller ikke Landstingets 
H~Jre :rar tilfreds med den, og Fonnesbech tilbød da at gaa, 
hVIs TIllgene kunde enes om en Finanslov. Dette lykkedes 
~en Venstre. delte sig paa Spørgsmaalet: 30 stemte for For~ 
hget, 22, denmellem Berg og J. A. Hansen, imod. 

Efter Finanslovens Vedtagelse traadte Ministeriet Fonnes
bech, som det havde l~vet, tilbage, forladt af alle. Opmarchens 
Aar var endt; Forfat111ngskampen gled ind i sit endelige Stade. 

24. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND 
LUCIANUS KOFOD, DAM OG SONNES VIRKSOMHED 

I RIGSDAGSSAMLINGEN r870-7I. 
Denne Rigsdagssamling begyndte den 3/ro r870 og slut

tede den 27/,3 I87!. Ingen større principielle Forslag prægede 
den; heller Ikke for den bornholmske Lokalpolitik frembød 
den nogen særlig Interesse. . 
D~m havde i Samlin~ens Løb kun Ordet 7 Gange; han var -

som I foregaaende SessIOn - Medlem af Finansudvalget; des
uden a~ Udvalget angaaend~ et Lovforslag om Afslutning af 
Forhynngskomrakter; endehg sad han i et Folketingsudvalo
der behandlede et Lovfors.lag om Postvæsenets Ordning. Det;~ 
Lovforslag var et af Samilllgens betydeligste, og Dam viste det 
megen In.teresse; han havde jo ogsaa som Postmester i Aakir
keby et mdgaaende Kendskab til Postvæsenets Forhold. Da 
Udvalgets O:dfører, Venstremanden Th. Nielsen, en Tid havde 
Orlov fra Tmget, valgtes Dam til Ordfører i hans Sted og bi
d:og som saadan ikke uvæsentlig til, at lovudkastet blev fær
dlgbe~andlet, saa at det kunde ophøjes til Lov. 

LucIanus Kofod talte i denne Samling r 5 Gange. Han var 
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Medlem af Udvalget om Undervisningen i de lærde Skoler; 
desuden valgtes han ind i en parlamentarisk Kommission, som 
Venstre forlangte nedsat til Overvejelse af de adelige Frøken
klostre Valløe og Vemmetoftes Anvendelse i almind~lige Stats
formaals Tjeneste. Sonne havde Ordet 25 Gange i denne Sam
ling; han var Medlem af 2 Udvalg; det ene af disse behand
lede det før nævnte Lovforslag om Forhyringskontrakter, det 
andet Udkastet til en Pensionslov. Han var som sædvanlig 
Sekretær i Landstinget. 

Lucianus Kofod fortsatte sit ofu omtalte ihærdige Arbejde 
med at luge Fremmedord ud af Lovsproget. Saaledes stillede 
han ved Behandlingen af et Lovforslag om Præstelønninger 
Ændringsforslag, hvorved bl. a. »Vakance« ombyttedes med 
Ordet »Embedsledighed«, men disse Ændringsforslag maatte 
han tage tilbage, idet han - for at citere hans egen Udta
lelse - »med Gru og Forbavselse opdagede, at det samme Ord, 
som jeg her er paa Jagt efter, vilde gaa igjen, selvom mine 
Forslag blev vedtagne«. Saa var han heldigere ved Pensions
lovenes Behandling. Her foreslog han »Taffelpenge« ændret 
til »Bordpenge«, »Diæter« til »Dagpenge«, »Gage« til »Løn« 
og »Gebyrer« til »Kjendelser«. Alle disse Ændringer vedtoges 
uden Diskussion og uden Afstemning. Dette tyder unægtelig 
paa en noget ændret Holdning overfor Kofods Felttog mod 
Fremmedord. De spottende Røster var i det væsentlige for
stummet; selv C. V. Rimestad, en talentfuld københavnsk Po
litiker og Journalist, der tidt havde kaldt Latteren ned over 
den bornholmske Folketingsmands Hovede, syntes at have op
givet i hvert Fald den systematiske Forfølgelse af denne. Men 
det maa tilføjes, at Kofod ogsaa havde lært at begrænse sine 
Bestræbelser til kun at sigte paa Ændringer, der laa indenfor 
det rimeliges Grænse. 

Den Sag, som Lucianus Kofod i denne Samling særlig viede 
sin Interesse, var Kultusminister Halls Forslag til en Reform 
af Undervisningen i de lærde Skoler. Herefter skulde der ved 
Siden af den klassisk-sproglige Linie oprettes en matematisk
naturvidenskabelig. Kofod tog ved Forslagets I' Behandling til 
Orde for, at der ogsaa indførtes en 3' Linie, hvor Hovedvæg
ten blev lagt paa Oldnordisk og Historie, særlig Nordens Hi
storie. Han udtalte herom bl. a.: »Hvorfor vil man ikke sætte 
unge danske Mænd istand til igjennem Studium af vort Ol d
sprog at sætte sig ind i vor Oldtids Aand? Jo, »den græd aldrig 
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for Guld, som aldrig Guld aatte«. Jeg kan forstaae, at de, som 
kun have smagt meer eller mindre daarlige Oversættelser fra 
det Oldnordiske, ikke længes efter selve det Oldnordiske, men 
jeg kan ikke fatte, at Folk, som paastaae at have drukket af 
vort oprindelige Sprogvæld, ikke skulde ville tiIIade, at Ung
dommen faaer en saa fuld og rigelig Adgang dertil som mu
ligt. ForskjeIIen er, at, medens Latin og Græsk er Nøglen til 
de fremmede Folks Literatur og til at gjøre Indkig i de frem
mede Folks aandelige Liv, giver det oldnordiske Sprog ikke 
alene Indblik i vore Forfædres Liv og Aand, men det er lige
frem den Grundmalm, hvoraf vort Modersmaal er smeddet. 
Deri ligger altsaa Nøglen til vort hele Natur- og Culturlivs 
Literatur, og det er derfor, at jeg ikke er tilfreds med Tvede
lingen, idet den i begge sine Skikkelser er almeenborgerlig, ver
densborgerlig, kosmopolitisk, som det hedder med et fremmed 
Ord, men naar vi ogsaa aabne Adgangen til den høiere viden
skabelige Dannelse her i Landet igjennem det nordiske Sprog
studium, da er dette en virkelig national Vei. Dette er For
skjeIIen paa vor Opfattelse, og det skulde gjøre mig inderlig 
ondt, om det ikke skulde kunne lykkes at faae denne For
skjel udjevnet«. (Folket Forh. 1870-71, Sp. 447-53). 

Kofods Forslag vakte stærk Modsigelse, men i det nedsatte 
Udvalg, hvori Kofod som foran nævnt fik Sæde, var der et 
betydeligt Flertal for Oprettelsen af en nordisk-historisk Ar
tium ved Siden af de 2 andre Retninger, idet 8 af Udvalgets 
I I Medlemmer stiIlede et hertil sigtende Forslag. I den meget 
livlige Debat, som Udvalgsbetænkningen fremkaldte, førte 
Kofod et veltalende Forsvar for »den 3' Retning«; han udtalte 
bl. a.: »Det oldnordiske have vi for Sprogets Vedkommende 
stillet i Spidsen, fordi det unegtelig, hvad end aIIe mere og 
mindre konservative Medlemmer af Samfundet sige, danner 
Grundvolden til vort Modersmaal. Den simpleste Ting i vort 
Modersmaal kan ikke forstaas, og man stirrer forbauset derpaa 
uden at kunne klare det, medmindre man kjender noget og 
ikke saa lidt til det nordiske Sprog; det er Nøglen og Kilden, 
jeg kunde endogsaa sige Foryngelseskilden, til vort Moders
maal. Skal det efterhaanden lykkes os, saavel i Sproget som i 
aIIe andre Retninger, at frigjøre os for den Underkuelse, der 
i mange Hundredaar har hvilet tungt paa vort Folks Skuldre, 
kan Frigjørelsen kun komme gjennem Kundskaben til, gjennem 
Indsigten i, gjennem Lærdommen om, gjennem Granskningen 

Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

www.vang-hansen.dk



218 

af vort Modersmaals Stamme og Oldsprog. Det er kun derfor, 
at vi, om jeg saa maa sige, sætte Oldnordisk som vort Moders·· 
maals Fod og Grundpille og opføre dansk Undervisning der·· 
paa, naturligvis i Jevnførelse med Søstersprogene Norsk og 
Svensk, der tilligemed vort Sprog ere at betragte som Døttre 
af eller ialtfald som nære Frænker til det gamle Sprog, vi 
kalde Oldnordisk. Det er imidlertid ikke fortrinsvis derpaa, 
at vi ville bygge Dannelsen, men vi ville bygge Dannelsen i 
vore Skoler paa vort nordiske Folks hele Tankeliv fra den 
ældste Tid, hvorfra vi have levninger tilbage, indtil den Dag 
idag. Naar de latinske Herrer - jeg mener de Herrer, som 
her ere latinens eller den klassiske Skoles Talsmænd - sige, 
at vi deri savne Saameget af den høiere Dannelse, og at der 
ikke er Meget at høste deraf, kunde man godt spørge: Hvor 
lærer man mest af den lærde Filosofi, enten hos Erik Gustaf 
Geijer eller hos Cicero? Jeg tror virkelig, at den førstnævnte 
Svensker ikke stikker op for latinerne, der ere meget tynde, 
naar vi faa dem rigtigt undersøgte; men der hviler en gammel 
Forgudelsesglands over dem; det er hele Sagen. Nei, vi ville 
gaa ud paa baade sprogligt, bogligt, historisk og i alle Ret
ninger at hævde det Gamle, det Indfødte, det Nordiske, det 
Danske. Det er Meningen med den historisk-oldnordiske 
Skole«. (Folket Forh. 187°-71, Sp. 5599-56°4). 

Flertallets Forslag vedtoges trods Kultusministerens Mod
stand i Folketinget, dog med langt lavere Stemmeovervægt, end 
man efter Delingen i Udvalget (8 mod 3) skulde have ventet, 
men i landstinget blev den 3' Retning stemt ud. Dog blev der 
givet Plads for nogle faa Timers Undervisning i Oldnordisk 
paa de 2 andre Retninger. Da Forslaget vendte tilbage til Fol
ketinget, stillede Kofod sammen med de 7 andre Medlemmer 
af det oprindelige Udvalgs flertal, bl. a. Berg og Høgsbro, For
slag om at standse Sagen ved en Dagsorden. Inden denne var 
naaet frem til Forhandling i T~nget, var Kofod imidlertid sad
let om, og han anbefalede at stemme for landstingets Affat
telse og altsaa imod den Dagsorden, han selv var Medforslags
stiller til. Hans Motivering lød saaledes: »Det Forslag, vi have 
kjæmpet for, maa maaske betragtes som for tidligt født; men 
jeg havde troet, at Meningerne havde kunnet klare sig i Som
merens løb, naar de lærde Skoler havde faaet Ferie, og Skole
mændene faaet Tid til at tænke over Sagen. Jeg havde ven·· 
tet, at de i Sommertiden vilde blive venligere stemte imod den 
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nordiske luftning; men, efterat Ministeren nu har sagt, at uden 
Hensyn til, hvorledes den af mig forventede Luftning ka~ 
blive, finder han det ørkesløst at forelægge Lovforslaget tIl 
Drøftelse paany, saa maa jeg sige, hvorfor jeg foretrækker at 
tage loven, som den er«. »J eg gjør det, fordi vi .ikke vide, 
hvor længe Stillingen i denne Sal, udenfor dette Thl11g er saa
ledes, at vi tør gjøre os Haab om at sætte det iværk, som nu til
bydes os. Vi maa huske paa, at Ministrene ere som Markens 
Lilier, de staa idag, og imorgen kastes de i Ovnen, og det kunde 
gjerne være, at vi kunde faa en Minister, der ikke. engang 
kunde gaa saa vidt som dette Forslag med Hensyn tIl, ~vad 
der er for mig et Kjærnepunkt, et Hovedpunkt, det at s:kkre 
vor Ungdom, som søger videnskabelig Dannelse, en fyldIg og 
grundig og mere dannende Unde:visning i M.odersmaalet, ~ dets 
Litteratur o. s. v. Da det er et hlle Fremskndt, der her gJøres, 
vil jeg paa det Indstændigste raade til at forlade Dagsordenen 
og vedtage Lovforslaget. Jeg havde haabet, at v.i havde kunne~ 
faa et bedre lovforslag til næste Rigsdagssamhng; men da VI 
ifølge Ministerens Yttringer ikke have det ringeste eller fjer
neste Haab derom, er det, at jeg modsætter mig Dagsordenen, 
da det er mig saa overordentlig meget om at gjøre at faa dette 
lille Fremskridt i den Retning, hvis Talsrriand ogsaa jeg har 
været her«. (Folket. Forh. 187°-71, Sp. 7209-II ). 

Der lød en Del latter i Tinget under lucianus Kofods noget 
overraskende Omvendelsestale, og Tilfældet er ikke uegnet til 
at kaste lys over den Kendsgerning, at Kofod indenfor Rigs
dagen stadig blev betragtet som en noget upaalidelig - Me
ningsfælle. løvrigt fulgte Folketingets Flertal Ministeren, saa
ledes at en længe tiltrængt Reform af de lærde Skolers Forhold 
blevet af denne Samlings faa lovgivningsresultater. 

I en anden Sag i Samlingen 187°-71 foretog Luc. Kofod 
en lignende Kovending. Det drejede sig om Aflønningen af 
Bornholms Amtmand. Folketingets sparsommelige venstrepræ
gede Flertal havde ved Behandlingen af et Forslag om løn
ninger under Indenrigsministeriet faaet vedtaget, at Amtman
den i Rønne skulde lønnes 200 Rdl. lavere end de andre dan
ske Amtmænd, da Amtet var saa lille. Indenrigsministeren 
søgte ved Ændringsforslag til 3' Behandling at bevare den hid
tidige lønningsmæssige Ligestilling. Kofod udtalte da: »Jeg skal 
tillade mig at raade det høie Thing til med Hensyn til Born
holms Amtmands lønning at blive staaende ved, hvad der blev 

Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

www.vang-hansen.dk



220 

vedtaget ved Sagens forrige Behandling. Det er engang slaaet 
fast her i Folkethinget, at Lønningerne for visse Stillinger paa 
Bornholm bør være mindre end de tilsvarende Lønninger i det 
øvrige Rige, og jeg skal saaledes f. Ex. henvise til, at Forstærk
ningskapitainerne kun faa 3/4 af det Honorar, som andre For
stærkningskapitainer faa, der have Bopæl i den øvrige Del af 
Riget. Jeg finder, at der, naar det fordres, at en Kapitain paa 
Bornholm skal kunne bestride sit Embede med 3/4 af, hvad der 
kræves i det øvrige Rige, er god Samklang i, at man ogsaa 
lader de øvrige Embeder være under de samme Vilkaar. (Bille: 
Men de bornholmske Folkethingsmænd?) Folkethingsmændene 
leve som Folkethingsmænd her i Kjøbenhavn og faa ikke nogen 
Fornødenhed for billigere Pris end de andre Folkethingsmænd. 
J eg skal altsaa for dette Forslags Vedkommende tillade mig at 
anbefale, at vi blive staaende ved, hvad der tidligere er vedta
get« (Folket. Forh. r870-7r, Sp. 656r). 

Indenrigsministerens Forslag blev stemt ned, men Landsthin
get ændrede Folketingets Vedtagelse, og da Lovforslaget vendte 
tilbage til Folkethinget, erklærede Kofod: » Jeg har naturlig
vis ikke det Ringeste imod, at Bornholms Amtmand bliver stil
let lige i Lønning med Landets øvrige Amtmænd, og jeg tør til 
Beroligelse for den anden Side, som kunde være tilbøielig til at 
blive staaende ved den Beslutning, som Folkethinget tog ved 
anden Behandling, sige, at jeg ikke tror, at der efter alminde
lige Udsigter er nogen Fare for, at Vedtagelsen af Lovforsla
get, som det foreligger, med Hensyn til dette Punkt skulde 
komme til at koste os Noget i Løbet af det Tidsrum, der vil 
hengaa, indtil Loven skal gjennemses, da vi nemlig paa Born
holm have en ung, rask Amtmand, og der er Haab om, at han 
ikke vil afgaa, inden Loven skal gjennemses. Jeg skal derfor 
tillade mig at stemme imod Nedsættelsen af Lønningen for 
Amtmanden paa Bornholm, ligesom jeg vil stemme imod et
hvert Ændringsforslag for at gjøre det muligt, at Loven kan 
komme ud«. (Folket. Forh. 187°-71, Sp. 73 5 r-p). 

Med 40 Stemmer mod 28 bevilgede Folketinget Bornholms 
Amtmand de omstridte 200 Rdl::-) 

<-) Den nye Lovs Amtmandslønning var 2.200 Rdl. i Begyndelses
løn, 2.800 Rdl. i Slutløn. Det var disse Beløb, Venstre foreslog ned
sat for Bornholms Amtmands Vedkommende til henholdsvis 2.000 

og 2.600 Rdl. Der ydedes ikke Tillæg af nogen Art til Lønningen; 
derimod fri Bolig. 
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Som nævnt havde Landstinget ogsaa beskæftiget sig med 
Lønnen til Amtmanden i Rønne. Det var ogsaa her Højre, der 
holdt paa den højere Løn, medens Venstre stemte for den i 
Folketinget vedtagne Nedsættelse. Sonne holdt i Anledning af 
denne Divergens følgende Tale: »Fra de to forskjellige Ord
førere i denne Sag er der blevet yttret e.n forskjellig Opfattelse 
<lf Bornholms Amtmands Stilling til Kjøbstæderne. Medens den 
ene af dem troede, at det kommunale Forhold, der finder Sted 
:nellem Kjøbstæderne og Landet paa Bornholm, var en Let
telse for Amtmanden der, anførte den ærede Ordfører for Fler
tallet, at det snarere var en Byrde for ham. Jeg tror at skylde 
den Oplysning, at, efter hvad jeg kjender til Forholdet, har 
den kommunale Forbindelse, der finder Sted mellem Kjøbstæ
derne og Landet paa Bornholm med Hensyn til visse Udgifter, 
ikke nogen synderlig Indflydelse paa det større eller mindre 
Arbeide, som Amtmanden faar. Efter min Mening er hans Ar
beide med Hensyn til Kjøbstæderne paa Øen omtrent det sam
me, som en anden Amtmands Arbeide er ligeoverfor Kjøbstæ
derne i hans Amt. Derimod skal jeg ikke negte, at selve For
retningerne ved Amtmandsembedet paa Bornholm ere mindre, 
end de ere paa andre Steder, men det ligger simpelthen i, at 
Amtet er mindre. Og ligeoverfor dette, tror jeg, at den An
skuelse, som den ærede Ordfører gjorde gjældende, maa blive 
den afgjørende, at det ikke saameget er Arbeidet ved Amt
mandsposterne, der bør tages i Betragtning ved Lønnens Fast
sættelse som Stillingens Betydning, og den er akkurat den 
samme paa Bornholm som andre Steder. Derimod vil Hensynet 
til Arbeidet faa Anvendelse paa Kontorholdets Fastsættelse, 
og derfor skal man der have sin Opmærksomhed henvendt der
paa. Det er endvidere blevet anført af den ærede Ordfører for 
Mindretallet, at der burde være en vis Overensstemmelse til
stede med Lønningerne for de militære Embedsmænd; naar 
disse vare lavere paa Bornholm end andetsteds i Landet, saa 
burde ogsaa Amtmandsposten lønnes lavere. Det er nu vel 
sandt, at f. Ex. Kapitainerne i Bornholms Væbning kun faa 
300 Rd., skjøndt de kaldes Kapitainer i Forstærkningen, me
dens Kapitainerne i Forstærkningen ellers faar 400 Rd. Men 
dette er efter min Mening en Ubillighed. Jeg ser ikke, hvorfor 
Officererne paa Bornholm skulle lønnes mindre end i det øv
rige Land. Og fordi man har vist mindre Opmærksomhed mod 
de Officerer, der tjene i Bornholms Væbning end mod dem, 
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der her staa i Forstærkningen, forekommer det mig i alt Fald 
ikke, at der derfor er Anledning til ogsaa at vise det samme 
mindre gode Hensyn med Hensyn til Amtmanden samme
steds. - At Opholdet paa Bornholm endelig skulde være bil
ligere end Opholdet herovre, gjælder egentlig ikke længere. Det 
kan maaske endnu gjælde for Arbeidsfolk, som leve paa born
holmsk Vis af saltet Fisk og Sild og saadanne Ting. Men det 
gjælder ikke for de Bedrestillede, der for en stor Del leve af 
Varer, der indforskrives; thi de Varer, der indforskrives, ere 
sandelig ikke billigere derovre end her« (Landst. Forh. 1870 -

71, Sp. 3171-73). 
Sonne udfoldede iøvrigt i denne Samling en betydelig Virk

somhed paa vidt forskellige lovgivningsomraader. Særlig til 
Lovforslagene om Forhyringskontrakter for Søfolk og om 
Postvæsenets Ordning havde han gentagne Gange Ordet; af 
andre lovgivningsarbejder, ved hvis Behandling han udtalte 
sig, skal nævnes Pensionslov en , Jagtloven, Besættelse af Præ
steembeder, Afløsning af visse Statsafgifter, Skolekommis
sionens Omraade og Virksomhed, Fordeling af Udgifter mel
lem Amts- og Købstadkommuner, Handelen paa Færøerne 
m. v. Hans Indlæg i det sidstnævnte Lovgivningsspørgsmaal 
vidner karakteristisk om Sonnes Flid. Færøernes Repræsentant 
i landstinget var endnu ikke naaet frem til København; Sonne 
følte det da som sin Pligt at gennemarbejde det for de fleste 
fremmede Stof, hvorpaa dette Lovforslag var bygget op; han 
var jo ogsaa selv Repræsentant for en fjern ø, udtalte han, og 
han følte som saadan med den Befolkning, hvis Vilkaar var 
forskellige fra de for Rigets Indbyggere almindelige. 

Til adskillige af de lovforslag, som Sonne udtalte sig om i 
Tinget, stillede han ogsaa Ændringsforslag enten alene eller 
sammen med andre. Enkelte af disse Forslag blev vedtagne, 
andre ikke, men i alle de Tilfælde, hvor Sonne fremførte Sær
standpunkter, synes han at være blevet hørt med Opmærksom
hed, selvom hans Mening ikke blev den sejrende. Her skal 
nævnes, at han ved Behandlingen af lovforslaget om Præste
embeders Besættelse varmt anbefalede, at der blev givet Menig
hederne Adgang til at øve Indflydelse paa, hvem der skulde 
udnævnes til Menighedens Præst. Ved Forhandlingen om Præste
lønninger udtalte han sig imod, at der blev ydet Præsten Ve
derlag (Offer) for Udførelse af en Række kirkelige Handlin
ger: Barnedaab, Nadver, Skriftemaalog Kirkegangskoners Ind-
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ledelse. »Dette er noget«, udtalte Sonne, »som er aldeles ufor
eneligt med den hellige Karakter, som denne og lignende 
Handlinger bør have«. Det af Sonne til dette Formaal stillede 
Ændringsforslag, blev nedstemt med stort Flertal, og en Ord
ning, som den af Sonne ønskede, blev først gennemført 49 Aar 
senere (ved Præstelønningsloven af 1920). 

Mest karakteristisk for den selvstændige og forstandige 
Maade, hvorpaa o. E. Sonne ræsonnerede, forekommer mig dog 
de Udtalelser, han fremsatte ved Behandlingen af et Lovforshg 
om Afløsning af nogle Staten tilkommende faste Afgifter; han 
udtalte her bl. a.: »J eg kan ikke komme til andet Resultat, 
end at det for Statskassen er en meget betænkelig Ting at be
gynde paa at afløse de heromhandlede Afgifter, at begynde 
paa at afløse saadanne Indtægter, som Staten let og sikkert kan 
faa til enhver Tid, og som ikke trykke nogen Sjæl her i lan
det. Disse Afgifter ere saa gamle, at de have udjevnet sig gjen
nem Kjøb og Salg til at udgjøre Prioriteter i Eiendommen, som 
ikke trykke noget Menneske. (Stemmer: Jol) Nei, jeg beder; 
der er her Tale om Afgifter, som have bestaaet i flere Men
neskealdre, og som der derfor har kunnet tages Hensyn til ved 
Kjøb og Salg. Hvad der saaledes har kunnet tages Hensyn til 
ved Kjøb, kan ikke længere kaldes en egentlig Byrde, men det 
er en Prioritet i hver enkelt Eiendom, som ikke kan trykke 
Nogen. Saa meget Mere som Afgiften beløber sig til i Kapital
værdi, saa meget Mindre maa Kjøberen antages at have givet 
for Eiendommen. Det er altsaa en Indtægt for Staten, som ikke 
trykker Nogen, men som er overordentlig vigtig for den, idet 
Statskassen altid er sikker paa at modtage samme. Der er jo 
derhos endogsaa blevet reist Spørgsmaal om ligeledes at afløse 
landskatten og Tienden, forsaavidt denne maatte komme til 
at gaa ind under Statskassen; men Sagen vilde derved faa et 
meget betydeligt Omfang, som efter min Mening let kunde ud
sætte Statskassen for Fare« (Landst. Forh. 1870-71, Sp. 2014 
-19)· 

Endelig skal nævnes, at Sonne ved Forhandlingerne om et 
lovforslag, hvorved de gældende Fredningsregler for visse nyt
tige Dyr ændredes, ivrede imod, at Raagerne en Del af Aaret 
skulde være fredede. Han udtalte bl. a.: »Enhver, der har væ
ret paa Bornholm, vil have lagt Mærke til, hvilke utrolige 
Sværme der er af dem. Tidligere ødelagde man dem saa stærkt 
man kunde, ja en Tid var der endog udsat Præmie for hvert 
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Hoved af en saadan Fugl, der blev bragt, og desuagtet vedlige
holdt deres Antal sig. I de IO Aar derimod, som ere forløbne, 
siden Fredningsloven udkom, har disse Fugle formeret sig i en 
saa forfærdelig Grad, at de formelig ere blevne en heel Lan
deplage. Om Foraaret, naar Sæden er bleven lagt, og Spiren 
begynder at komme op og saaledes viser Vei for Fugle til Kor
net, blive ikke faa Stykker Sæd ødelagte; men endnu værre er 
det senere hen paa Aaret, navnlig om Høsten og Efteraaret. 
Jeg har selv seet mangt et Stykke Ærter, som disse Fugle have 
lagt sig ned over og ødelagt eller, som vi sige paa Bornholm, 
»balet« ned, det vil sige traadt ned i en saadan Grad, at det 
seer ud, som der havde været en stor Trup Creaturer derpaa, 
00- da æde de en Mængde af Bælgene. Værst er det imidlertid 
o~ Efteraaret. Disse Fugle foretage da i store Troppe en Slags 
Marchøvelse; - interessant er det forresten at see, hvorledes 
saadanne store Sværme gjøre formelige Evolutioner i Luften 
ligesom for at øve sig til den lange Rejse, der forestaaer, -
men naar da Sværmen kaster sig ned over et nylig saaet Hvede
stykke, da ødelægger den det, da skraber den Frøkornene frem 
og fortærer Udsæden. Der er derfor ogsaa paa Bornholm ble
vet ført megen Besværing over disse Fugle, og for et Par Aar 
siden reistes der en stærk Bevægelse om at fa ae Fredningsloven 
hævet for disse Fugles Vedkommende. I 1868 blev der indgivet 
et Andragende til Rigsdagen fra mere end 500 Landbrugere· paa 
Bornholm med Anmodning om, at Fredningen af disse Fugle 
maatte blive suspenderet; det kan vist heller ikke feile, at den 
oeconomiske Landbrugsforening paa Bornholm, som jeg an
tager ogsaa har været hørt om dette Sp~rgsmaal, ligesa~ve~ 
som andre landoeconomiske Foreninger VII have udtalt SIg l 
samme Retning, som jeg nu har fremført« (Landst. Forh. 1870 
-7 1 , Sp. 154-55). 

Sonnes Bestræbelser kronedes med Held; da Lovforslaget 
forlod Rigsdagen, var Raagerne ikke blandt de fredede Fugle. 

25. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND 
LUCIANUS KOFOD, DAM OG SONNES VIRKSOMHED 

I RIGSDAGSSAMLINGEN 1871-72. 
Denne Rigsdagssamling, der blev aabnet til ordi?-ær Tid -

den første Mandag i Oktober - sluttede den 23/3 1872. Et 
stort Antal Lovforslag var til Behandling; en væsentlig Del af 
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disse .var indbragt paa privat Initiativ af Venstre i Folketinget, 
men llltet af dem bl~v vedtaget; ogsaa de Regeringsforslag, der 
havde større .Betydmng, strandede. Modsætningsforholdet mel
lem de to Tlll~s uensartede Flertal gjorde sig stadig stærkere 
gæl?ende. Dertl.l kom, at det var den sidste Samling før et 
ordlllært Folketlllgsvalg; i politiske Urotider virker dette For
hold hæmmende paa det saglige Arbejde. 
. Dam ha.vde Som sædvanlig kun sjælden Ordet - 6 Gange 
lait. Som. l de nærmest foregaaende Samlinger var han Med
lem af Flllansudvalget; han var endvidere MedIem af Udval
gene vedrørende Lovforslagene om I) Mønstringer af Skibs
mandskaber, 2) Ydr~dning af Heste til Bornholms Væbning og 
3) Strafferetsple)en I Hæren. Dam var endvidere - sammen 
med Bojsen og andre Folketingsmænd af Venstre - med til at 
indbringe et Lovforslag om Lønforholdene ved det kongelige 
Teater. Endelig stiUede han sammen med Høgsbro og Terman
sen en Forespørgsel til Kirkeministeren om Pastor Trandbergs 
Genoptagelse blandt Folkekirkens Præster. 

Lucianus Kofod var i denne Samling overordentlig talende. 
Han havde Ordet ikke mindre end 62 Gange; derimod var 
han kun Medlem af 2 Udvalg, nemlig det foran nævnte om 
Hest~udred~ing paa Bornholm samt et Udvalg om Frihed for 
BygmngsafgIft for viss'e mindre Lejligheder i København. 
Denne Sag synes at have haft hans særlige Interesse, idet han 
sammen med J. A. Hansen var med til at indbringe et særligt 
Lov.for~lag om samme Emne. Endelig stillede han 2 Forespørgs
ler I Tlllget; den ene angik Retskrivningsspørgsmaal, den an
den de kommunale Skatter i København. I det hele viste han 
- der paa dette Tidspunkt var bosiddende i København _ 
Hovedstadens særlige Forhold en speciel Interesse. 

o. E. Sonne havde Ordet 35 Gange. Han var Medlem af 
Udvalgene. vedrørende I) Pensionsvæsenet, 2) Skibs afgifter og 
3) de færøIske Landkommuners Styrelse. Ogsaa han stillede en 
Forespørgsel i Tir:get; den angik Statskassens Forpligtelse til 
at udrede E:rstat~l1ng for Ta? af Skifternidler. Mærkelig nok 
blev Sonne Ikke I denne SeSSIOn valgt til Sekretær i Landstin
get . 

. S?m det frem~aar af det foran meddelte, beskæftigede man 
SIg I denne SamlIng med et særligt Lovforslag om Udredning 
af Heste til Bornholms Væbning. 

Fra Militsens ældste Dage havde det paahvilet de største 00-
b 

15 
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bedste Gaarde paa Bornholm at stille »en bereden Dragon«' 
med Hest, Vaaben og Rideudstyr. De Gaarde (5 00 ialt), som 
denne Pligt paahvilede, skulde ogsaa sørge for Hestenes Foder 
og Dragonernes Forplejning, naar Væbningen var indkaldt. 
Ved kgl. Resolution af 14/5 1808 blev det bestemt, hvilke 
Gaarde paa Bornholm der skulde holde Dragon; deraf laa 14

0 

i Sønder Herred, 110 i øster Herred, 04 i Vester Herred og 
13

6 
i Nordre Herred.':-) Det var Meningen, at der hvert 5' 

eller IO. Aar skulde ske en Regulering af, hvilke Gaarde der 
havde Udredningspligt, men en saadan synes ikke at have fun
det Sted før i 18 32, i hvilket Aar en Del Gaarde fritoges for 
Udredningspligt, medens andre - hidtil fritagne --:- paalagdes 
en saadan, og det blev samtidig - ved kgl. Skrivelse af U/II 
18

33 _ bestemt, at den nu fastlagte Fordeling skulde være 
uændret i Fremtiden, hvis ikke særlige Omstændigheder æn
drede Gaardens Evne til at præstere Dragonhold. Der udvik
lede sig imidlertid i Aarenes Løb den Praksis, at det kun var 
de allerstørste Gaarde, der a l e n e stillede en bereden Dragon 
m. v.; for de andre Bøndergaardes Vedkommende gik Udred
ningen paa Omgang, saaledes at alle Landejendomme med 
»Gaardstal« var med til at levere Heste til Væbningen, herun
der ogsaa dem, Artilleriet havde Brug for (den saakaldte »Ka
rlOnægt«). Derimod var der ikke paa noget Tidspunkt paalagt 
Landbrugsejendommene udenfor det egentlige Gaardbrug nogen 

som helst Hesteudredningsbyrde. 
'Efter den nye Hærordning af 1867 var Leveringen af Heste 

in natura helt bortfaldet i det øvrige Land; det maatte derfor 
anses for naturligt, at den ogsaa ophævedes paa Bornholm. 
Men dertil kom, at Væbningen i sin nye Form havde Brug 
for langt færre Heste end tidligere. De gamle Regler var med 
andre Ord forældede, og Krigsministeren, General Haffner, 
foreslog derfor, at den nævnte Udrustningspligt ophævedes. I 
Stedet for paalignedes der alt Hartkorn i de bornholmske 
Landsogne en forøget Landskat paa 16 Skilling pr. Td. Hart
korn_ Dette vilde give en aarlig Indtægt paa ca. 1400 Rdl. For 
denne Sum paaregnede man ved Licitation at kunne leje det 
for Væbningen nødvendige Antal Heste (60 til Rytteriet og 80 
til Artilleriet), som Væbningen havde Brug for i Fredstid, samt 
skaffe det for disse nødvendige Foder. I Tilfælde af Krig 

,~~-----

") Se Fr. Thaarup: "Bornholms Amt« Side 76-77-
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eller Krigsberedskab - regnede 
Antal. Hvorledes disse skuld .~ar: :;~d omtrent det dobbelte 
gørelse ved særlig Lov. e tI veje nnges, henskødes til Af-

Da Lovudkastet kom til l B h dl·· . 
kede Dam ganske kort M. .. e an mg 1 Folketmget, tak-

misteren fordi F l -
men han fandt, at 16 Skillin 'r ors aget v~r stIllet, 
»Landskat« var meget. m g p . Td. Hartkorn 1 forøget 
L -lk ' an maatte kunn . d 
'lVI et svarede til hvad d l- e nøjes me I I Sk., , er var paa 19 t· d -
Kofod fremførte i en lang Tale Jen ne 1 et øvnge Land. 
bl.. a., at dersom den nedsatt Sk sa~me Anke ~g erklærede 
MIdler til at skaffe V b· ed at Ikke gav tIlstrækkelige 
k d ' æ nmgen e Hes"Ce den h d B f 

un e man stryge Ryttereskad ,averug or, 
"at vi ville være saa f f ~onen. »~eg haaber«, udtalte han, 

k d 
ornu uge at SIge· En d R . 

es a ron kan kun have t"l ø· d : saa an ytter-
donantstjeneste under e: K:t]~·e at afgIve M_andskab til Or
Ordrer, Meldinger og andet T" g, me~ df~r at nde med Breve, 
ingenlunde at have t-I dn JHeneste u 1 Krigstid behøver man 
. 1 re e este og d b h 
Ikke at haves yderligere ka Il : . k e~ e øver da heller 
end f. Ex. Trænkonstablern va enst.ls u dannet Mandskab, 
skrive den overtallige St r~ er~i il kunne altsaa aarlig ud
kudske og bruge de Over~all~ u.1 rænkonstab!er eller Styk-

. I sit Krav om Bornholms Il: :~til?~donantst)eneste~«. 
gIk han endog saa vidt t h g . g med det øvnge Land 
gelse! Hans Ord herom 'I ~ ani dttlbød Væbningens Nedlæg-

ø saa e es· »Jeg sætter P . 
paa, at Hesteholdsbyrden kan bl" . I" I" f saa stor ns 
kornet over hele Da k _ lve 1ge Igordelt paa Hart-

Lighed for Bornholm:~:;b~i:t. J~:dendofaa vil kjøbe denne 
bort; lad os være fri fo B hg I os a faae dette Paaskud 
k d r orn o ms V æbni d 

s u borte, at ogsaa Bornholms V b. ng, saa er et Paa-
Bornholm. Jeg troer t _ æ nmg er en Fordel for 
punkt i dette Stykke' ~ Jeg stad ar paa et meget klart Stand· 

k 
. oget saa ant maae ske· F -d 

unne ikke gjøre det ved denne Lo _ 1. remtl en; vi 
vi forkaste Lovforslaget for at kun v, ren rfd ulraa~er ~a, at 
J eg staar ikke her idag saa l· d ne aae u stændlg LIghed. 
Talsmand for, hvau ma~ k ~ ~dsom nogensinde ellers, som 
for at paase min Valgkreds~n ar e for en Ravnekrogspolitik, 

De ~errer, som ~ige »Aa«, :~;l~~g:tI~:~i:sser _(Stemmer: Aa!) 
gensmde har gjort mig til T l d e mIg, naar Jeg no
Forrettighed! Det skylde D a .sman

b 
fbor nogen_ bornholmsk 

d 
e mIg aa en art at VI 

anne _ om Formanden (11 d . k. se, men saa
bevise Int t J 1 a e mIg at alde det saa - Drøn 

e. eg sætter saa stor Pris paa at VI· bl· ·11 d , lve stI e e 
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lige, at jeg vil opoffre den Forrettighed, som jeg synes, at den 
ærede Krigsminister endnu anseer det for at være, at vi have 
en selvstændig Væbning, og Alle de, der have valgt mig til at 
staa her, ville opoffre den med Glæde«. Senere under Forhand
lingen udtalte han: »Den ærede Minister trøster sig ved, at 
der her kun er Tale om en ringe Udgift; enten man giver 1 1 

eller 16 Sk., er det i Grunden en saadan Ubetydelighed, at det 
ikke kan være saamegen Overveielse værd. Jeg skal dertil svare, 
at vel er det lidt, men saasnart der er en Smule Forskjel, er 
jeg en fuldstændig Modstander, thi ligesaa lidt som vi ville 
være Kjælebørn, ville vi være Stedbørn, vi ville behandles lige 
efter samme Ret som den øvrige Befolkning i Danmarks lille 
Rige. Naar det er saa lille, kan jeg iøvrigt ikke forstaa, hvor
for den ærede Minister vil fastholde en Forskjel, og da denne 
er saa ubetydelig, vil jeg spørge, hvem der bedst taaler at lide 
Byrden ved denne Ubetydelighed, enten de, der skulle bære 
den, Bornholmerne, eller den, der skal modtage den, Statskas
sen, der har de stærke Skuldre overfor Bornholms Skatydere~ 
(Folket Forh. 1871-72, Sp. 643 f. L). 

Storehedinge-Kredsens Folketingsmand, Godsejer Jacob Sca
venius vendte sig mod et andet Punkt i Forslaget, idet han ud
talte: »Forsaavidt der er Tale om at afløse en Realbyrde, der 
kun hviler paaen Del af Hartkornet, da kan jeg for mit VeJ. 
kommende ikke være med til at afløse paa den Maade, at der 
istedetfor den Realbyrde, der ydes in natura, lægges en Skat 
paa alt Hartkornet, uden Hensyn til, om det hidtil har del
taget i denne Byrde eller ikke. Det er ubilligt, det er ligefrem 
uretfærdigt, det er princiosrr;digt; den ærede Minister synes og
saa i sine Motiver at nave havt Syn derfor, men han har ment, 
at, da der her kun er Tale om Smaasummer, behøver man jo 
ikke at tage Hensyn hertil, men heri er jeg ikke enig med ham. 
Hvad enten Talen er om 4 Sk., der med Urtte skal lægges 
paa Eiendommene, eller Talen er om 400 Rd., bør dette paa 
ingen Maade ske. Skal Noget lægges paa, bør der gives Ved· 
kommende fuldstændig Erstatning d. v. s. det Femogtyvedob
belte eller ialtfald det Tyvedobbelte i rede Penge« (Folket. 
Forh. 1871-72, Sp. 637-38). 

Ved For handlingens Slutning nedsattes et 7 Mandsudv::tlg, i 
hvilket som foran nævnt baade Dam og Kofod fik Sæde. Dam 
blev Udvalgets Sekretær, Kofod dets Ordfører. 

I Udvalget blev der Enighed om at give Lovforslaget en 
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~elt ny Affattelse, som ogsaa Krigsministeren kunde slutte sig 
ul. Det kom herefter til at gaa ud paa, at det bornholmske 
~aardb.rugs Hartkorn fritoges for den omhandlede Udred
mngsphgt, som overgik til Statskassen; samtidig paalagdes der 
alt Hartkorn paa Bornholm en forhøjet Landskat paa 12 Sko 
pr. Td. bornh~lmsk Hartkorn. Ejerne af Lodder, der hidtil 
havde været fn for at deltage i denne Udredning, ydedes der 
ved Lovens Ikrafttræden en Erstatning, der androg 25 Gange 
saa meget som den aarli~e Forhøjelse af Landskatten udgjorde. 

Lovfor~lag~t gav h:refter kun Anledning til en ganske kort 
Forhandlmg I Folketmget, der enstemmig godkendte Udval
gets Affattelse. - Paa tilsvarende Maade gik det i Landstin
get, hvor kun Sonne havde Ordet. Hans Udtalelser gik ud 
p~a, at Lovforslaget var fuldt tilfredsstillende, og at han var 
VIS paa, at den bornholmske Befolkning var af samme Opfat
telse. 

Loven opnaaede kongelig Stadfæstelse den 12/2 1872, og der
med var der kommet en Løsning paa det sidste af de mange 
svævende og hyppigt diskuterede Spørgsmaal fra den born
holmske Milits's Omraade. 

Som omtalt i Redegørelsen for Rigsdagssamlingen 1869-70 
opnaaede O. E. Sonne at faa et af 214 bornholmske Arve
fæ~tere indgi;et A~dragende om Nedsættelse af de dem paa
hVilende Afgifter ul Staten henvist til Finansministerens nær
mere Prøvelse. Som Resultat af denne forelagde Finansmini
ster Fenger den 6/10 1872 i Landstinget et Lovforslag der gik 
ud pa~, at der skulde gives de omhandlede Landbru~ere Ad
?ang ul at faa deres Arvefæstelodder omboniterede. De skulde 
lllden Udgangen af Juli Maaned 1872 indgive et Andragende 
om en saadan Ombonitering til Bornholms Amtstue. For at 
~n.dragendet skulde komme i Betragtning, skulde de dog sam
tidig deponere 16 Rdl. for hver Td. af det Lodden paahvi
Iende Hartkorn. Dette Beløb var tabt, idet det tilfaldt Stats
kassen, dersom Omboniteringen ikke resulterede i en Nedsæt
telse af den hidtidige Afgift. Det bestemtes yderligere at den 
nye ~onitering aldrig kunde medføre, at den tidliger~ Afgift 
forhøjedes; for at Nedsættelse skulde finde Sted maatte den 
nye ~fgift være mindst 1/10 lavere end den hidtil svarede. 
En~ehg bestemtes det, at kun de første Købere og deres Livs
~rvmger, som endnu beboede Ejendommen, kunde faa den tid
hgere Afgiftsans'l:ttelse prøvet 
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I Lovforslagets Anmærkninger blev der gjort udførlig Rede 
for Undersøgelsens Forløb. Det oplystes, at en væsentlig Del 
a.f de Anker, der var fremsat fra bornholmsk Side, havde vist 
SIg ubegrundede, men at man dog mente, at der ved Boniterin
gen af d~ raa og uopdyrkede Lyngjorder fortrinsvis var taget 
Hensyn ul det Udbytte, disse Jorder gennem et vist Antal Aars 
Opdyrkning kunde afgive, fremfor at lade Jordens daværende 
Beskaffenhed være Udgangspunkt for Ansættelsen af Afgifts
basis. Det oplystes iøvrigt, at det drejede sig om 490 Parcel
ler med et samlet Areal af 1843 Tdr. Land, hvis Skyldsætning 
androg 371/2 Td. Hartkorn. 

Da Lovforslaget kom til I' Behandling i Landstinget, udtalte 
O. E. Sonne bl. a.: »Den høitærede Finantsminister vil ved 
Gjennemførelsen af den Tanke, som ligger til Grund for Lov
forslaget,. erhverve sig Taknemmelighed hos de Paagjældende, 
og det vIstnok en saameget større, som det her gælder fattige 
og. simp!e Husmænd; thi det gjør saa godt, naar de høiere og 
hølst Stillede, naar Regjeringen viser Velvillie og Imødekom
menhed. mod den simple Mand, og Erkjendtligheden og Tak
neinmehgheden hos ham er da ogsaa saa meget inderligere og 
større. Men jeg maa ogsaa aflægge min særdeles Tak til det 
høie Thing, som i sin Tid henviste det om denne Sag ind
komne Andragende fra de bornholmske Husmænd til Regje
ringen. Det er jo nemlig dog dette, der, naar Alt kommer til 
Alt, har foranlediget det foreliggende Forslag. Hvad Lovfor
slagets Anlæg i det Hele angaar, da kan jeg godt gaa ind der
paa, dels fordi det jo er bygget i Overensstemmelse med de 
Antydninger, som i saa Henseende gjordes af det i sin Tid her 
i Thinget nedsatte Udvalg, og dels fordi den Maade, hvorpaa 
Sagen her tænkes gjennemført, efter min Mening virkelig er 
den bedste« (Landst. Forh. 1871-72, Sp. 321 f. f.). 

Med Hensyn til Enkeltheder i Forslaget havde Sonne dog ad
skilligt at kritisere. Han fandt det noget strængt, at der ikke 
kunde finde Nedsættelse Sted, hvis ikke den nye Bonitering 
afveg mindst IO O/o fra den hidtidige, ligesom han pegede paa, 
at det krævede Depositumsbeløb, som man endog risikerede 
helt at miste, betød overmaade meget for de fattige Husmænd, 
der her ;ar Tale om. Men Sonne vilde dog ikke stille Forslag 
om, at dIsse Bestemmelser ændredes; »thi jo strængere Betingel
serne ere for, at de kunne naa deres Ret, desto sikkrere er det 
ogsaa, at de som desuagtet besvære sig, og som deponere dette 
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Beløb, maa have en gyldig Grund til deres Besværing, medens 
jeg ikke har Noget imod, at de ugrundede Besværinger søges 
holdt tilbage«. Derimod henstillede Sonne, at Forslaget ændre
des paa 2 Punkter. Det første af disse angik Kredsen af de 
Arvefæstere, som kunde komme ind under Loven. Det hed her
om i Lovforslaget: »Alene de første Kjøbere og deres Livsar
vinger, som endnu besidde vedkommende Eiendom, have Ad
gang til at erholde den tidligere stedfundne Afgiftsansættelse 
prøvet«. Om denne Bestemmelse udtalte Sonne: »Det fore
kommer mig imidlertid at være formeget forlangt, at det kun 
skal gjælde for de første Kjøbere. Jeg har i Motiverne søgt at 
finde en Grund hertil, men jeg har kun fundet udtalt, at det 
»selvfølgelig« ikke kan være anderledes. Naar jeg altsaa selv 
skal søge at tænke mig de Grunde, som der kan være hertil, 
da maa det vel for det Første være den, at Eiendommene dog 
altsaa ere blevne solgte og have kunnet finde Kjøbere med den 
paa dem hvilende Afgift. Og for det Andet maa vel Grunden 
være den, at den vedkommende Kjøber antages at have taget 
Hensyn til Afgiften og altsaa formentlig at have betalt en 
saameget mindre Kjøbesum, hvorigennem han vil have faaet 
Vederlag for den større Afgift. Men hvad nu den første Grund 
angaar, at disse Eiendomme dog have fundet Kjøbere, da maa 
jeg gjøre opmærksom paa, at den ganske vist vilde kunne 
gjælde, naar de omhandlede Eiendomme bestode alene af de i 
sin Tid dem tillagte Udmarksjorder; men saaledes er det jo 
ikke. Det dreier sig om Eiendomme, som tidligere havde et vist 
Areal gammel, opdyrket, god Jord, og som ved Udmarkernes 
Behandling fik tillagt et Stykke raa og uopdyrket Jord. Den 
gamle, opdyrkede Jord havde fra gammel Tid af en meget bil
ligt Afgift, og det er denne billige Afgift, der har gjort, at 
Eiendommene til Trods for, at den dem sidst tillagte raa Jord 
har faaet en for høi Afgift, have kunnet blive solgte. Og hvad 
den Grund angaar, at Kjøberne skulle have taget Hensyn til 
Afgiften ved Kjøbesummens Bestemmelse, da forekommer det 
mig, at dette ialfald kun kan antages at gjælde fra den Tid, da 
Afgiften indtraadte med sit fulde Beløb, hvilket først skete 
efter 12 Aars Forløb. Det var jo nemlig med Hensyn til Afgif
tens Ikrafttræden meget billige Vilkaar, hvorpaa Udmarksjor
derne i sin Tid bleve overdragne. I de første 3 Aar vare de 
fuldstændig afgiftsfrie, i de næste 3 Aar betaltes der kun en 
Fjerdedel, i de derpaa følgende 3 Aar Halvdelen og først efter 
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9 Aars Forløb 3/4 af den Afgift, der lagdes paa dem, medens 
den fulde Afgift først skulde indtræde efter r 2 Aars Forløb 
for de fleste Lodders Vedkommende. Ved de Handeler, som ere 
blevne gjorte med Hensyn til Lodderne i de første 6 Aar efter 
den foretagne Ordning, er der nu ialfald vistnok kun blevet 
taget saare lidet Hensyn til den Afgift, som i sin Tid vilde 
komme til at hvile paa dem, idet man ikke kan antage, at den 
simple Mand vil have taget tilstrækkeligt Hensyn til en Afgift, 
som først senere vilde indtræde. Jeg maa derfor andrage paa, 
at den nye Lov kommer til at gjælde for alle Kjøb, som ere 
gjorte, forinden den fulde Afgift indtraadte, eller, for at tage 
et bestemt Aaremaal, som ere foretagne forinden den r' Januar 
r870; omtrent ved det Lag vil den fulde Afgift nemlig være 
indtraadt for den store Mængde af de paagjældende Lodder. 
I samme Punktum af § r staar der dernæst, at Bestemmelsen 
kun skal gjælde for de første Kjøbere og deres Livsarvinger. 
Jeg er ikke sikker paa, hvorledes dette skal forstaaes. Dersom 
der derved menes de første Kjøbere og de Kjøbere, som ere 
Livsarvinger af de første Kjøbere, da har jeg ikke Noget der
imod at indvende. Men, dersom det derimod skal forstaaes 
som de første Kjøbere og de Livsarvinger, som have faaet 
Eiendommene udlagte ved Arv efter dem, saa vil jeg ogsaa 
andrage paa en Forandring deri, thi det er overordentlig faa 
af den Slags Eiendomme, der gaa i egentlig Arv. I Alminde
lighed stiller Sagen sig saaledes, at naar Enken eller Faderen 
bliver gammel eller svagelig, saa sælger hun eller han sin Eien
dom til den af Børnene, som de tro, at de bedst kunne komme 
ud af det med. Da en saadan Eiendom naturligvis ikke taaler 
nogen Aftægt, betinges der derfor ikke Andet end frit Husly 
hos Barnet. Eiendommen sælges saaledes til dette for forholds
vis godt Kjøb mod Husly, og de gamle Folk gaa saa hos Bar
net og gjøre, hvad Arbeide de kunne. Paa denne Maade sker 
Overdragelsen af disse Eiendomme, som sagt, i Almindelighed 
fra Forældre til Børn. Men, skulde nu et saadant Barn, som 
altsaa i Formen er Kjøber, men i Virkelighed Arving, ikke 
kunne komme til at nyde Godt af den foreslaaede Lov, blot 
fordi Overdragelsen var sket i Form af Kjøb, da forekommer 
dette mig unegtelig at ville være noget ubilligt.« 

Det andet Punkt, hvori Sonne søgte at opnaa en Ændring, 
var i en Bestemmelse om, at de Nedsættelser, der maatte blive 
et Resultat af Omboniteringen, først skulde træde i Kraft fra 
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I' Januar 1873. Sonne fandt, at det var lidet rimeligt, at Sta
ten, hvis den maatte erkende, at den havde oppebaaret Afgif
ter, som var for høje, modsatte sig at tilbagebetale de for me
get opkrævede Beløb. (Landst. Forh. r87r-72, Sp. 321-26). 

Skønt de af Sonne ønskede Ændringer i lovforslaget synes 
baade beskedne og vel motiverede, var Finansministerens Svar 
dog i alt væsentlig afvisende. I Tiden mellem I' og 2' Behand
ling lykkedes det dog Sonne at opnaa Ministerens Tilslutning 
til et Par af ham udarbejdede Ændringsforslag, hvorved der 
blev gennemført en begrænset Lempelse af begge de nævnte 
Lovregler. For det første blev Kredsen af Arvefæstere, der 
kunde komme i Betragtning, udvidet til ogsaa at omfatte de 
første Erhververes Svigerbørn, og for det andet blev Tids
punktet for den eventuelle Nedsættelses Ikrafttræden rykket 
frem til r' Januar r872. Det første af disse Forslag stillede 
Sonne sammen med sin allierede fra den forrige Arvefæste
debat, Højesteretsassessor Ussing, og det blev vedtaget enstem
migt; det andet Forslag stillede han alene; det vedtoges med 
27 Stemmer mod IO. 

Da Lovforslaget med de foran nævnte Ændringer kom til 
Behandling i Folketinget, var Lucianus Kofod første Taler. 
Han takkede Finansministeren »for den imødekommende Vel
villie, han derved har viist imod nogle, jeg kan sige, af Til
fældighedernes Misyndest forurettede Medborgere«; »men« -
føjede han til - »jeg har altid lidt at udsætte paa Alt«. Han 
kritiserede derefter ligesom Sonne i Landstinget det høje De
positumsbeløb og Bestemmelsen om, at der kun skulde ske Ned
sættelse af Afgiften, dersom den nye Beregning laa ro % over 
den hidtidige. Disse Punkter vilde han dog lade falde; der
imod vendte han sig skarpt imod Bestemmelsen, hvorefter Ned
sættelserne ikke blev givet med fuld tilbagevirkende Kraft. 
Herom udtalte han bl. a.: »Naar man kommer til Indsigt i og 
maa indrømme, at man i et Kontraktforhold er kommen til at 
forfordele den Mand, som man har sluttet Overenskomsten 
med, er det nemlig en farlig Grundsætning, at man ikke i 
samme Øieblik, som man godkjender eller indrømmer, at man 
har gjort sig skyldig i en Fornærgaaelse af Vedkommende, vil 
tilbagebetale, hvad man har oppebaaret formeget. Hvis den 
høitærede Finantsminister mødte personlig Aasyn til Aasyn 
med disse Mænd, som Regjeringen og Rigsdagen ere blevne 
enige om maaske ere blevne forurettede - dette er Noget, 
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som naturligvis afhænger af Undersøgelsesudvalgets Afgjø
relse og Udslag - vilde han dog ~istnok betænke sig paa at 
sige: »J eg veed godt, at Statskassen i adskillige Aar har ud
skrevet for store Afgifter af Eder, og det viser sig nu, at den 
Regjering, som først skyldsatte Jorden, har gjort sig skyldig 
i en mindre nøiagtig og billig Afgjørelse af disse Forhold, men 
hvad I have betalt formeget, og hvad Statskassen altsaa har 
modtaget med Urette, faar I dog ikke tilbage«. Det er netop 
denne Grundsætning, jeg gyser tilbage for«. (Folket. Forh. 
1871-72, Sp. 1224-27). 

I denne Kritik fik Lucianus Kofod ikke Støtte af Dam, der 
erklærede: »Jeg er tilfreds med den Afgjørelse, Sagen har 
faaet i det andet Thing, hvilket jeg tror, man maa være, naar 
man betragter den fra ethvert Synspunkt, ikke alene fra deres, 
som ~kulde nyde Godt af Loven, men ogsaa fra det Standpunkt, 
som gaar ud fra, hvad der ligeoverfor almindelige Hensyn og 
Konsekvenshensyn bør tages i Betragtning ved den Slags Af
gjørelser«. Han spurgte Kofod, om det var hans Hensigt at 
stille noget Ændringsforslag. Hertil gav Lucianus Kofod føl
gende Svar, der klart belyser de 2 bornholmske Folketings
mænds forskellige parlamentariske Position: »Min ærede Kalds
fælle for Bornholm (Dam) skal jeg give det Svar, at jeg ikke 
har villet bebude noget Ændringsforslag, da jeg altid er meget 
usikker paa, hvorvidt et Ændringsforslag fra min Haand vil 
kunne vente nogensomhelst Tilslutning. Efterat han har er
klæret sig tilfreds med Lovforslaget og fraraadet Nedsættelsen 
af et Udvalg, vilde det, selvom jeg var af en anden Mening 
være forgjæves og spildt Møie, om jeg vilde søge at faae det 
forandret. Derfor skal jeg erklære, at taaleligt er Lovforslaget 
vel, men at det ogsaa har sine store Skavanker«. (Folket. Forh. 
1871-72, Sp. 1231). 

Lovforslaget gik herefter uændret igennem alle 3 Behand
linger og blev under 9/12 1871 ophøjet til Lov. Et trælsomt 
Arbejde med at bringe Statsafgifterne for disse kummerligt 
stillede bornholmske Husmænd i nogenlunde rimeligt Forhol.:! 
til, hvad deres fattige Jordlodder kunde give i Udbytte, var 
dermed afsluttet med et efter Omstændighederne taaleligt Re
sultat. Naar Finansministeriets kongelige Embedsmænd og <.:n 
dem følgagtig Minister ikke fik Held til at fortsætte den gen
nem mange Aar drevne Trafik: udfra en formel juridisk Be
grundelse at afvise Arvefæsternes Klager og Andragender efter 

.. 
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at de i maanedsvis havde henligget ubesvarede, skyldtes dette 
fremfor nogen anden Landstingsmand o. E. Sonnes Arbejde 
med denne Sag. Uden hans sejge Udholdenhed og den stærke 
Stilling, Sonne havde opnaaet i Landstinget, vilde Loven af 
2/12 1871 ikke have set Dagens Lys.':-) 

Med denne Lovs Vedtagelse var i det væsentlige de mange 
bornholmske Særforhold, som i uforholdsmæssig Grad havde 
beskæftiget den danske Lovgivningsmagt siden Grundlovens 
Givelse bragt i Orden. Ingen Del af Kongeriget - bortset fra 
Færøerne og Island - havde i Enevoldskongernes Tid haft 
saa mange afvigende Ordninger som Bornholm, Rigets eneste 
Rest af de skaanske Provinser. Dette stred imod Rigsdagens 
Egaliseringsønsker; forgæves løftede Decentralisationens Pro
fet, Oberst Tscherning, sin Røst for sit manende: »lad Born
holm være Bornholm«; forgæves pegede Øens egne Repræsen
tanter paa Kongeløfterne til de Mænd, som med Jens Kofod 
i Spidsen udjog Svenskerne i 1658; Udjævningen stod paa 
Dagsordenen, Stænders og Provinsers Privilegier maatte ofres, 
for at de Landsdele, en karrig Skæbne havde levnet, kunde 
svejses sammen. Blandt Bornholmerne var der vel adskillige, 
der fandt, at der ved denne Proces blev tabt mere, end der 
blev vundet, men af denne Knurren fødtes dog ingen born
holmsk Separatisme. Den Indstilling overfor Problemet, som 
blev den almindelige blandt Øens Beboere, var den, at man 
først og fremmest var Danskere og dernæst Bornholmere. 

Udover Hesteudredningssagen og Arvefæst€rnes Forhold 
blev der som foran antydet i denne Samling - som et tredie 
bornholmsk Særspørgsmaal - stillet en Forespørgsel til Kirke
og Undervisningsministeren (C. C. Hall) om Pastor Trand
bergs Optagelse i Folkekirken. Forespørgslen, der blev rejst 
den 6/2 1872 af Dam og Tingets 2 førende Grundtvigianere, 
Høgsbro og Termansen, lød saaledes: »Agter Ministeren efter 
det af Pastor P. C. Trandberg den 2/1 I 1870 indgivne Andra
gende at drage Omsorg for hans Gjenoptagelse blandt Folke
kirkens Geistlige og for hans Anerkjendelse som Præst for en 

") Resultatet af den nedsatte Kommissions Arbejde, der afsluttedes 
i Foraaret 1872, blev - i Følge Ministerialtidende for Maj s. A. -
at 81 Arvefæstere begærede Omvurdering. Deraf afvistes 37, fordi 
den nye Vurdering ikke laa IO Ofo over den hidtidige eller endog laa 
højere end denne. Af de resterende 44 blev den disse Ejendomme 
paahvilende Afgift paa ialt 1561/2 Td. Havre nedsat til 9i/2 Td. 
Havre aarlig. 
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Valgmenighed paa Bornholm? Vil Ministeren, hvis dette ikke 
er Tilfældet, opfylde hans Ønske om en Afskrift af de Erklæ
ringer, der ere indhentede saavel over dette Andragende, som 
over det tidligere af 12/9 I868?«. 

Tinget tillod, at Forespørgslen nød Fremme, men den kom 
aldrig til Forhandling, for i Mødet i Folketinget den 17/3 1872 
meddelte Formanden, at Forespørgerne havde taget Interpel
lationen tilbage. Forholdet var dette, at den af Trandberg i 
1863 dannede Frimenighed hurtig spaltedes. De fleste af Me
nighedens Medlemmer dannede under Ledelse af de i Pastor 
Trandbergs Skole uddannede Lægprædikanter (Chr. Møller, 
Peder Kofoed, Sejersen m. fl.) » Luthersk Missionsforening«, 
der vendte tilbage til Folkekirken. Den resterende, ret faatal
lige Frimenighed havde Trandberg længe ønsket at omforme 
til en Valgmenighed. Det var dette Ønske, de 3 Forespørgere 
vilde støtte, men da Minister Hall bevilgede Andragendet, 
blev Forespørgslens Behandling overflødig. 

Til Gruppen af bornholmske Særspørgsmaal, der var Gen
stand for Omtale i denne Samling, maa ogsaa henregnes en 
Forespørgsel, O. E. Sonne rettede til Justitsministeren. Som 
omtalt andetsteds':-), opdagedes det, da Byfoged Bjørnsen i 
Rønne døde den I 1/10 187 I, at han havde bedraget nogle til 
ham som Skiftdorvalter afgivne Dødsboer. Sonne følte sig i 
den Anledning foranlediget til at stille følgende Spørgsmaal 
til Justitsminister Krieger: »Erkjender Justitsministeren Stats
kassens Forpligtelse til at erstatte de Tab, der maatte opstaa 
ved den lovbundne Indbetaling af Skifternidler til Skiftefor
valteren? - Vil Ministeren i modsat Fald søge Lovhjemmel 
erhvervet for Overtagelsen af denne Forpligtelse, hvorved til
lige det Tab kan blive dækket, som maatte opstaa for Eiere 
af Skifternidler ved Kassemangelen hos den afdøde Skiftefor
valter i Rønne?«. 

V ed Forespørgslens Behandling i Landstinget i Mødet den 
I i I 2 I 871 omtalte Sonne den store Bekymring, denne Sag 
h~vde voldt blandt de Mennesker, der stod i Fare for at lide 
Tab ved Skifteforvalterens bedrageriske Fremfærd. »Og det 
har«, udtalte Sonne, »været en meget almindelig Gjenstand for 
Samtaler paa Bornholm, under hvilke man har fundet det uri
meligt, at Lovgivningen befalede de Umyndiges Midlers Ind
betaling til Skifteforvalteren uden tillige at give Sikkerhed for 
muiige Tab derved, og 'uden at man var sikker paa, hvorvidt 

") Se denne Afhandlings 3' Afsnit, Side 239. 
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O"3aa Staten maatte og vilde erstatte, hvad der derved muli-
~, 

g~n maatte tabes. Bekymringen er endelig ogsaa kommen fr~m 
i de Blade, der udgives paa Bornholm«. Efter Sonnes Memng 
optraadte en Skifteforvalter i den Grad som befuldmægtiget 
for Staten, at denne var forpligtet til at yde Dækning for de 
af ham i hans Embede forvoldte Tab. - Justitsministeren 
kunde ikke indgaa paa denne Betragtning, som ogsaa andre af 
Tingets Jurister gik imod, medens Madvig støttede _ Sonne. 
Ministeren vilde heller ikke love at gaa til en almindehg Lov
givning paa dette Punkt; derimod stillede han sig ikke ~elt af
visende overfor at hjælpe de Bornholmere, der havde hdt Tab 
ved Bjørnsens Dispositioner. Herom sagde Ministeren: »Hvad 
det rent konkrete Tilfælde angaar, vil vistnok det ærede Med
lem, af hvad jeg har sagt, have forstaaet, at jeg med Opmærk
somhed følger Forholdet derovre, men inden der foreligger 
nærmere Oplysninger, er det ikke rigtigt at forlange af Mini
steren, at han skal udtale sig nærmere om, hvad der i saa Hen
seende kan gjøres. Jeg tror, at jeg har tydelig nok tilkjende
givet, hvormeget jeg beklager, at saadanne Forhold have k~n
net finde Sted, - det er, jeg gjentager det, ligesaa sørgehgt 
som forargeligt -, men hvad jeg i den Anledning kan gjøre, 
kan jeg ikke udtale mig om, før nærmere Oplysninger fore-
ligge«. (Landst. Forh. 1871-72, Sp. 619-20). 

Medens Philip Dams Indlæg i denne Rigsdagssamlings of
fentlige Debatter ikke alene er faa, men ogsaa uden større 
Interesse, kan det stik modsatte siges om Lucianus Kofods. At 
han talte ikke mindre end 62 Gange, er nævnt foran; at han 
fortsatte sin Virksomhed med at kritisere ikke-danske Ord i 
Lovudkast og Ændringsforslag, skal kun nævnes i Forbi
gaaende - der fremkom i saa Henseende intet nyt. ~erimod 
er der Grund til nærmere at omtale, at Luc. Kofod 1 denne 
Samling udfoldede et betydeligt Initiativ paa det socialpoli
tiske Omraade. Dette vakte megen Opmærksomhed og frem
kaldte hidsige Debatter saavel i Tinget som i Dagspressen. 
Hans forskellige Forslag til Gavn for Husmænd og Arbejdere 
mødtes - hvad der ved en overfladisk Betragtning kunde syne, 
uforstaaeligt - af en stærk Modstand i Venstre, medens Re
geringen og dens Tilhængere stillede sig velvilligt. Til For
staaelse heraf maa det imidlertid erindres, at den voksende 
socialdemokratiske Arbejderbevægelse, der paa dette Tidspunkt 
tog Fart i Hovedstaden, havde skabt Frygt og Uhygge i kon
servative Kredse. Luc. Kofod havde allerede - sammen med 
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den senere socialdemokratiske Fører Poul Geleff - før Marx
ismen kom her til Landet, udgivet et Arbejderblad, og han 
søgte som Leder af en ikke marxistisk Organisation »Dansk 
Arbejdersamfund« at føre Arbejderbevægelsen ad andre Baner 
end dem, der prægedes af de internationalt kendte Kampme
toder':-)_ Adskillige Højremænd ventede sig en hel Del af disse 
Bestræbelser og troede, at der kunde bygges en Dæmning, der 
kunde danne et Værn overfor Pios og de andre Arbejderlederes 
Stormløb imod de hævdvundne Samfundsformer. Dette for
klarer Højrepolitikernes venskabelige Indstilling til Luc_ Ko
fods Reformforsøg. - I Venstre næredes ikke den samme 
Ængstelse for Fagbevægelsen som i Højre, men dertil kom, at 
Kofod i de lange Taler, hvormed han motiverede sine Æn
dringsforslag etc., ustandseligt polemiserede imod Venstrefø
rerne, og han gjorde det paa en Maade, der fremkaldte en 
voldsom Retorsion. Referatet af Kofods Taler i denne Samling 
viser, at han mere end nogen anden har maattet kæmpe med 
Afbrydelser, Modsigelse og Latter fra Venstres Bænke i Fol
ketinget. »Nu er der dette Drøn igen«, siger han undertiden. 
Men ogsaa i kraftige polemiske Indlæg lægger Berg, J. A. Han
sen og andre Venstremænd den størst mulige Afstand imellem 
sig og Rønnekredsens Folketingsmand. Stærkest i saa Hen-
seende virker en Tale, J. A. Hansen holdt ved 2' Behandling 
af et Forslag om Lehn og Stamhuses Overgang til fri Jord
ejendom. Kofod havde her stillet et Ændringsforslag, hvor
efter der ved hver Fæstegaards Fritagelse for Fæstetvang skulde 
udlægges Husmandslodder paa lige saa mange Skæpper Land, 
som Fæsteo-aarden havde hele Skæpper Hartkorn. Den Tale, 
hvormed Kofod forelagde dette Forslag for Tinget, var rig 
paa Udfald mod Bondevennerne, der efter hans Mening intet 
virkeligt havde udrettet for Landalmuen. J. A. Hansen trak 
da i korte, kraftige Rids Bondevennernes Landbopolitik i de 
sidste 20 Aar op og viste de Resultater, der var naaet, og vendt 
imod Luc. Kofod udtalte han: »Skal der slaas en Streg over 
alt dette, skulle vi, naar vi vide dette, taale, at et Medlem h~r 
i Salen siger, at der ikke er gjort Noget, uden at man tager ul 
Orde derimod? Nej, det kan ikke gaa an, at Noget saadant 
stilles hen. Det ærede Medlem kan ikke taale, at Andre her 
tale om hans Uvidenhed; men ser han da ikke, hvad der frem
kalder saadanne Yttringer, naar han protesterer imod, at det 
er Uvidenhed«. (Folket. Forh. 1871-72, Sp. 3283). 

,,) Se denne Afhandlings 2' Bind, Kap. 23, Side 189. 
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Lignende Medfart fik han gentagne Gange af Berg, der af 
Hensyn til hans Valgkreds ikke vilde følge den sædvanlige 
Skik og betegne ham som »det ærede Medlem fra Bornholms 
I' Kreds<<! 

Da Kofod mindede Berg om den Tid, de stod sammen i »det 
nationale Venstre«, rystede Berg ham af sig med følgende Be
mærkning: »Naar det samme ærede Medlem antydede, at der 
havde været en vis fælles Forstaaelse fra tidligere Tid mellem 
os, da beror det paa en fuldstændig Misforstaaelse fra hans 
Side. Jeg skal ikke komme ind paa den Historie; men, hvis 
jeg gjorde det, vilde det føre til det Resultat, at det ærede 
Medlem fremfor noget andet Medlem her i Thinget har været 
med til at hjælpe de Folk sammen, som dele Anskuelse i saa 
mange Forhold, fordi han har en saa særegen Løbebane som 
visse Kloder«. (Folket. Forh. 1871-72, Sp. 4192). Det var vel 
de hastigt forsvindende Stjerneskud, Berg her tænkte paa. 

En anden af Venstres Folketingsmænd, Th. Nielsen fra Vej
lekredsen, formede en Replik til Luc. Kofod paa følgende 
spydige Maade: »Det ærede Medlem for Bornholms Amts I' 

Valgkreds (Kofod) talte Noget om Thingets Værdighed, og 
det lød, som om der deri kunde ligge en Antydning om, at 
vi, der havde stillet Forslaget, havde været meget smaalige. 
Det er en Selvfølge, at man, da en saadan Beskyldning kommer 
fra et saa ædelt Medlem som det ærede Medlem for Bornholms 
Amts I' Valgkreds, ikke kan Andet end tage det til Eftertanke. 
Var den derimod kommen fra en eller anden Pamphletskriver, 
var det en anden Sag; da kunde man selvfølgelig have ladet 
den falde, men som det forholder sig, skal jeg naturligvis nok 
tage det ærede Medlems Ord under Overveielsc«. Th. Nielsen 
sigtede utvivlsomt med Betegnelsen »Pamphletskriver« til de 
ondskabsfulde Rigsdagsruner':-), som udkom anonymt, men 
som man almindelig ansaa Kofod som Forfatter til. - Luc. 
Kofods Replik til Th. Nielsen lød saaledes: »Overfor det 
ærede Medlem for Veile Amts 3' Valgkreds (Th. Nielsen) skal 
jeg blot udtale, at jeg ikke veed, at jeg nogensinde har be
skyldt de ærede Forslagsstillere for Smaalighed; jeg sagde blot, 
at det forekom mig at ville være smaaligt af Thinget, hvis det 
vedtog Forslaget. Jeg vil spørge ikke alene det ærede Medlem, 
men ogsaa det ærede Thing, ja den hele Verden om, hvad Stor-

,:-) Se denne Afhandlings 2' Bind, Kap. 23, Side 187. 
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hed der ligger i disse Ændringsforslag; jeg kan ikke opdage 
det. Dernæst vil jeg bede det ærede Medlem om at gjøre mig 
den overordentlig store Tjeneste at udtale sig noget nærmere 
om, hvem der her i Thinget skulde være Pamphletskriver; hvis 
Thingets Pamphletskriver havde talt til ham, vilde han ikke 
have værdiget det noget Svar; men da det var mig, som talte, 
vilde han dog nok give mig et Svar. De ærede Herrer ere saa
ledes sigtede for Pamphletskriveri, og hvis den ærede Taler nu 
ikke vil anses som den, der lader Munden løbe uden at vid~, 
hvor den løber hen, vil jeg bede ham udtale sig lidt nøiere 
herom«. (Folket. Forh. 1871-72, Sp. 829). 

Den største Debat om socialpolitiske Problemer fremkaldte 
Luc. Kofod under 2' Behandling af Finanslovforslaget. Han 
havde her stillet en Række Ændringsforslag, hvorefter der paa 
Finanslovbudgettet opførtes en Del Bevillinger, hvoraf de vig
tigste var 10,000 Rdl. til hvert af følgende Formaal: Ypperlig 
Dyrkning af Husmandslodder, Hedeplantning, Hædersløn for 
Husflid og kvindeligt Hushold og Hædersløn til Tyender for 
lang og god .L jeneste; desuden 4.000 Rdl. i Understøttelse til 
Husmænd, der afvandede Mose- og Kærstrækninger, og 3.000 

Rdl. til Fremme af Engvandingsanlæg i Jyllands Hedeegne. I 
sin udførlige Redegørelse for disse Forslag udtalte Kofod bl. a.: 
»Grundtanken i dem er den, gjennem Opmuntring til Værdi 
frembringende Arbeide at gavne Arbeiderne og dermed tillige 
Samfundet, og de fleste af Forslagene gaa ud herpaa. Grunden, 
hvorfor jeg har tilladt mig at stille dem, ligger ligefrem i, at 
jeg mener, at Lovgivningsmagten, saa vist som det er, at der 
er Trang til at gjøre alt Muligt, hvad der bør og kan gjøres 
til Forbedring af Arbeidernes Kaar, saa vist ogsaa bør gjøre 
det. Viser det sig, at det er umuligt at gjøre Noget ad den Vej, 
spærres jo netop Udsigten til at komme frem, og da tiltager 
maaske Tilbøieligheden til at komme frem uden Loven«. Han 
citerede en Udtalelse af J. A. Hansen under en anden Sags 
Behandling, hvori det bl. a. hed: »Hvis den lovgivende Magt 
i det Hele vilde stille sig imod Alt, selv det Billigste af, hvad 
denne Bevægelse fremfører, vilde man faae en almindelig Dom
fældelse over den Uvillie, der findes baade i Regjeringen og i 
Folkerepræsentationen imod at slaa ind selv paa det Aller
billigste i den Retning. N aar man derimod gaar ind paa, hvad 
man maa erkjende for billigt og rigtigt, viser man hele denne 
Bevægelse, at Lovgivningsmagten er tilbøielig til at tage alt 
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det Hens'y~ til dens Fordringer, som stemmer med Retfærdig
~ed og Bllhghed, og man afvæbner da for en stor Del de videre 
gaaende Fordringer«. Disse Ord ·gjorde Kofod til sine og 
nævnt:, at. man ved Præmiering kunde ophjælpe Flid og Sam~ 
fundssl11d l Almuen, og omtalte de store Beløb, Staten stillede 
til Raadighed for Dyrskuer, Avlscentre etc. »Man vil natur
ligvis her sige mig«, udtalte han, »hvor vil De hen? Man ud~ 
virker ikke Noget i den Retning ved Præmier; de nytter ikke; 
men man har dog maattet lokke Landmænd til at avle gode 
Heste, Køer og Svin v,ed Præmier. Naar Præmier Intet nytte, 
skulde de Herrer Landmænd negte at modtage dem, men det 
have de ikke gjort (Stemmer: Aa!). Lad mig ligesaa godt her 
paa dette Stade sige min Mening rent ud, og det er da den, 
at saalænge det gjaldt om, at de bedrestillede Klasser stak Præ
mierne i Lommen, gIede de glat nok ned, men naar de Smaa 
og Fortrykte, som ikke have saa mange Talsmænd her i Salen 
som denne Klasse, komme med et Krav, der er fuldt saa billigt 
som deres, kommer man med det lange, betænkelige, men intet
sigende Aa!. Jeg er overbevist om, at naar man ikke ligefrem 
vil være mindre velvillig stemt for Sagen, fordi det er en min~ 
dre vel set Person, der bærer den frem, ville De indrømme 
mig, at. alene dette, at Folkeaanden med Hensyn til Huslig~ 
hed hØlsættes, skattes og værdsættesherfra, vil gjøre, at AI~ 
muen, den hele Almue, som altid ser høiere og vil hæve sig 
høiere op, vil lade sig paavirke af Exemplets Magt. Ligesom vi 
have Exempler i Verdenshistorien paa, at de slette Exempler 
har fordærvet visse Samfund, saaledes vil det gode Exempel 
der gives ved, at det herfra udpeges, hvad der skal anses fo: 
Borgerdyd, anspore til at følge dette Exempek (Folket. Forh. 
187I-72, Sp. 2426-39). 

Finansudvalgets Ordfører (N. C. Frederiksen) meddelte, ai. 
Udvalget havde besluttet ikke paa Forhaand at tage Still in'" 
til Kofods Forslag, men at lade de enkelte Udvalgsmedlemme~ 
staa frit efter de Oplysninger, som fremkom. Indenrigsmini~ 
steren (Fonnesbech), der talte paa Regeringens Vegne, stillede 
sig meget velvilligt overfor Forslagene, idet han dog erklærede 
ikke at anse »dem for at være et Arkanum, hvorved Tidens 
Bevægelser skulde kunne løses, men paa den anden Side heller 
ikke erkjender, at de have disse konstitionelle eller finantsielle 
Vanskeligheder, som ærede Medlemmer have villet tillægge dem. 
Jeg betragter r4;m ganske simpelt som Bevillinger, der foreslaa<; 

16 
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tiL.i enkelte Retninger at hjælpe Ting frem, som luaaske ikke 
ere fremkaldte af den nuværende Bevægelse, men som man 
heller ikke kan Ilegte staa i en vis Forbindelse dermed. Der er 
fra flere ærede Medlerpmers Side udtalt, at de sympathiserede 
med .de Bestræbelser, som havde været Gjenstand for disse For
slag; jeg siger: det gjør jeg med, og naar man har troet, at de 
Midler, der her ere foreslaaede, vare isaa høi Grad utilstræk
kelige, som man har udtalt, ja, da ligger dette efter min For
l)1ening deri, at man lægger noget Andet i Forslagene end det, 
der egentlig talt ligger i dem. Jeg betragter dem aldeles ikke 
,om Programmer eller som store· Principløsninger, thi dertil 
tror jeg ikke, at de ere skikkede, men jeg betragter dem som 
Midler, man tilbyder Regjeringen, hvormed den antages at 
kunne udrette noget Godt; anderledes ønsker jeg ikke at have 
dem betragtede, og kun under denne Forudsætning er det, at 
jeg udtaler mig velvilligt om dem«. (Folket. Forh. 187r-72, 
Sp. 252r). 

De fleste af Venstres Talere kritiserede derimod Kofods For
slag; bl. a. udtalte den veltalende jyske Gaardejer Søren Kjær: 
»Da jeg saae disse Forslag fremlagte paa vort Bord, kunde jeg 
allerede forestille mig, at der - som man siger - skulde gjøres 
et stort Nummer ud af dem, og dersom det Resultat, der kunde 
komme ud af disse Summer, virkelig stod i Forhold til de høie 
Toner, hvormed de ere motiverede, vilde det i Virkeligheden 
være Synd at stemme imod dem; jeg skulde da være den Sidste 
til at gjøre det. J eg tager imidlertid ikke i Betænkning at sige, 
at naar man har den Tanke at ville afhjælpe Nøden og Tran
gen hos den Del af Befolkningen, med Hensyn til hvilken det 
nu næsten ser ud til, at man vil optage en Væddekamp med 
Socialisterne udenfor om at bringe Noget ind her for at af
hjælpe Trangen, og naar man troer, at dette i Virkeligheden 
skulde kunne lade sig gjøre ved de Forslag, som her foreligge, 
er dette - tillad mig at sige det rentud - at byde dem Stene 
istedetfor Brød«. 

Christen Berg erklærede ikke at ville stemme hverken for 
eller imod og vendte sig iøvrigt mod Forslagsstilleren selv, idet 
han bl. a. udtalte: "Med det ærede Medlem for Bornholms 
Amts r' Valgkreds tør jeg ikke gaa i Kompagniskab. Jeg skal 
sige en af Grundene, hvorfor jeg ikke tør. Hjor havde vi et 
Forslag fremme, som gjaldt meget Mere end dette, nemlig For
slaget om den lærde Undervisnings Ordning. Det ærede Med-
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lem stod under Behandlingen af denne Sag frem, og man 
skulde have troet, at han talte med hele sin Sjæls Varme, thi 
han talte ofte godt for den Tanke, at vi skulde have en mere 
h!emlig, mere dansk Dannelse bragt ind i den høiere Op lys
~l1ng,.og det va~ omtrent, som om han vilde sige: Tag Alt, hvad 
Jeg eler, . kun Ikke min islandske Bjørneskindspelts, thi han 
sagde: GJør. Alt, Alt, hvad I forøvrigt ville, ved dette Forslag, 
vær saa a:tlg, men lad os beholde dette overordentlig vigtige 
Punkt, thI det er ligesom Spiren, Sædekornet til 'Nytte for 
Folke- og Samfundslivet i Danmark. Da vi saa kom til det af
gjørende Vendepunkt, saa stod det ærede Medlem op henne i 
det yderste Thule, da kastede han sin islandske Bjørneskinds
pelts og stak sig ind under sine latinske Venners romerske 
Toga. Jeg har ikke nogensinde været mere forundret og be
drøvet over en saadan Forvandling som over den, der i det 
afgjørende Øieblik foregik med det ærede Medlem for Born
holms Amts l' Valgkreds. J eg troede, at der dog i dette Punkt 
var Alvor tilstede, at der var en Mand bag Ordene, men han 
blev borte, og siden har jeg ikke opdaget Noget, der har rod
fæstet og forbedret min Tillid til det ærede Medlem som Leder. 
Heller ikke veed jeg, at hans Virksomhed imellem Sessionerne 
siden sidst eller under Sessionen kunde hjælpe hertil, thi det er 
sandt, hvad der er blevet sagt: han negtede at ville være med 
til ~t give Husmændene almindelige borgerlige og naturlige 
RettIgheder. Han negtede at ville hædre Husmandens Kvinde 
ved at give hendes Mand Ære og Værdighed sammen med 
Andre, der havde mere Hartkorn. Da stod han op og haanede 
vort Forslag«. »Nu vil det ærede Medlem byde Husmanden 5 
a 6 Sko om Aaret - thi det vil det blive, naar det bliver ud
delt til alle Husmændene - til en lille Pægl sammen med sin 
Nabo en Aftenstund og Kvinden til en lille Kop Kaffe sam
men med sin Nabokone en Aftenstund. Det vil han, siger jeg, 
byde dem til Erstatning for, at han ikke vil yde dem den Ære 
og Værdighed, som i et frit borgerligt Samfund som vort til
kommer dem« 

Som Svar paa dette Angreb fra Bergs Side indskrænkede 
Kofod sig til at bemærke, at han ikke vilde opholde sig ved 
det ærede Medlem, da han endnu ikke havde gjort de forbe
rede~de Skridt i Skuespillerkunsten! Det var en svag Replik, 
men l de to Sager, som Venstres Fører her skød i Forgrunden, 
havde Luc. Kofod unægtelig ogsaa indtaget en ganske aparte 
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Holdning. Hans Kovending under Fol~etin~ets ~orhand~inger 
om den af ham selv foreslaaede nordisk-historiske ArtIums
linie er omtalt i foregaaende Kapitel; hvad hans Modstand 
mod Husmandens kommunale Valgret angaar, skal o~lyses, at 
Venstre med Berg som Ordfører i den her omhandlede Sam
ling havde indbragt et Lovforslag om, at alle kommunale Skat
teydere skulde have Valgret til de kommunale Raad. I Mod
standen mod dette Programforslag skubbede Luc. Kofod sig 
selv i Forgrunden under Løsenet: »Hvilken Rummel for en 

Pandekage«! . 
Efter en lang og bitter Debat om Kofods Ændnngsforslag 

til Finansloven gik man til Afstemning; her blev Forsl.::get ~m 
10.000 Rdl. til Præmier for ypperlig Dyrkning af Husmands
lodder vedtaget med 59 Stemmer mod 20. Venstre v~r ved 
denne Afstemning stærkt delt. Berg og 3 af hans Partifæller 
svarede "Stemmer ikke«, omtrent Halvdelen af Partiet, bl. a. 
Dam, stemte - sammen med de allerfleste Højremænd - J a, 
Resten Nej. Alle Kofods andre Forslag f~rkastedes: 

O. E. Sonnes Deltagelse i denne Samhngs Arbejde la~ helt 
paa Linie med hans Virkso~hed i de for.egaaende Samlmger. 
Hans Indsats for at røgte sm Fødeøs særhge Interesser er om
talt foran, men herudover fremkom han paa sin. sædvanlige 
rolige og tilforladelige Maade med en Række sa?hgt. vel. fun
derede Indlæg under forskellige Loves Behandlmg l Tmget; 
eksempelvis skal nævnes Lovforslagene o~ Hegn og Heg,:syns
mænd, Mark- og Vejfred, Landboernes Phgtkørsel, Eftergivelse 
af Fattigunderstøttelse, Konkurs m. v. samt Lovforslaget om 
Skibsafgift. Dette sidste Lovforslags Skæbne laa ha~ meget paa 
Sinde, særlig fordi han ønskede at yde Smaasklpperne en 
Haandsrækning i deres Kamp under den voksende Konkurrence 
med Dampskibsfarten. Det var Sonne en stor So~g, da Lov
forslaget - som saa mange andre .af ~~nne Samhngs Lova~
bejder _ blev grebet af den partlpolltlske Møllekværn: FI
nansministeren tog Forslaget, da det var blevet ændr.et. Imod 
hans Ønske, tilbage; Sonne genoptog det, men da M~msteren 
erklærede at det ikke vilde blive indstillet til kongelig Stad
fæstelse, ~elvom det blev vedtaget i Rigsdagen, lod han det 

modstræbende falde. 
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26. FOLKETINGSVALGET PAA BORNHOLM 
I SEPTEMBER r872. 

Ved dette Valg var det første Gang efter det forenede Ven
stres Dannelse, at man appellerede til Vælgerne, og der var 
Landet over et meget livligt Valgrøre. Kampen stod i udpræ
get Grad for og imod det nye Parti, hvis Førere, særlig Berg 
og J. A. Hansen, talte ved store Møder rundt omkring i Lan
det. Bortset fra en ~oget tilfældig Visit, som Frede Bojsen af
lagde paa et af LucIanus Kofods Møder i Rønne, hvilket nær
mere skal omtales senere, naaede ingen af de store Agitatorer 
til Bornholm. Men ogsaa her var Interessen for, hvem man 
s~u~de betro Øens 2 Mandater, betydelig, og de partipolitiske 
Limer blev ved dette Valg trukket op paa en væsentlig anden 
Maade. ~nd t~dli~e:e. Hertil bidrog stærkt, at de to Folketings
m.æ~d I pa:t~pohtIsk Henseende indtog en vidt forskellig Ind
stIllIng. Phlhp Dam var indmeldt i det forenede Venstre, selv 
om han stod paa dettes yderste moderate Fløj, medens Lucia
nus Kofod hørte til dette Partis bitreste Kritikere, der aldrig 
lod en Lejlighed gaa fra sig til at kaste Haansord efter dets 
ledende Mænd, dets Hensigter og politiske Metoder. Han vilde 
dog. paa dette Tidspunkt endnu ikke vedkende sig at være 
Højremand, men hævdede, at han stod uafhængig af Partierne, 
var Løsgænger. 

Den bornholmske Presse bestod som ved Valget i r869 af de 
3 Blade: Bornholms Avis, der havde den største Udbredelse, 
Bornholms Amtstidende og Bornholms Tidende. Det var sta
dig Bogtrykkerne Tryde, Kieffer og Colberg, der stod som Ud
givere; ogsaa Redaktionsforholdene var uændrede; for de 2 

første Blades Vedkommende var altsaa Udgiverne ogsaa Red
aktører, medens Bornholms Tidende redigeredes af Folke
tingsmand Dam. Dette Blad stod derfor som Talsmand for 
V~nstre~ Politik, men Dam var ogsaa som Journalist en meget 
StIlfærdig Mand, der selv under Kampen om sit eget og Mod
standeren Lucianus Kofods Mandat aldrig gav Plads for hid
sende Ord, og som i de Citater, han tog fra Kamporganerne i 
det øvrige Land, stadig søgte dem, der anvendte den mest rolige 
og saglige Tone. Avisen og Amtstidende førte ens Politik; de 
var begge Modstandere af det forenede Venstre og ængstedes 
for ~e Ulykker, som vilde overgaa Land og Folk, dersom dette 
PartI fik Lov til at danne Regering, men navnlig foreholdt de 
deres Læsere Revolutionsfaren, der truede vort Samfund fra 
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det lille socialdemokratiske Parti, der agiterede i Hovedsta
den og enkelte af de større Provinsbyer, men hvis Førere iøv
rigt paa dette Tidspunkt var arresterede efter et Sammenstød 
mellem Politiet og Deltagerne i et socialdemokratisk Demon
strationsmøde paa Nørrefælled i København. I sin Kritik af 
Socialdemokratiet var Philip Dam for Resten i Princippet enig 
med de to Højreblade. 

Alle de bornholmske Blade udgik vedvarende 3 Gange om 
Ugen; Formatet var ogsaa i det væsentlige uændret; dog flot
tede Bornholms Tidende sig med at udsende sit Lørdagsnum
mer i et Format, der var ca. 50 pCt. større end de øvrige. 
Der er dog ingen Tvivl om, at dette Blad arbejdede under 
vanskelige økonomiske Kaar, bl. a. fordi Embedsmændene paa 
Bornholm vægrede sig ved at give det de officielle Annoncer, 
hvilket betød et ikke ubetydeligt Indtægtstab. 

Det centrale i de bornholmske Valgforberedelser i 1872 var 
Bestræbelserne blandt de venstresindede Vælgere i Rønnekred
sen for at fælde Lucianus Kofod og den ganske tilsvarende Be
vægelse i Aakirkebykredsen blandt Højrevælgerne for at blive 
af med Kaptajn Dam. Men der var den væsentlige Forskel 
mellem disse to Bevægelser, at Højre i 2. Kreds fra første Færd 
havde en Fører, nemlig øens Landstingsmand, Kaptajn O. E. 
Sonne, medens Oppositionen imod Lucianus Kofod manglede 
en Leder. Oppositionen rørte først paa sig i 2. Kreds. Som om
talt i Philip Dams Biografi*), holdtes i April 187.2 paa Initia
tiv af Lærer Jørgensen, Ibsker, et Møde i dette Sogn for at 
organisere Modstanden imod Dams Genvalg. Omtrent paa 
samme Tid sendte O. E. Sonne Dam et Brev, hvori han forbe
redte Dam paa, at han vilde søge at skaffe Kredsen en anden 
Folketingsmand, hvilket dog ikke skulde ændre deres person
lige Venskab, hvad det vistnok heller ikke gjorde. Den 27/5 
(2. Pinsedag) bragte Sonne et Møde i Stand i Neksø; dets For
maal var at opstille en Modkandidat til Kaptajn Dam. Indby
bydelsen til Mødet var udgaaet ved underhaands Meddelelse, 
særlig til Vælgere i Neksø, Svaneke og Omegn, og det passe· 
rede blev oprindelig ikke omtalt i noget af de bornholmske 
Blade; derimod indeholdt det københavnske Organ »Dagstele
grafen« et kort Referat af Mødet, som ordret blev optaget 
uden Kommentar i de bornholmske Aviser, ogsaa Dams egen! 

,:.) Se denne Afhandling Bind II Side 158- 5 9. 
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I det- følgende Nummer af Bornholms Tidende ironiserer Dam 
dog over det paa Mødet passerede. Efter det nævnte Referat 
var Mødet blevet aabnet af Kaptajn Sonne, der hævdede at 
der var almindelig Utilfredshed med den Maade, hvorpaa Dam 
havde repræsenteret Kredsen; han nævnte som Grundlaa for 
sin Kritik ~n Del af de Afstemninger, Dam havde delta~et i. 
Postekspeditør P: ~arse~, Dams Modkandidat fra Valget i 
1865, e~klærede Imidlertid, at dette ikke var tilstrækkeligt til 
at gaa Imod Dam, men nu »udviklede Kontrollør Bohn fra 
Svan~ke ~ærmere, at det var hans Stilling i det Hele, hans Til
slutmng til de~ forenede Venstre, som man misbilligede. Tale
ren var en Tilhænger af det nationalliberale Parti' det var 
sagde han, dette Parties Ledere, der havde kæmpet ~a lidt fOl: 
at skaffe os Friheden og senere værnet om den, hver Gang den 
havde været uds~t for Fare. Han havde endnu ikke seet nogen 
Venstremand bnnge Ofre for Friheden; tværtimod havde Le
derne skaffet sig selv indbringende Stillinger. Han mente at 
ingen sand Frihedsven kunde billige dette Parties Ansku:lser 
og Stræben, og kunde derfor ønske en Repræsentant der vilde 
slutte sig til det national-liberale Parti. Efter forskj~llige kor
tere Meddelelser, hvoraf det fremgik, at Stemningen afgjort 
var mod Dam, tog Borgmester Grønlund fra Svaneke Ordet og 
spurgte, om man da skulde arbeide simpelthen paa at faa Dam 
forkastet eller søge at faa opstillet en Modkandidat. Det første 
ansaa han for et farligt Experiment og kunde en Modkandidat 
findes, var det Sidste at foretrække. Landstingsmand Sonne 
n:eddelte, at h~n havde opfordret Hr. H. Hage:') til at stille 
sig her, men taaet afslaaende Svar; endelig anbefalede han 
Løjtn~nt Landschoff i Vestermarie, og efter en længere For'
handllllg enedes man da om at opfordre denne til at stille sig, 
dog un.der. den For~dsætning, at han i det Væsentlige vilde 
slutte sig til det national-liberale Parti. En Opfordring til Hr. 
Landschoff om at samles med Vælgerne og udtale sin Ansku
else blev derpaa tilstillet ham fra samtlige Tilstedeværende«. 

Henvendelse til Løjtnant Landschoff fik 18 Underskrifter. 
Den lød i sin Helhed saaledes:':":') 

,:.) Hother Hage (~. 9/r. r8r6, dø~ '1/2 r873), Byfoged i Stege, var 
en meget kend~ natlOnallIb~ral PolItIker. Var paa dette Tidspunkt 
udenfor Folketmget, men stillede sig ved det her omhandlede Valg i 
Helsmgør og blev valgt. 

"") Originalen" findes i Bornholms Museums Arkiv. Brevet er skre
v~t af Byfoged Grønlund. Indholdet er meddelt mig af Lektor Th. 
Lmd. 
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»Da der vitterlig er almindelig Misfornøielse i Born
holms Amts 2. Valgkreds med den nuværende Folketings
mands Virksomhed i Tinget, tillader man sig herved at 
forespørge Herr Leutenant Landschoff, om han maatte 
være villig til at stille sig i Kredsen v,ed det forestaaende 
Valg til Folketinget og om han i bekræftende Fald vi! 
samles med en større Kreds af Vælgere, der i Løbet af næ
ste Maaned agte at holde forberedende Møde. Det tilføies, 
at denne Forespørgsel er stillet i den Forudsætning, at Herr 
Landschoff, hvis hans Valg blev sat igjennem, ikke vil 
slutte sig til det Parti i Tinget, der benævnes »det forenede 
Venstre«. 

Den 27. Maii r872. 

Grønlund, Bohn, Marcher, 
Borgmester i Svaneke. Toldcontrolleur 'Neksø. 

i Svaneke. 

A. Munck, M. Sonne, M. Espersen, 
Sandemand Sct. Ibs. Svaneke. Bodilsker. 

P. Skrydstrup, Schjørring, M. Smidt, 
Nexø. Nexø. Svaneke. 

F. Sørensen, O. E. Sonne, O. Sonne, 
Nexø. Nexø. Nexø: 

Chr. M. Christiansen, A. Birch, P. Larsen, 
Svaneke. Nexø. Svaneke. 

E. Y. Carlsen, C. E. J espersen, A. Kofoed, 
Svaneke. 0stermarie. 13. V dg. Sct. Ibs. 

Som man vil se af disse Underskrifter, er det kun en min
dre Del af Valgkredsens Kommuner, der er repræs,enterede ved 
denne Henvendelse, men dette skyldes i det væsentlige den 
mangelfulde Maade, hvorpaa der var indkaldt til Mødet. Imid
lertid var der allel'ede forud for dette sket en Henvendelse til 
Løjtnant Landschoff om at lade sig opstille imod Dam, idet 
O. E. Sonne paa egen Haand havde sendt ham et Brev dateret 
15. Maj r872, der lød saaledes:"-') 

,:.) Originalen findes i Bornholms Museums Arkiv. Indh'oldet med
delt mig af Lektor Th. Lind. 
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»Høistærede Hr. Landschoff! 
Misfornøielsen med vor nuvæænde Folkethingsmand er 
nok temmelig almindelig, især i den østre Deel af Kred
sen. Jeg har leilighedsviis omtalt Dem, men da man, 
J;lavnlig fra Svaneke, troede det ønskeligere, om man 

Løjtnant M. J, Lnndschoff. 

kunde formaae en politisk Notabilitet til at stille sig her, 
lod jeg mig, skjøndt ikke værende frie for Tvivl om Ria
tigheden m. H. t. Gjennemførelsen, bevæge til at forhø~e 
hos Hr. Hage, om han muligen kunde ville stille sig her, 
hvis vi enedes om at opfordre ham dertil. Hans Svar var 
imidlertid, at han havde lovet sig til Helsingør og alt
saa ikke længere var frie. Senere taltes der om Andre, f.Ex. 
Madvigs Søn, Cand. juris. og Overretsprocurator Kaas. 
Jeg har dog den Mening, at kunne vi faae en tilfreds
stillende Candidat af Borger- eller Bondestanden, er dette 
tjenligst for os, da han maa forudsættes at være mere 
hjemme i Landets- og de communale Forhold. Det turde 
derfor være muligt at vi tilsidst enes om at ønske Deres 
Candidatur, ligesom jeg troer, at De er den Eneste, der vil 
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være istand til at seil'e overfor Dam. Men vil De stille 
Dem og skal De vente at seire, er det aldeles nødvendigt, 
at De sætter Dem godt ind i Sagerne, navnligen dem, 
hvori man har imod Dam, og da De ikk,e kan gjøre dette, 
uden at benytte Rigsdagstidende, er jeg saa frie at til
byde Dem mine Tidender tillaans. Anden Pintsedag mø
der jeg i Almindingen, som De vel veed, og jeg vil da 
tage dem i Vognen; ønsker De dem da tillaans, saa mød 
mig der. Jeg vil, hvis der bliver Tørreveir, holde mellem 
Egerne, og ankommer vel neppe før 4. Vi kunde maaske 
da ved samme Leilighed tale lidt sammen. 

Deres med Høiagtelse 
O. E. Sanne.« 

Hvorvidt der efter Sonnes Brev til Landschoff har fundet 
nogen personlig Forhandling Sted imellem de to Herrer, ved 
jeg ikke, men det er mest sandsynli~t, at Landschoff enten 
skriftlig eller mundtlig har givet en Besked, der hverken har 
betydet et bestemt Ja eller Nej, og at Sonne derefter har :n~nt 
det rigtigt at underbygge sit Ønske om Landschoffs OpstIlllllg 
ved en Henvendelse fra en større Kreds, hvorfor han har bragt 
det foran omtalte Møde den 27/5 i Stand. Den af Sanne fore
slaaede Samtale under »Egerne« i Almindingen er i hvert Fald 
ikke blevet til noget 2. Pinsedag; thi det var jo den Dag, at 
Neksømødet blev afholdt. Hvor længe Landschoff har be
tænkt sig, er mig ubekendt; Resultatet af Overvejelserne blev 
imidlertid et Nej. Man maa antage, at dette ret sent er kommet 
O. E. Sonne og hans Meningsfæller i Hænde; thi først godt 8 
Dage før Valget, der fandt Sted den 20/9, samlede man sig om 
en bestemt Modkandidat. Det er forstaaeligt, at den tilbudte 
Kandidatur ikke har virket særlig tiltrækkende paa Lands
choff. Han var en af Øens mest kendte Landmænd - paa det 
Tidspunkt, der her er Tale om, Formand for Bornholms land
økonomiske Forening - men han havde aldrig offentlig ud
talt sig i politiske Spørgsmaal. Det vidstes, at han var en Til
hænger af Lucianus Kofod, i hvis Kreds han var Vælger; han 
blev iøvrigt senere hans Modstander og Modkandidat og har 
utvivlsomt allerede i 1872 været i Skred henimod Dams ud
præget moderate Venstrepolitik. Men dertil kom, at Lands
choff, der personlig bedst kendte den sydlige og vestlige Del 
af Aakirkebykredsen, hvor Vælgerne ganske overvejende slut-
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tede sig til Dam, sikkert har bedømt Chancerne for at blive 
valgt meget mørkt. 

I de følgende 3 Maaneder - Juni, Juli og August - her
skede der tilsyneladende Ro om Kandidatspørgsmaalet i Aakir
kebykredsen. Medens Dam i Bornholms Tidende kun fører en 
meget maadeholden Agitation for Venstres Politik, indeholder 
de to Regeringsblade - Avisen og Amtstidende - Tid til an
den Artikler fra Hovedstadens Højreblade, særlig »Fædrelan
det«, hvori Venstres Mænd og Politik angribes, undertiden i 
meget voldsomme Udtryk. I Avisen for 17/8 bebrejder nogle 
Indsendere, der underskriver sig med Mærket »4«, Bladet, at 
det giver sine Læsere en meget ensidig Oplysning. Indsenderne 
er »rede til, naar som helst det ønskes, at fremstille i sin for
tjente Belysning, idet vi ville paatage os at bevise, at den i .. h 
V æsentlig er urigtig, vrang og usandfærdig fra Ende til anden, 
som f. Ex. at det »forenede Venstre« vil have en Grundlovs
forandring, der stemmer med »Socialisternes« Kram! Har man 
hørt Mage! »Det forenede Venstre«s Mænd (f. Ex. J. A. Han
sen, Berg og Fl.) have netop udtalt, at de ikke ønskede nogen 
Grundlovskamp, allermindst nogen Grundlov, der er efter »So
cialisterne«s Hoved. Partiet har i saa Henseende netop stillet 
sig imod »Socialisterne« og »Bjørnbakkerne«, som i Forenin:; 
rase imod det »forenede Venstre«. Det er den største Usand
hed, naar man vil slaa det forenede Venstre i Hartkorn med 
de nævnte yderligtgaaende Partier; en saa desperat og gal 
Fremstilling kan man kun bilde Folk ind, der rent ud sagt -
ikke læser andre Blade end et eneste, og saalænge Modstanderne 
ikke maa faae Lov til at høres. Vi haabe, at »Bornholms Avis« 
vil finde det berettiget fra vor Side, hvad vi her have yttret«. 

A visens Redaktion svarer ikke paa dette Angreb, men en 
J ndsender, der kalder sig Hans Jensen - antagelig et Pseudo
nym - faar i det næste Nummer af Bladet Adgang til at øse 
sin Vredes Skaaler ud over de 4 Venstremænd. Forholdet mel.
lem »de to Magtjægerpartier« - Venstre og Socialdemokratiet 
- er efter Hans Jensens Mening »ømt og fortroligt« og slige 
Kendsgerninger kan det ikke nytte at nægte, »saa længe Fol
ket i sin Helhed ikke er aldeles slaaet af den om sig gribende 
Parti blindhed, der sætter Mennesket ude af Stand til at skjelne 
mellem Sort og Hvidt, Ret og Uret, Sandhed og Løgn«. 

Af Artikler i de bornholmske Blade fra Sommeren 1872 skal 
iøvrigt omtales en Gengivelse i Amtstidende for 12/6 af en 
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Korrespondance fra Bornholm til »Dagstelegrafen«. Artiklen 
indledes saaledes: »Pintsedagene ere forbi, Vaarsæden er lagt, 
og Alt gaaer sin jævne og rolige Gang herovre. Ingen Arbei
derbevægelser eller Striker forstyrre vor Ro, ingen omvan
kende Politiker trommer her sammen til Folkernøder, hvor Ti
dens mest brændende Spørgsmaal kunne blive drøftede, kort 
sagt, vi ere aldeles uberørte af det øvrige· Lands stormfulde, 
saavel sociale som politiske Bevægelser«. Det berettes dernæst, 
at medens Lucianus Kofod antagelig ingen Modkandidat vil 
faa, idet navnlig Landboerne er særdeles vel fornøiede med 
ham, vil antagelig »Kaptajn, Borgermester, Postmester m. m. 
Ph. R. Dam, Rigsdagsmand for Bornholms 2. Valgkreds« blive 
forstyrret i sin sædvanlige Fred paa Valgdagen. Korresponden
ten hævder, at Dams Ophold i Venstres Lejr misbilliges af 
Flertallet af hans Vælgere. Som hans Modkandidat nævnes 
Proprietær Landschoff, der betegnes som en ivrig Tilhænger af 
Lucianus Kofod. 

Dam holdt i disse Maaneder slet ingen Møder i sin Valg
kreds, skønt nogle Indsendere, der kalder sig »Flere V ælgere«, 
stærkt opfordrede ham til at gøre Rede for sin Virksomhed 
paa Tinge ved nogle Møder. At der dog Mand og Mand imel
lem var noget Røre om de politiske Spørgsmaal, som i andre 
Egne af Landet var ved at tænde Sindene i Brand, er der ad
,killigt, der tyder paa. I denne Forbindelse skal nævnes, hvad 
der passerede paa et Møde i Almindingen den 23/7, hvor 
»Bondejordsfæsternes« Kaar drøftedes. Herved forstod man 
de Lejehusmænd (superficiære Fæstere), der selv ejede Huset, 
medens Jorden tilhørte en Hovedgaard, hvorfra det paa Aare
maal - oftest 50 Aar ~ var lejet ud til en Husmand og hans 
Arvinger, der ved Lejemaalets Udløb befandt sig i· en meget 
vanskelig Stilling. Jordens Ejer havde Ret til at forlange Hu
set, hvori Fæsterens sammensparede Kapital var bundet, fjer
net. De 3 bornholmske Rigsdagsmænd var til Stede og deltog 
i Forhandlingen, der endte med Nedsættelse af et Udvalg (be
staaende af en Husmand og en Gaardmand fra hvert af de 4 
Herreder, under O. E. Sonnes Ledelse) der skulde indkalde 
til et nyt Møde om Sagen.") Under denne Forhandling brød 

"-) Det rejste Spørgsmaal blev først ordnet 45 Aar senere, ved Lov 
af 2/6 I9I7, hvortil Initiativet blev taget af de daværende born
holmske Folketingsmænd Hauge og Kofoed (denne Afhandlings For
fatter). l 

\ 
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den ivrige Venstremand, Savmøller N. P. Møller, Aakirkeby, 
den saglige Idyl ved at forfægte det Standpunkt, at det vig
tigste for at opnaa en Løsning af den Slags Spørgsmaal var at 
vælge folkelige Rigdagsmænd, særlig Venstremænd ved det 
forestaaende Valg. Herimod protesterede Luc. Kofod - som 
dmeligt var ~ og han forlangte Mødet sluttet, hvis man vilde 
gaa videre ad denne Bane. 

Ogsaa i Rønnekredsen rørte der sig en Opposition, hvilket 
bl. a. kom frem ved et Vælgermøde, som Kofod afholdt paa 
Rønne Raadstue, og som blev interessant ved, at man her for 
første Gang fik Lejlighed til paa Bornholm at høre en af de 
store Partiførere som politisk Taler. Det var Venstrehøvdin
gen Frede Bojsen, der opholdt sig paa Bornholm som Gæst hos 
Philip Dam. Saa vidt det kan ses, bl. a. af Dams Omtale af 
dette Besøg i sin Dagbog, var Bojsens Forrnaal med Rejsen 
alene at bese øen. Men da Lucianus Kofod i de Dage indbød 
til en offentlig politisk Sammenkomst, fulgtes Dam og Bojsen 
ad til Mødet for at deltage i Forhandlingen. Denne indlededes 
af Kofod med en Redegørelse for hans Rigsdagsarbejde og et 
voldsomt Overfald paa det forenede Venstre, der .efter hans 
Mening var Skyld i, at der var naaet saa faa Resultater paa 
Rigsdagen. Partiet bestod »af alt for uensartede Bestanddele, 
saa som Oktoberforeningsmænd og deslige, som virkelige na
tionale Venstremænd ikke kunde gaa sammen med. Det tager 
kun Hensyn til Gaardmandsklassen, især Fæstebøndernes Tarv, 
men vil ikke fremhjælpe Husmændenes og Arbejdernes Sag. 
Førerne øve et Tryk paa mange af de andre Medlemmer, hvor 
iblandt der findes adskillige svage Sjæle, der ikke tør tale og 
stemme anderledes end efter Kommando, thi ellers blive de 
udstødte, hvilket jo ogsaa har vist sig i Praksis. Modstanden 
mod de Bevillinger, han havde foreslaaet, rejste sig nok meget· 
fra Uvillie mod hans Person, mente han. Lidt var der bevilget; 
men ellers var det uværdigt Prutteri«. 

Han sluttede med højtideligt at udraabe: »Gud fri og bevare 
Danmarks Land og Folk fra nogensinde at se sin Styrelse lagt 
i Hænderne paa et saadant Parti«. 

Kaptajn Dam talte derefter ganske kort; han protesterede 
imod Kofods Omtale af Partiet og gjorde nærmere Rede for 
dets Dannelse, Arbejdsmetoder og Forholdet mellem Førerne 
og Partiets øvrige Medlemmer; der var ikke større Tvang i 
dette end i andre Partier. Dernæst holdt Bojsen et Foredrag, 
der i det væsentlige gik ud paa følgende: 
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»Den Tone, hvori Kofods Angreb var ført, vilde han lade 
ubesvaret, som uværdig til Svar, men i Modsætning til K.s 
Karakteristik af Venstre vilde han betegne dettes væsentlige 
Formaal dervtl-d,_ at det søgte at hævde Folkethingets politiske 
Overvægt, der var hjemlet ved Forholdet til Finansloven, me
dens den Bestemmelse, at Rigsretten sammensættes af Lands
thinget henviser til, at dette Thing nærmest skal have en kon
trollerende Betydning. Dersom en saadan Opfattelse trænger 
igjennem, kan en Forfatningsstrid undgaas, der ellers vil blive 
nødvendig, skjønt Venstre imødeser en saadan som en folkelig 
Ulykke. 

I Sagen om det lærde Skolevæsen havde Kofod ved den 
endelige Vedtagelse til sine daværende Venners Sorg og For
bavselse svigtet, hvad han med særlig Iver havde kjæmpet for 
i lang Tid. Venstres Tanke havde været at indskrænke den 
»lærde« Undervisning til Konfirmationsalderen, da andre Sam
fundsklasser maa vælge deres Livsstilling. »Det halve Skridt«, 
Akkorden, havde ført til, at Skolen hverken blev en fuld
stændig Børneskole, eller, hvad Venstre vilde, en voxen Skole, 
men noget midt imellem, intet Helt. 

I Anledning af Kofods Beskyldninger mod Venstres »Føre
re« at de kun stræbte efter selv at komme til Styret, advarede 
B. :nod bestandig at søge slette Motiver for offentlige Hand
linger, som ligger klart for Alle. Naar noget Nyt arbejder sig 
frem lyder strax Mistænksomhedens og Skinsygens Raab om, 
at det kun er egen Fordel, der er med i Spillet o. s. v. Dersom 
det Ny har Livskraft i sig, vil det sejre, og da er det en na
turlig og uvæsentlig Selvfølge, at de Mænd, der har baaret 
det frem gjennem Kamp, ogsaa komme til at gjennemføre det 
i Praksis«. (Af Bornholms Tidendes Referat). 

Lucianus Kofod og Bojsen havde derefter gentagne Gangf: 
Ordet for kortere Bemærkninger. Dirigenten, Landschoff, Kær
gaard, udtalte som Afslutning paa Mødet sin Anerkendelse af 
Kofods politiske Virksomhed og udbragte et Leve for ham. 
Husmand Jespersen, Kongstubbe, udbragte et Leve for Bojsen 
og Dam. Ogsaa dette Leve fandt en Del Tilslu~ning fra For
samlingen, der næsten fyldte Raadstuen og de tilstødende Lo
kaler. 

Alle 3 Blade omtaler den eksemplariske Ro, hvormed Møde
deltagerne fulgte Forhandlingen, der varede i 2

1
/4 Time. Amts

tidende taler om »lydløs Stilhed«, der fremhæves som »en glæ-

1 
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delig Modsætning til den Ufordragelighed og Utaalsomhed, 
d~r andetsteds, særlig i Socialisternes og de forenede Venstre
mænds Lejr lægges for Dagen«. 

Begge Højreblade roser iøvrigt Bojsen for »den Moderation 
og Værdighed«, hvormed han optraadte; Avisen indrømmer, 
at Luc. Kofod efter Bojsens første Indlæg stemte Tonen noget 
ned, og Amtstidende erklærer, at man efter Bojsens Fremstil
ling kunde faa det Indtryk, at Venstrepartiet »maatte være et 
sandt Mønster paa Sindsligevægt, Maadehold og Hensynsfuld
hed til alle Sider«. Der er næppe Tvivl om, at Bojsen bidrog 
ikke saa lidt til at sætte Kursen paa Venstres Aktier i Vejret 
i Lucianus Kofods Va,lgkreds. 

Ca. 14 Dage senere var Lucianus Kofod paany ude til Mø
der med sine Vælgere, den I2/7 paa Skolen i Allinge, Dagen 
efter i Rutsker. Begge Steder gjorde Folketingsmanden Rede 
for sin Rigsdagsgerning og sit politiske Standpunkt; paa intet 
af Møderne mødte han Modsigelse. I Allinge var der et 1 1/2 

Times Ordskifte, hvori bl. a. Kontrollør, Borgmester Marck
mann og Lærer Esper Bohn deltog. Mødet sluttede med, at 
Borgmesteren bragte Lucianus Kofod Forsamlingens Tak »for 
hans frisindede, maadeholdne og fædrelandske Virksomhed 
som Folketingsmand, en Udtalelse, der fandt almindelig Til
slutning hos de Mødte, hvori der var Mænd af de mest ulige 
stillede Samfundsklasser« (Amtstidendes Referat). 

Mødet i Rutsker blev holdt i Klippegaardsskoven, ca. 1/4 Mil 
nordøst for Hasle. De ikke særligt talrige Tilhørere, blandt 
hvilke saas enkelte K vinder, hvilede sig paa Grønsværtæppet 
paa en nyslaaet Eng; høje Aske: og Egetræer skaffede den nød
vendige Skygge, thi dette første Friluftsvælgermøde paa Born
holm holdtes paa en Eftermiddag, hvor Julisolen straalede fra 
en skyfri Himmel. Fra en Storegs Top vajede Dannebrog og 
viste Vej til Festpladsen, hvor Skovens Ejer, Gaardejer Rømer, 
havde rejst en lille Talerstol. Herfra førtes efter Kofods fyl
dige Indledningstale nogen Forhandling; By- og Herredsfoged 
Boesen, Hasle, interpellerede angaaende Hærloven og Lærer 
Jensen, Klemensker, om Friskolespørgsmaalet. Folketingsman
den udtalte sig for den kraftigst mulige Hær, støttet paa en 
stærk Flaade og en Hovedfæstning; i Skolesagen var han Til
hænger af den mest udstrakte Brug af Friskoler og privat Un
dervisning. - Ved Solnedgang sluttede Mødet med et Leve 
for Folketingsmanden, hvorefter denne takkede Forsamlingen 
og udbragte et Leve for Danmark. 
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Det var herefter ikke Luc. Kofods Tanke at holde flere egent
lige Vælgermøder. Derimod søgte han paa forskellige Maade'{ 
at agitere paa sin Fødeø for det af ham i København stiftede 
00" ledede »Dansk Arbejdersamfund«. DelS' udbredtes af ham 
o~ hans Tilhærigere en Pjece, som Kofod utvivlsomt var For
fatter til: »Arbejdersagen i Folketinget«, hvori Venstres Po
litik blev stærkt angrebet, dels holdt han - den 1 9/7 - i en 
Forening i Rønne, der kaldte sig »Dansk Samfund«, et Fore
drag om Arbejderspørgsmaal, hvori han agiterede for de Re
former, han paa dette Tidspunkt var saa stærkt optaget. af. . 

Imidlertid var Arbejdet paa at finde en Venstrekandidat 1 

1. Kreds ikke opgivet, og omkring den 20. August mødtes en 
Del Venstremænd til en Forhandling i Rønne, hvor man beslut
tede at henvende sig til Philip Dams Broder, Lærer H. C. Dam, 
Aaker, for at formaa ham til at stille sig imod Kofod. De 4 
Herrer Fajancefabrikant J. O. Kjøller, Smed K. A. Westh, 
Snedker P. A. Jespersen og Karetmager J. Petersen overbragte 
Lærer Dam Opfordringen. Denne udtalte sig overfor de 4 Re
præsentanter paa en saadan Maade, at de mente at have grun
det Haab om et Ja, men efter nogen Tids Overvejelse blev 
Svaret dog et Afslag. Efter at have haft samme negative Re
sultat ogsaa andetsteds - hos hvem er ikke oplyst - skrev 
man til Venstreføreren Sophus Høgsbro, om han kunde skaffe 
Kredsen en Kandidat ovrefra. Høgsbro anbefalede dem den 
kun 26-aarige Journalist, cand. phil. K. P. Kristensen (der se
nere antog Navnet Korsgaard), hvis Kandidatur derefter pro
klameredes i en Annonce i de bornholmske Blade - 6 Dage før 
Valget. Annoncen var underskrevet af 8 Venstremænd fra 
Kredsen der bad de Vælgere, der hyldede Venstres Anskuel
ser, slut~e op om Hr. Kristensen, der om nogle Dage vilde 
komme til Bornholm. 

Det blev en meget kort Valgkamp, K. P. Kristensen kunde 
præstere da han først kom til Rønne om Mandagen i den Uge, 
hvor V;lget skulde finde Sted om Fredagen, men han indbød 
dog til 4 Vælgermøder, nemlig paa Rønne Raadstue den 17/9, 
hos Mads Sten der ved Vestermarie Kirke den 1819 og 2 Væl
germøder den 19/9 - Dagen før Valget - paa Hasle Raadhus 
Kl. 9 Fmd. og i Klemens Kro Kl. 3. Kun Rønnernødet er refe
reret i den bornholmske Presse. Det havde samlet stuvende 
fuldt Hus, 3 a 400 Mennesker, hvoraf adskillige fra 2. Kreds. 
Skomager]. Hansen bød Velkommen og præsenterede den nye 
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Kandidat, som han mente vilde blive en frisindet og folkelig 
~epr~~entant i Folketinget. Efter at Garver Broen var valgt 
t~l Dmgent, ~lOldt Kristensen et Foredrag om Venstres Poli
uk, som han 1 et og alt sluttede sig til. Selv de to Modstander
blade roste hans rolige og besindige Optræden; hans Foredrag 
betegnes som klart og flydende. - Lucianus Kofod fik deref
t~r Ordet; ?an haanede sine Modstandere> fordi de ved en poli
usk Komn:l1ssa:r skulde indforskrive en fremmed Kandidat, og 
overfaldt lØVrIgt Venstre i Udtryk, der blev paatalt af Diri
genten, som henstillede, at Diskussionen blev ført »i Ro og 
Orden«. Da Kofod efterlyste, paa hvilke Punkter han ikke 
havde holdt sine Løfter til Vælgerne, fremdrog Bogbinder 
J:Iøyer nogle Udtalelser af ham fra Valgkampen for 3 Aar 
SIden mod Oberst Fallesen, hvem Kofod havde bebrejdet at 
han s:emte for Bevillinger til det kgl. Teater, men han ha~de 
selv SIden stemt paa samme Maade. Ogsaa Husmand Jesper
s~~, Kongstubbe, bebrejdede Kofod, at han havde ændret po
husk Kurs, medens Adjunkt, Dr. Bang, varmt anbefalede 
Kofods Gen-:a.lg. Mødet sluttede med Leveraab for K. P. Kri
stensefol og Dmgenten, medens Luc. Kofod ikke fik noget Leve. 
Amtst1de~de mener dog, at Forsamlingens Flertal stod paa 
Kofods S~de. Dette er sikkert ogsaa rigtigt. 

<?~saa 1 2. Kreds var der i de sidste Uger før Valget et stærkt 
pohtIsk Røre. Før I:Iøjre endnu havde fundet en Kandidat, de 
kunde san:les om, 1l1dvarslede Dam til 4 offentlige Møder i 
Kredsen: I Neksø (paa Korups Hotel) den 1/9, i Aakirkeby 
(pa~ Raad.stuen) den 2/9, i Svaneke (paa Raadhuset) den 6/9 
og 1 Gudhjem (paa Gæstgivergaarden) den 7/9. ' 

O. ~. ~onne meddelte i A viserne, at han agtede at del
tage I dIsse ~øder. Han gjorde opmærksom paa, at me
d~ns han paa RIgsdagen i det væsentlige havde set sin Afstem
mng falde sam~en med Folketingsmandens for J. Kreds, havde 
han og. Folket1l1gsmanden for 2. Kreds i vigtige Sager stemt 
forskellIgt; da han nødig vilde ulejliae Folk 2 Ganae vilde 
~an gerne, hvis Indbyderen tillod de~, benytte Dam~ Møder 
u~ at forklare Vælgerne sin Stilling. Dam svarede i Bornholms 
TIdende,. at Sonne var velkommen. Da nogle af Dams Mod
standere lndbø~ Luc: Kofod til at komme til Stede, og det ryg_o 
tedes, at ~a~ :Ilde SIge Dam Tak for sidst for hans _ og Boj
s~ns - VI~I~ 1 Rønne, var Folk klar over, at man kunde vente 
SIg en polItIsk Holmgang. Der blev da ogsaa en efter born-

17 
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holmske Forhold stærk Tilstrømning til disse Møder. I Neksø 
angives Deltagernes Antal til 4 a 500; i Aakirkeby var 2 a 300 

Vælgere kommet til Stede; kun Gudhjemmødet var ret svagt 
besøgt. Til Gengæld varede det i .4 Timer, medens ~an de an
dre Steder sluttede efter godt 3 Timers Forløb. - EJendomme
ligt nok for bornholmsk Journalistik paa denne Tid ma~ man, 
ikke alene i Bornholms Avis, men ogsaa i den af Mødemdby
deren, Folketingsmand Dam redigerede BornholI?s Tidende 
søge forgæves efter et Referat af disse Møder. Denmod findes 
et saadant i Bornholms Amtstidende, men her er det optaget 
efter - det københavnske Dagblad »Folkets Avis<d Korre
spondenten fra Neksø indleder med ~ølgende ironiske U~brud: 
»Nej - Hr. Redaktør - Frede BOJsen fra Møen kom Ikke«. 
I Referatet af Neksømødet hedder det iøvrigt: »Efterat Dam 
havde redegjort for sine Afstemninger i en hel. Række Sag~r 
af mer eller mindre indgribende Betydning og givet en løselig 
Antydning af sin Partistilling, fik Landsthingsmand So.n~e Or
det og imødegik i et længere Foredrag Dams Fremstlllmg a~ 
adskillige Rigsdags-Kjendsgerninger, særlig vedrørende de I 
sidste Rigsdagssamling behandlede Beskatningslove. Folketings
mand Lucianus Kofod, der var særlig indbudt til Mødet, gav 
derpaa en livlig, af jævnlige Bifaldsudbrud ledsaget Skildring 
af »det forenede Venstres« Tilblivelse, Bestanddele, Væsen og 
Formaal, idet han særlig fremhævede Høvdingernes Upaalid~
lighed, deres Tilsidesættelse af Fædrelandets Tarv for Partl
øiemed deres udemokratiske Holdning i Spørgsmaal vedrø
rende den egentlige Menigmands Vel, og endelig Partiets mis
lige Valgforbund med »Socialisterne« og ynkelige Understøt
telse af politiske Eventyrere som Jeppe Tang o. Fl. Imo~ »det 
forenede Venstre« og Dams Tilslutning til dette » Magtjæger
kompagni« talte endvidere Borgmester Grønlund ~g Toldkon
trolleur Bohn fra Svaneke, medens nævnte Parti og Folke
thino-smanden kun fandt en Forsvarer 1: - Skolelærer Dam 
fra Aakirkeby. Ordskiftet, under hvilket der fra begge Sider 
blev brugt særdeles skarpe Vaaben, sl~ttede dog med L~veraab 
saavel for Dam som for de to andre tilstedeværende Rigsdags
mænd. Stemningen for Dam var væsentlig medbragt fra Aakir
keby, da en Deel af hans Paarørende og Troende dersteds 
havde nyttet det smukke Veir til denne lille Søndags-Udflugt». 

Ved Mødet Dagen efter i Aakirkeby udtalte de 3 Hoved
talere - Øens Rigsdagsmænd - sig omtrent som i Neksø. Og-
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saa her talte Lærer Da~ »sin Broders Sag ligeoverfor Sonne og 
Kofod«. I samme Retmng talte Sognepræsten i Aaker, Pastor 
Algreen, der ha anede »Intelligensen« fra Svaneke, der forfulgte 
Dam fra Neksø til Aakirkeby. Heroverfor protesterede Sva
r:ekeboen, Kaptajn Fr. Sørensen, der hævdede Vælgernes Ret 
til at overvære alle Møder. Efter Korrespondentens Mening 
var Stemningen nogenlunde ligelig delt mellem de 2 Partier' 
det sluttede uden Leveraab for nogen. ' ' 

Den 6/9 naaede Dam paa sin Tourne til Svaneke, der den
gang og langt frem i Tiden var Højres Højborg i Kredsen. 
Herom fortælles i »Folkets Avis«: 

»Mødet i Svaneke - det tredie i Rækken - holdtes i Fre
da.gs i Raadhussalen og var særdeles talrigt. Foruden Lands
thmgsI?and Sonne og Folkethingsmand Kofod optraadte her 
Kaptam Fr. Sørensen, Borgmester Grønlund og Skovrider 
BrUel skarpt imod en Folkethingsmand, hvis Partiforbindelse 
man dadlede, tildeels endog i meget nærgaaende Udtryk. Til 
de næ:-nte Talere. sluttede sig endelig tillige Ordstyreren, 
Gaardeler Kofoed til Skovsholm i Ibsker. Stemningen gav sig 
tydelig nok tilkjende derved, at et af Lærer Jørgensen fore
slaaet »Leve« for Landstingsmand Sonne og Folkethingsmand 
Kofod blev besvaret med rungende Hurraer, medens man reent 
glemte Mødets Holder: Dam«. 

Ogsaa ved Gudhjemmødet var Stemningen, hvis man kan 
tro »Folk~ts l.'vis«, over,:ejende Dam imod, men Korrespon
denten ~øJer til: »Den pnvate Venskabs- og Medynks-Følelse 
syntes til Modvægt at være paa hans Side. Dette gjælder for 
øvrigt flere Steder i Valgkredsen, saa at Valgets Udfald væsent
lig vil afhænge af Kamplykken paa Valgdagen«. 

Omtrent ved den Tid, da denne Kampagne var endt, fandt 
O. E. Sonne endelig en Kandidat, han mente egnet for Hver
vet, og som var villig til at modtage dette. Dct var Bornhol
meren, ~rovst !""l. c. Sonne i Thisted. Kaptajn Sonne præsen
terede SID Memngsfælle, Navne og Bysbarn i en Annonce, da
teret 10/9, der blev optaget i alle 3 Blade og lød saaledes: 

»Jeg er saa fri at bede Dem meddele Deres Blads ærede Læ
sere, at Provst Sonne fra Thisted agter at stille sig ved det 
f~restaaende Folkethingsvalg i Aakirkeby. For dem, som ikke 
kJ ende ham, være det mig tilladt at oplyse, at han er født i 
Nexø. og opdragen her paa Bornholm. Foruden sin personlige 
Dygtighed, er han navnligen bekjendt for sin store Virksom-
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hed for Arbeidsmandens Vel, og at den første Husholdnings
forening heri Danmark, som senere har fundet saa mange 
Efterfølgere, til Fordeel for Menigmand, blev stiftet af ham«. 

Provst Sonne delte Skæbne med Journalist Kristensen i I. 

Provst H. C. Sanne. 

'Kreds derved, at han kun havde nogle ganske faa Dage til sin 
Valgkamp, men han overgik Oppositionskandidaten i Nabo
kredsen ved at avertere ikke mindre end 5 Møder til Afhol
delse i Løbet af 3 Dage: i Povlsker, Pedersker, Neksø, Svaneke 
og 0stermarie. De 2 af disse Møder (Povlsker og Svaneke) 
blev holdt henholdsvis Kl. 9112 og IO om Formiddagen! Om 
det lykkedes at faa Vælgerne til at møde paa et efter vor Tids 
Forhold saa uheldigt Klokkeslet, ved jeg ikke. Af H. C. Son
nes Møder paa sin Fødeø findes nemlig i de bornholmske Blade 
kun Pederskermødet omtalt; her er det Avisen og Amtstidende, 
der er Budbringere, denne Gang dog ikke via København, men 
gennem en særlig Meddeler, fælles for de 2 Blade. Denne beret
ter bl. a. følgende: 

»Mødet indlededes af Landsthingsmand Sonne fra Nexø, 
der gjorde opmærksom paa den mærkelige Bevægelse, der var 
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trindt om i Landet, idet Førerne for det forenede Venstre rei
ste f.ra Kreds til Kreds for at fortrænge andre Kandidater og 
arbeIde for deres Egne, og det med det ligefrem udtalte For
m~al, f.or. at. ska~e . sig Fleertal i Folkethinget og da kunne 
tV111ge SIg 111d 1 RegJenngen. Tvangen udøvedes derved, at man, 
som man alt havde gjort, vilde hindre Loves Gjennemførelse 
som Ministe.riet var for, og da navnligen gjennem Finants
lo:e~ ø:-e SIt Tryk. Paa denne Maade vilde man fjerne et 
M111Istenum efter det Andet, indtil Venstre-Førerne selv kom 
ind i Ministeriet. Da en saadan Fremgangsmaade var faretru
en.de og hindrede en rolig Udvikling, og vor nuværende Folke
th111gsmand støttede dem, idet han sluttede sig til det forenede 
Venstre, havde man opfordret Provst Sonne til at stille sig. 

Provst Sonne fremtraadte da og udviklede i et veltalende 
og klart Foredrag sin Opfattelse. Mange Forhold gjorde ham 
det meget vanskeligt at imødekomme den skete Opfordring, 
og naar han dog havde gjort det, var det, fordi han fandt at 
personlige Hensyn maatte sættes til side, naar Fædrelandet 
trængte, og det forekom ham, at de indre Forhold i vort Land 
nu vare saa faretruende, at han ikke turde nægte sin Tjeneste, 
naar den paafordredes. - Han elskede Friheden, men Frihe
den kunde først bringe Velsignelse, naar Folket havde den for
nødne Modenhed og Oplysning. Var Enighed tilstede som i 
I~48, da ~rever og Arbeidsmænd, Grosserere og Haandværkere 
gIk Arm 1 Arm op til Kongen og bad om Friheden, da var det 
en anden Sag, men nu gik man hver sin Vei. Navnligen bekla
gede h~n, at det forenede Venstre ikke søgte Dygtigheden, men 
kun TIlhængere. Derfor gjaldt det om at løfte Mængden, saa 
den efterhaanden kunde faae den Modenhed, som den dog end
nu manglede. Hans borgerlige Virksomhed i Livet, havde netop 
gaaet ud herpaa og noget troede han ogsaa at have udrettet. 
Men paa de 'yoxne virkedes ikke meget; det var Ungdommen, 
der skulde VIrkes paa. Derfor var Skolesagen en af de Vigtig
ste. Ogsaa der var meget Tale om Frihed, og Friheden var vel 
ogsaa Idealet, men endnu var vi heller ikke her modne. Mange 
F?rældre vilde vel lade deres Børn søge Skolen, men Mange 
VIlde endnu lade dem blive hjemme, naar der var Frihed. Der 
var vel Lærere, som kunde være udmærkede ved en fri Under
viisningsmaade, men Mange vare dog ogsaa saadanne at det 
vilde gaae uheldigt, hvis Underviisningsmaaden ikke v'ar fore
skreven. Vi skulle derfor kun forbedre det vi have, men ikke 
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kuldkaste det Gamle for at søge et nyt Ideal, der ikke var prø
vet. 

Ogsaa Fattigvæsenet skulde ændres i Retning af at hæve de 
Fattige, der skulde gjøres Forskjel paa den uforskyldte Trang, 
som Sygdom og deslige paaførte, og hvor Afhjælpning ved 
Understøttelse ikke burde medføre Tab af borgerlig Agtelse, 
og paa den selvforskyldte Fattigdom, der ingen Medynk for
tjente. - Ogsaa Arbeiderspørgsmaalet laae disse Forhold nær, 
og man maatte skjænke dette den største Opmærksomhed, 
skjøndt han ikke troede der ad Lovgivningsveien kunde ud
rettes meget. - Forøvrigt bad han Forsamlingen stille Spørgs
maal til sig. Ingen spurgte, men Kapt. Dam bad om Ordet. 
Han søgte at godtgjøre, at der ingen Fare truede fra Venstre; 
at det tragtede efter Magten, var noget ogsaa andre Partier 
havde gjort. Han fremdrog, hvormeget Staten betalte til det 
lærde Skolevæsen i Forhold til, hvad der ydedes det alminde
lige Skolevæsen. Han øinede ingen Fare for Socialisterne, da 
man ingen Grundlovsforandring tilsigtede«. 

I Diskussionen deltog iøvrigt Landstingsmand Sonne og Par
cellist Sommer, der bebrejdede Venstre, at man foretrak udue
lige Partifæller fremfor fremragende Politikere, der stod uden
for Venstre. Mødet, i hvilket ogsaa en Del udensogns Vælgere 
deltog, sluttede stilfærdigt, som det var forløbet, med en Tak 
fra Provst Sonne til dem, der var kommet til Stede. Om det 
var mange eller faa, fortælles ikke. 

Paa Valgdagen - den 20. September - var Vejret som paa 
en solrig Sommerdag. De to fremmede Kandidater og de talrige 
Vælgermøder, de sidste Dage havde budt paa i begge Kredse, 
havde sat Interessen og Nysgerrigheden ikke saa lidt i Vejret. 
Den af Pastor Algreen haanede Intelligens fra Svaneke og de 
Kredse af Borgerskabet i Neksø, H. C. Sonnes Fødeby, der stod 
O. E. Sonnes Person og' Opfattelse nær, samt Storbønderne, sær
lig i de østlige og sydøstlige Sogne, kørte til Aakirkeby, ikke helt 
uden Haab om at Valglykken skulde være dem gunstig. Men 
Valgbyen selv og dens Opland, hvor Dam var urørlig, bød paa 
et langt større Fremmøde, og disse Venstrefolks Syn paa Sa
gerne deltes af en Mængde Gaardmænd, Parcellister, Haand
værkere og Handlende rundt omkring fra hele Kredsen. - I 
Rønne Kredsen var næppe nogen i Tvivl om Valgets Resultat. 
Lucianus Kofod var Øens egen Søn, og hans Modstander en 
fremmed. Kofod talte desuden stadig om sin enlige Stilling og 
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Førernes Forfølgelse af ham. Det stemmer med den bornholm
ske Mentalitet at slaa Kreds om en saadan Mand. Paa Landet 
havde Venstres Tanker endnu kun i meget ringe Grad fundet 
Indpas, slet ikke i de nordlige Kommuner, noget mere i Nylars 
og Vestermarie, hvor Findanus Petersen havde haft sine Kær
netropper, og Sporene heraf var ikke udslettede. Embedsmæn
dene, de større Købmænd og de Godtfolk i Byerne, som følte 
sig bedst tilpas ved at sejle i disses Kølvand, havde vel ikke 
særlig meget tilovers for Lucianus Kofods Person, og de kunde 
ikke undgaa at lægge Mærke til hans Hang til Overdrivelser 
og hans Holdningsløshed i saglige Spørgsmaal, ligesom de 
næppe kunde være helt uvidende om, at de ved at genvælge 
ham sendte en Repræsentant ind i Folketinget, der var uden 
nogen som helst politisk Position. Men Ordet Venstre virkede 
i disse Kredse, som en rød Klud paa en Tyr; derfor maatte de 
slutte op om Lucianus Kofod, Venstres hadefuldeste Kritiker, 
hvis nationalistiske og militaristiske Deklamationer lød som 
skøn Musik i deres øren. 

Under disse Forhold var det i r. Kreds fortrinsvis Haand
værkere, der sluttede sig til Oppositionen mod Luc. Kofod; 
særlig i Rønne var der en hel Del, der vedkendte sig Venstre
navnet; her var ogsaa Sognepræsten, Pastor Christensen og 
Kredsen omkring ham, venstresindet. 

Paa Rønne Torv samledes over 800 Mennesker foran Valg
tribunen. Lærer L. A. Hjorth aabnede som Formand for Valg
bestyrelsen Valghandlingen. Luc. Kofod havde 5 Stillere, nem
lig Overlærer Hoff, Oberst Jenssen-Tusch, Pastor J. P. Kofoed, 
Vestermarie, Sandemand Schruld, Knudsker, og Gaardejer 
Jens Kofoed, Baasegaard, Nylars. For Journalist Kristensen 
mødte ligeledes 5 Stillere; det var de 4 Rønneboere Fajance
fabrikant Kjøller, Skomager J. P. Hansen, Smedene H. Westh 
og J. Bohn samt Husmand Jespersen, Kongstubbe. - Over
lærer Hoff var ordførende Stiller for Kofod. »Han fremhæ
vede, at de tre Hovedegenskaber, der maatte fordres af en 
Kandidat, nemlig et godt Hjertelag for Fædrelandet, Evne til 
at udtrykke og hævde sine Meninger, og en Fastholden af sin 
Overbevisning upaavirket af Partierne, at disse Egenskaber 
vare forenede hos Kofod. Han vilde derfor opfordre Vælgerne 
til at give ham deres Stemme. - Kofod fik nu Ordet og gjorde 
i et længere Foredrag rede for sit Standpunkt til de forskjel
lige Partier, idet han tilbageviste den af en Del Vælgere rej-
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ste Beskyldning, at han skulde have svigtet den Tillid og de 
Forventninger, som man ved forrige Valg nærede til ham. Han 
havde dengang sluttet sig til det saakaldte nationale Venstre, 
og samme Stilling indtog han endnu, selv efterat dette var op
løst og det forenede Venstre stiftet. Den Paastand, som oftere 
var bleven fremsat, at man som Løsgænger Intet kunde ud
rette, var efter hans Mening ugrundet, hvilket han kunde be
vise ved flere Lovforslag, hvorpaa han havde havt Indflydelse. 
Idet han dernæst temmelig skarpt udtalte sin Misbilligelse af 
det forenede Venstres Færd, sluttede han med Forsikringen om, 
at han skulde være rede til at besvare et hvilketsomhelst 
Spørgsmaal, der maatte stilles til ham«. Derefter talte Fabri
kant Kjøller ganske kort som ordførende Stiller for Kristen
sen; han hævdede, at de Folk, som for 3 Aar siden havde væ
ret imod Luc. Kofod, nu søgce at faa ham genvalgt. Journa
list Kristensen holdt derefter sin Valgtale, hvori han »udvik
lede de Grunde, der havde bestemt ham til fuldkommen at 
slutte sig til det forenede Venstre, fordi nemlig dette var Frem
skridtspartiet, der vilde arbejde paa Frihedens fuldkomne Ud
vikling i Grundlovens Aand, hvorimod de Mænd af de andre 
Partier, de, som fortrinsvis havde været med til Grundlovens 
og Frihedens Erhvervelse, nu vare ligesom blevne bange for de
res eget Værk og turde ikke gjøre Skridtet fuldt ud. Hvad 
Venstres hele Stræben gik ud paa og hvortil han ogsaa varmt 
vilde slutte sig, det var at faa Folkets Selvstyre anerkjendt i 
alle Grene af Forvaltningen, i Kirke, Skole, Kommune og saa 
fremdeles.« »Ved den derpaa foretagne Kaaring viste det sig, 
at Stemningen fortrinsvis var for Løjtn. Kofod, hvorfor han, 
efter at Modkandidaten havde frafaldet skriftlig Afstemning, 
blev erklæret for Kredsens Folkethingsmand. Hermed sluttede 
Valghandlingen og efter et nifoldigt Leve for Kongen fik den 
gjeiwalgte Folkethingsmand ligeledes et Hurra, for hvilket han 
takkede, idet han udbragte et Leve for gamle Danmark«. (I 
det væsentlIge efter Bornholms Tidendes Referat af 2419). 

I Aakirkeby var der mødt endnu· flere Mennesker end i 
Rønne, vistnok ca. 1.000 Personer, hvoraf dog en ret stor Del, 
som endnu ikke havde opnaaet Valgretsalderen, de 30 Aar. 
Købmand, Løjtnant H. C. Kofoed, Aakirkeby, var her Formand 
for Valgbestyrelsen. Kaptajn Dam havde kun 3 Stillere: Hus
mand P. Nielsen, Aaker, Pastor Algreen og Løjtnant Thule
borg, 0sterlars. Provst Sonne mødte derimod med 6 Stillere, 
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nemlig Kaptajn O. E. Sonne, Købmand Smidt, Svaneke,. San
demand Munch, Bækkegaard, Ibsker, Gaardejer Absalon Ko
foed, Pedersker, Løjtnant N. A. Koefoed, Langemyregaard, 
Aaker, og Sandemand H. M. Koefoed, Aaker. - Som ordfø
rende Stiller for Dam talte Husmand P. Nielsen, der raadede 
til at genvælge deres gennem 15 Aar prøvede Rigsdagsmand. 
»Derpaa fremtraadte Dam og udtalte sig om vor politiske 
Stilling, idet han lagde stærk V ægt paa, at Folket for at hævde 
sin grundlovsrnæssige Ret og Indflydelse skal samle og løfte 
sig til Enigheds Styrke mellem Gaardejere, Husmænd og Bor
gere, saa at der kan sættes et Flertal af Folkepartiet ind i Fol
kethinget, som med Fasthed og Maadehold skal værne om sin
dige og gode Fremskridtslove i Kampen mod Landsthingets 
Godsejere og Embedsmænd. Socialisterne kunde Venstrepar
tiet ikke indlade sig med eller gaa i Forbund med, der var hel
ler ikke nogen Fare at frygte fra den Kant her i Danmark. 
Kandidaten nævnte endelig de vigtigste Lovarbejder, der fore
ligge i Fremtiden, og ønskede, at man vilde stille Forespørgsler 
til ham om disse. - Kapt. O. E. Sonne, der var Stiller for 
Provst Sonne, talte for dennes Valg, navnlig fordi Dam havde 
sluttet sig til det forenede Venstre, som efter hans Mening vilde 
gaa for vidt og berede Landet Farer. - Derefter fremtraadte 
Provst Sonne. I et længere Foredrag fremstillede han sit poli
tiske Grundsyn i Almindelighed, hvoraf det fremgik, at han 
agter Folkets Rettigheder og vil have det løftet og styrket, ikke 
alene gjennem Lovgivningsværket, som ikke er i Stand til gjøre 
Alt, men navnlig gjennem den Enkeltes indre personlige Ud
vikling til Frihed og Modenhed som Statsborger. Det forenede 
Venstre vilde efter hans Mening sætte for meget paa Spil, hvis 
det fremdeles fik Raaderum, og dette maatte forebygges i Tide. 
Han omtalte ligeledes nogle af de Lovarbejder, som kunne ven
tes. - Sognepræst Algreen traadte derpaa frem og talte for 
Dams Valg, idet han henviste til hans 15-aarige Rigsdagsvirk
somhed og paaviste, hvor nødvendigt det er at holde fast ved 
Folkepartiet i Folkethinget, dersom Landsthing og Regering 
ikke skal faa en for stor Overvægt. Bønder og Borgere ere 
Folkets Kjerne, og nu er det ikke for tidligt, at det egentlige 
Folk kommer op til Selvstyrelse; det har længe nok været tryk
ket ned af Præsteskab, Adelsvælde og Embedsmyndighed. -
En Forespørgsel fra P. Nielsen til Kandidaterne angaaende 
Landsoldaternes Lønning besvaredes af dem begge, hvorefter 
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der skredes til Kaaring ved Haandsoprækning. Udfaldet var 
efter Valgbestyrelsens enstemmige Skjøn, at Dam havde det 
overvejende Flertal paa sin Side. Dog blev der forlangt skrift
lig Afstemning, som udviste 50.9 Stemmer for Dam og r68 for 
Sonne. 

Efter et af Valgformanden udbragt Leve for Konge og Fæd
reland, udbragtes Leve for den gjenvalgte Folkethingsmand og 
for Provst Sonne«. (Delvis efter Bornholms Tidendes Referat 
af 24/9 r872). 

Beige Øens Højreblade afsluttede Omtalen af Valget i 
Aakirkeby med følgende forsonlige Ord: 

»Den hele Valghandling foregik med en priisværdig Orden 
og begge Kandidaters Foredrag fulgtes med Opmærksomhed 
af den hele Forsamling, der gav sig tilkjende ved mange Hør 
og Bravo. Vi bringer Provst Sonne Vælgernes Tak fordi han 
stillede sig, hvorved baade Vælgerne og Folkethingsmanden 
bleve mindede om det Ansvar, der paalægges hver især. Vi tro 
at kunne udtale Vælgernes Tanker, naar vi sige, at Provstens 
hele Optræden baade ved de foreløbige Møder og paa selve 
Valgdagen gjorde det Indtryk paa alle Vælgerne, at dersom 
de ikke havde havt en saa hæderlig Repræsentant i Kapt. Dam, 
der i saa mange Aar har repræsenteret Kredsen, da. vilde de 
uden Hensyn til, at han er Embedsmand, med Glæde have gi
vet ham deres Stemme«. 

I Philip Dams Dagbog er Valghandlingen i Aakirkeby ret 
udførlig omtalt. Det hedder bl. a.: »Provst Sonne kunde ikke 
svare bestemt paa ret meget. Han vilde overveje paa bedste 
Maade. Mine Udtalelser vare meget bestemte. O. E. Sonne 
forelagde mig en Række Spørgsmaal (Interpellationer) 4-5 i 
Tallet! Jeg var saa heldig uden at tegne dem op at kunne hu
ske dem i Følgerække og svare paa dem. Dette vakte øiensyn
ligt Bifald i Forsamlingen«. 

V ælgernes Svar paa Agitatorernes Appel var tydeligt nok i 
begge de bornholmske Valgkredse; man ønskede at beholde de 
Re.præsentanter, man havde! Og dette Ønske gik i Opfyldelse 
- for Røi1llekredsens Vedkommende i 9, for Aakirkebykred
sens i 20. Aar fra Valgaaret r 872 at regne. Men hvorledes gik 
det til, at der paa denne lille ø, hvo.r Befolkningen havde gen
nemgaaet den samme historiske Udvikling, hvor alle talte sam
me Landsmaal og boede og ernærede sig paa ensartet Vis, fra 
Sosebakkerne i Syd til Stammershalde i Nord kunde trækkes 
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en Linie, der dannede Skel mellem 2 Landstykker, hvor V æl
gerne indtog et diametralt modsat politisk Standpunkt? Her
paa kan kun en folkepsykologisk Analyse give et helt tilfreds
stillende Svar. 

27. PERSONERNE; BIOGRAFISKE DATA. 

Hans Christian Sanne 

var født i Neksø den r6/8 r8r7 som Søn af Strandingskom
missær, Købmand og Konsul Hermann Jacob Sonne og Hu
stru Johanne Dorthea, f. Saxtorph. Han blev Student fra 
Rønne Latinskole i r 8 36 og theologisk Kandidat i r 841. Han 
var en Tid Huslærer paa Lerchenborg; r845 blev han Sogne
præst i Møgeltønder, hvorfra han i Krigsaaret r 864 forflytte
des til Thisted, hvor han i r 872 blev Provst. r 875 udnævntes 
han til Sognepræst for Store og Lille Fuglede Menigheder paa 
Sjælland; ogsaa her blev han (i r879) udnævnt til Provst. Han 
døde i Store Fuglede den 26/r r88o.. 

Sonne havde allerede i sin Ungdom interesseret sig stærkt 
for de arbejdende Klassers Forhold, og i Vinteren r 86 5-66 
holdt han en Del kirkelige Møder for Arbejderne i Thisted. 
Hans Tilhørere lod ham imidlertid forstaa, at der først og 
fremmest maatte gøres noget for at skaffe dem det daglige 
Brød. I sine Bestræbelser for at finde Udveje i saa Henseende 
henledtes Pastor Sonnes Opmærksomhed paa de engelske Hus
holdningsforeninger. Efter et grundigt Studium af disses For
hold, opnaaede han i r 866 at faa oprettet den første danske 
Brugsforening i Thisted. En Brochure: »Om Arbejderforenin
ger", som han udgav i r 867, vakte megen Opmærksomhed og 
gav Stødet til Oprettelsen af Brugsforeninger - eller Hushold
ningsforeninger, som de til at begynde med oftest kaldtes -
rundt omkring i Landet. Bl. a. oprettedes r874 paa Initiativ 
af H. C. Sonnes Navne og Bysbarn, Kapt. O. E. Sonne, eYl 
Forbrugsforening i deres fælles Fødeby Neksø. I det hele var 
O. E. Sonne stærkt optaget af de Ideer, der var grundlæggende 
for H. C. Sonnes kooperative Arbejde. I r 87r dannedes med 
Pastor Sonne som Leder en Fællesforening for de spredte En
keltforeninger. Denne Organisation sygnede dog senere hen, 
og først efter Dannelsen af Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger i r88o. voksede Bevægelsen sig stor og stærk. 
I denne Organisations Dannelse havde Sonne ingen Andel, men 
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Æren for Brugsforeningsbevægelsens Stan er ubestridt Provst 
Sonnes. I 1906 rejste da ogsaa 1200 danske Brugsforeninger et 
Mindesmærke for H. C. Sonne i Viby ved Aarhus. 

H. C. Sonnes Deltagelse i aktiv Politik synes indskrænket 
til den i det foregaaende Kapitel omtalte Opstilling i Aakirke
bykredsen i 1872. 

Sonne blev i 1849 gift med Margrethe Caroline Rothe (død 
1912). En Søn i dette Ægteskab er den kendte frikonservative 
Politiker Forpagter Chr. Sonne (f. 21/4 1859), der en kort 
Periode var Formand i Landstinget og i 1920 Landbrugsmini
ster i Ministeriet M. P. Friis. 

IC P. Korsgaard 
hed oprindelig Kristian Peder Kristensen, men antog senere 
Efternavnet Korsgaard; saaledes hed nemlig den lille Fæste
gaard ovre ved Ringkøbing, hvorfra Familien stammede. Da 
hans Fader aftjente sin Værnepligt i København, kom han til 
Skade og blev uegnet til at tjene sit Udkomme ved Landvæse
net. Han uddannede sig da som Kok og giftede sig med en 
sjællandsk Bondepige. I dette Ægteskab var der 5 Børn, hvoraf 
Kristian Peder var den ældste. Han fødtes den 16/9 1846 i 
København. Da Faderen døde tidlig, søgte Moderen Uddan
nelse som Jordemoder. Som saadan tog hun Ophold i Gjerlev 
ved Randers. 7 Aar gammel fik Kristian Peder i Leg sin ven
stre Haand beskadiget, og Lægen behandlede Bruddet saa slet, 
at Haanden blev ubrugelig for bestandig. Skønt han som andre 
fattige Drenge paa Landet i de Tider kun gik i Skole om Vin
teren, da han om Sommeren maatte tjene som Hyrdedreng hos 
fremmede, var han Nr. I i Skolen, og der skaffedes Udveje til 
at sende ham til Blaagaards Seminarium i København, hvorfra 
han kun 20 Aar gammel dimitteredes med en meget fin Eksa
men. Den kendte Filantrop Ludvig Trier tog sig af ham, og i 
1868 opnaaede han Studentereksamen ved Universitetet. 

Han begyndte derefter at studere Filologi, men han havde 
efterhaanden faaet saa stærk Interesse for Politik og Journa
listik, at han opgav Studierne for helt at kunne hellige sig den 
politiske Agitation, dels som Korrespondent til Venstreblade i 
Provinsen, dels som Taler ved Møder omkring i Landet. Han 
stod baade politisk og personlig Christen Berg meget nær o~ 
blev tidt benævnt »Bergs Vaabendrager«. 

For hans Opstilling imod Lucianus Kofod ved Valget i 
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Rønne er der gjort nærmere Rede i det foregaaende; han var 
paany Kandidat i Rønnekredsen ved Folketingsvalget den 25. 
April 1876, men han opnaaede kun 184 Stemmer imod Kofods 
531. Først i 1889 kom Korsgaard ind i Folketinget; det var 

Journalist K. P. Korsgaard. 

ved et Suppleringsvalg i Nykøbing S. Han genvalgtes 1890 og 
1892, men ved Valget i 1895 blev han fældet af Gaardejer P. 
Madsen, og Korsgaards Forsøg i 1898 og 19°1 paa at erobre 
Nykøbing Kredsen tilbage lykkedes ikke. 

I 1873, altsaa kun 27 Aar gammel, blev Korsgaard Medar
bejder ved Venstres Dagblad i København, Morgenbladet. Ved 
Brudet mellem Berg og Hørup i 1884 blev han dette Blads Re
daktør, hvilken Stilling han som Følge af et nyt Skisma inden
for Partiet, nemlig Brudet mellem Berg og Bojsen, fratraadte 
1887. Samme Aar startede han med Støtte af en Række per
sonlige Venner, bl. a. Berg, »Aftenbladet«, hvis Udgiver han 
var til sin Død den 2416 1904; som Redaktør af Bladet fra
traadte han 1903. 
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Korsgaard var i mange Aar en af Venstres mest kendte Agi
tatorer. Han gennempløjede sammen med Berg, Madsen Myg
dal og andre af de gamle Venstrehøvdinge Landet, og paa 
Tinge, hvor han forholdsvis sent kom ind, fik han hurtig en 
fremskudt Position; men i 1891 kom det til et Brud mellem 
ham og Berg, idet Korsgaard i Modsætning til de øvrige Med
lemmer af den bergske Gruppe stemte for et af de moderate 
stillet Forslag om Nedsættelse af en Kommission til Fremme 
af Retsreform~n. Brudet var saa alvorligt, at han ikke senere 
kunde blive ge~optaget i Gruppen, hvis Agitation imod ham 
fremkaldte hans foran omtalte Valgnederlag i Nykøbing S. 

Ved hans Jordefærd den 29/6 1904 fra Hellig Kors Kirken 
i København gav Provst Fenger en sympatisk Karakteristik 
af den afdøde Politiker og Journalist, der blev Venstres Pio
ner i Bornholms L Valgkreds; han udtalte bl. a.: »Første Gang 
jeg traf ham var som ung Student. Jeg og de andre unge saa 
paa ham, den ældre; vi betragtede ham so~ en Skolel:erer, der 
var kommet ind fra Landet og var gaaet til Forelæsnmg mere 
for at se end høre. Der var noget stejlt og tilknappet i hans 
V æsen som man straks stødte paa, naar man lærte ham at 
kende: indtil der blev lukket op, eller rettere, indtil han vilde 
lukke op, og man saa, der var noget, der kunde tænde bag den 
stejle Natur. 

Han kunde give sine Tanker et klart og rammende Udtryk. 
Han havde en Evne til at trænge til Bunds i alt. Han vilde 
vide. Og han glemte ikke, hvad han havde lært. Senere, da 
hans Opmærksomhed fangedes af Politik og Jo~rnalis~ik, kun
de han ofte, naar Lampen var tændt, gennem Tlmer sldde for
dybet i Læsning. Det var bindstærke Værker, der skulde gen
nempløjes. Men han vilde igjennem dem, til Bunds i dem. 

Han havde de klare skarpe øjne, der trængte igennem, der 
saa ind til Kærnen. Han var Manden med den stærke Vilje, 
med den lyse Forstand. 

Ovre ved den gamle Borg Nørrevosborg i Jylland laa ham 
Barndomshjem. Der gik han som Dreng og vogtede paa ~e
den. Men der var rige Evner i den Vogterdreng, og han vllde 
frem. Nummer I, det maatte han være, da han havde faaet 
fat paa Bøgerne. Man kan, hvad man vil, syntes han at sige 
ved alt hvad han foretog sig. Man kan blive Føreren, naar 
man vd, har han sikkert ofte sagt. Men han manglede allige
vel noget; Evnen til at underordne sig et Parti, andre Ledere. 
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Han vilde ikke bøje af, naar han mente, han havde Ret. Han 
maatte sige sin Mening, om den ofte kunde være saarende. Der
for naaede han vel ikke saa langt, som mange troede, han vilde 
naa. 

Han var et betydeligt Menneske, en brav og retskaffen 
Mand, der troede paa sin Sag, der kæmpede for de smaa i Sam
fundet, fordi han maatte opponere mod den Uret der blev' 
gjort dem. Hans haarde Ord kunde undertiden friste til at 
tro, at der boede et mindre godt Menneske i ham. Det var slet 
ikke Tilfældet. 

I sit Hjem var han en lykkelig Mand. Hans Ungdoms EI
~kede. var ble.vet ham en trofast Hustru; han ejede Freden der
mde 1 det Hjem, hvor han kom til at fejre sit Sølvbryllup. 

Det er ikke min Hensigt eller min Ret at udtale nogen Dom 
om den Døde. Jeg har kun villet give ham et kærligt men fuldt 
ud retfærdigt Vidnesbyrd med paa den sidste Rejse. Jeg ved, 
han var en brav, rettænkende og sandhedssøgende Mand". 
(»Aftenbladet« for 30/6 1904). 

En Søn af K. P. Korsgaard er nuværende Universitetskura
tor M. Korsgaard, født 10/2 1882. 

Markus Joachim Landschoff 
var født den 10/4 1823 i Holsten som Søn af Tømrermester 
Jørge~ Henrik Landschoff og Hustru Dorthea, f. Jensdatter 
(født 1 Tersløse ved Sorø). Som 5-aarig flyttede han med For
æ~drene til Maribo, og i 1845 kom han til Rønne og blev Med
hJælper ved Bornholms Avis. Men Arbejdet her huede ham 
ikke rigtig, og i 1847 grundlagde han en Tobaksfabrik i Rønne. 
! 1849 aabne~e han en Købmandsforretning i St. Torvegad~ 
1 samme By; 1 1851 blev han udnævnt til Løjtnant ved Born
holms ~ilits. I 1853 brød han op fra Bornholm og rejste til 
Austrahen, hvor han arbejdede i Guldminerne; dette varede 
dog kun i 2 Aar; i 1855 vendte han paany hjem til Bornholm, 
hvor han genoptog sin Virksomhed som Købmand i Rønne. 
Her blev han d.en 5/1 1859 valgt til Borgerrepræsentant; 1861 
overtog han Vlrksomheden som Fæstemand i samme By. 

Den 1/3 1863 bortbyttede han sin Ejendom i Rønne med 
1. Selvejergaard, »Kærgaard«, i Vestermarie. I dette Sogn fik 
han en betydelig Position; i en lang Aarrække var han Med
lem af Vestermarie Sogneraad og i adskillige Aar dets For
mand. Ogsaa af Amtsraadet var han Medlem; fra 1869-78 
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var han Formand for Bornholms landøkonomiske Forening. 
Som omtalt foran var Landschoff stærkt paa Tale som kon

servativ Modkandidat til Kapt. Dam i Aakirkebykredsen. i 
r 87

2
• Han afslog imidlertid at stille sig, og efterhaanden gIk 

Landschoff helt over i Venstres Lejr, og da Lucianus Kofod 
ved en Nejafstemning ved Folketingsval~et den 3/ r r 879 var 
kommet i Mindretal, stillede Landschoff SIg som Venstres Kan
didat ved Valget den ro/r r879' Ved denne Lejlighed var 
Gaardejer M. P. Blem, Engegaard, Nylars, hans ordførende 
Stiller. Lucianus Kofod blev imidlertid valgt med 6 37 Stem
med imod Landschoffs 431. Ved næste Valg var Forholdet 
vendt om idet Blem var opstillet som Folketingskandidat med 
Landschoff som ordførende Stiller. Saavidt vides var han Stiller 
for Blem ved hvert Valg i første Valgkreds, saalænge han 

levede. 
Det vakte nogen Uvilje imod Landschoff blandt hans Me-

ningsfæller, da han i Bornholms Amtsraads Møde den 2816 

r 8 86 talte og stemte for at faa Gendar~er t~l B.orn~olm. Det 
var dog ikke af Sympati for Gendarmenpro,:Isonet, l Henho~d 
til hvilket dette Korps var oprettet, at han mdtog denne Sul
ling, men som den sparsommelige Mand,. han var, ræso~nerede 
han som saa, at naar Landets Penge alhgevel skulde gIves ud 
til et Korps af denne Art, var det bedst at benytte den: for 
derved at spare Udgifterne for Bo.rnholms Skatteydere ul en 
Forøgelse af Politistyrken, hvorom der var ansøgt fra Neksø 

og Allinge-Sandvig. 
I r875 overlod Landschoff »Kærg~ard~< til sin ældste Søn 

og flyttede hen til Villaen »AldershvIle« l samme Sogr:' hv.o
r 

han døde 27/9 r890. Til hans Jordefærd paa Vesterman~ KIr
kegaard havde der indfundet sig et stort Følge, særhg fra 
hans Hjemsogn, hvor han nød en meget betydelig Agtelse og 

Tillid. 
Landschoff var gift 2 Gange: 
r. Gang 27/3 r847 med Karen Marie Stibolt, født den 9/4 

r824, død r7/ r r849, Datter af Bager i Rønne Hans Andersen 
Stibolt og Hustru Maren Marie, født Jensdatter (se Stamtavlen 

Kofoed A, S. r 26). 
2. Gang 12/9 r 849 med Holgerine Christiane Sonne, født 

den 24/ 8 r826, Datter af Adolf Sonne, først Ejer af Loft~g~rd 
i Aaker, siden Købmand i Gudhjem, og Hustru Maren Kmtme 
Munch (se Stamtavlen Kofoed A, S. 47)' 
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I det første Ægteskab var der r Barn, Dorthea Marie Land
schoff, f. 29/3 r 848, gift med Højskoleforstander Brammer, 
Rønne. I 2. Ægteskab var r2 Børn, hvoraf de 8 døde som 
smaa. Af de øvrige var Markus Christian Peter Landschoff 
f. 25/4 r 8 5 r , Ejer af Kærgaard efter Faderen. ' 

Hans Christian Dam 
,:ar f.ødt de.n r4/r r833 i Aakirkeby, Søn af Avlsbruger og Ar
ullenkaptaJn Markus Ludvig Dam og Hustru Mette Mar
g~ethe Kofoed. Han var i 3 Aar Elev paa Jonstrup Semina
num, hvorfra han dimitteredes r853 med Udmærkelse' den 
r/9 s. A. blev han Hjælpelærer i Rønne, den 4/9 r854 Lærer 
ved Aaker østre Skole og Organist ved Aa Kirke og 2/9 r 87r 
Lærer .ved Aaker Kirkeskole og Kirkesanger ved Aa Kirke, 
fra hVIlke Embeder han afskedigedes efter Ansøgning den r/ro 
r893· 

Dam var i sin Tid en særdeles virksom Mand, talte ofte ved 
Folkefester og politiske Møder; han var fra r8/9 r862-r8/5 
r869 Formand for ~ornholms Lærerforening og r/ro r859-
r / r ° r 8 96 ~ekretær l Born~ol~s Landboeres Brandforsikring. 
Han følte SIg nær knyttet tIl sm Broder, Folketingsmand Dam 
?g var, som det. fremgaar af Redegørelserne i andre Kapitler 
I .denne Afhandlmg, flere Gange paa Tale som Folketingskan
dIdat, men foretrak dog at blive ved sin Lærervirksomhed. 
Efter at han havde fratraadt denne, faldt hans Kræfter meget 
sammen, saa at han maatte opgive al Virksomhed. Han flyt
tede derefter til Rønne, hvor han døde den 6/2 r901. 

Dam blev den ro/8 r855 gift med Sara Johanne Christiane 
Lund, født 6/5 r828, Datter af Købmand Hans Svane Lund i 
Hasle. 

I Ægteskabet var 2 Sønner, nemlig: 
r ) Johannes C.hristian Markus Dam, f. 27/ r ° r 8 5 6, Ejer af 

~asaga~rd I Aaker, Sandemand i 26 Aar, død u/r r r934, 
gIft 3r/3 r882 med Hansine Margrethe Hansen (f. 12/rr 
r 8 59), 

2) Thorvald. Ludvig Svane Dam, f. r /9 r 868, Møllebestyrer i 
Rønne, gIft 2 r! 6 r 889 med Gerda Elster. 

Peder Kjellerup Algreen 
var født i Nykøbing Mors r807 (døbt r9lr) som Søn af Sko
mager Peder Jensen Algreen og Hustru Ane Kirstine Niels-

18 
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datter. Han blev i 1826 Seminarist fra Snedsted Seminarium og 
s. A. ansat som Lærer ved samme. Efter 12 Aars Lærergerning 
blev han afskediget ifølge Kancelliets Ordre, fordi han deltog 
i den stærke religiøse Bevægelse der paa Egnen. Han blev der
efter Huslærer hos en Præst paa Mors, hvis Sønner han i 1844 
fulgte til København, da de skulde studere. Selv blev han Stu
dent i 1845, og efter 9 Aars Studier, altsaa i 18 54 - i en Al
der af 47 Aar - blev han teologisk Kandidat. 

Efter en kort Tid at have været Kapellan i Stevns Herred 
og senere i sin Fødeby Nykøbing M., blev ~an i 18 59 Sogne
præst iVrejlev i Aalborg Stift, hvorfra han l 1867 forflyttedes 
til Aakirkeby, hvor han virkede til sin Død. 

Pastor Algreen havde altid været stærkt politisk interesseret. 
Allerede inden han blev teologisk Kandiadt, stillede han sig 
ved Folketingsvalget i St. Hedinge, uden dog at blive valgt. 
Efter det forenede Venstres Dannelse gav han som omtalt 
andetsteds i denne Afhandling gentagne Gange Udtryk for sit 
fanatiske Venstresind, og hans Optræden blev ved adskillige 
Lejligheder skarpt kritiseret fra Modstandernes Side. -.1 reli
giøs Henseende sluttede han sig til den grundtvigske Retnmg. -
I sin Menighed og blandt sine Kaldsfæller var han meget af
holdt. - Han døde den 27/5 1877. Ved Bisættelsen fra Aa 
Kirke var Følget større, end Kirken kunde rumme. V ed B~aren 
talte bl. a. Præsterne Henning Jensen, Pedersker, og Chnsten
sen, Rønne; de fremhævede, at Algreens Liv og Gerning havde 
skaffet ham mange Venner, »saa mange som faa har haft det·", 
men ogsaa mange Modstandere. . . 

Pastor Algreen blev gift 9/ II 1855 med Bertha Mane ChrI
stiane Sørensen, f. 27/II 1830, Datter af Provst J. C. Søren-

sen, Mors. 

28. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND 
LUCIANUS KOFOD, DAM OG SONNES VIRKSOMHED 

I RIGSDAGSSAMLINGEN 1872 -73. 
Denne Samlings Møder blev umiddelbart efter Rigsdagens 

Sammentræden den 7/10 udsat i 2 Maaneder. Det sidste Møde 
holdtes den 21/5 1873. Lovhøsten i de~ne Samling. var kun 
ringe, men den frembød iøvrigt betydel~g Interesse, Idet Ven
stre der ved det nylig stedfundne Folketmgsvalg havde erobret 
fas; Flertal i Tinget, trak Linierne for sin Politik i den kom-
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men de Per~ode skarpt op, jfr. Redegørelsen i Kap. 23 (S. 210). 
Om særhge bornholmske Forhold indeholder Rigsdagstidende 

fra denne Samling ikke særlig meget. Mest fylder Forhandlin
gerne 0n: den Bjørnsenske Bedragerisag. Som omtalt i Kapitel 
25 ~ens:d~ede O. E. Sonne i Rigsdagssamlingen 1871-72 til 
JuStltsmmIsteren, at Staten godtgjorde private Personer de 
Tab, der var paaført dem ved Byfoged Bjørnsens Forbrug af 
Dødsboers Midler. Ministeren stillede en velvillig Overvejelse 
af. dette Forhold i Udsigt; i Konsekvens heraf foreslog Justits
mmisteren ved Tillægsbevillingslovforslagets Behandling i Fi
nansudvalget, at der bevilgedes 7 I 23 Rdl., som skulde anvendes 
til Refusion overfor 42 Dødsboer samt et Legat for Rønne Køb
stads Kæmnerkasse, hvorfra den afdøde <Byfoged ogsaa havde 
tilvendt sig Beløb. Forslaget var ledsaget af en meget udførlig 
~edegørelse for hele.denne sørgelige Sags Forløb. (Rigdags
tidende 1872-73, TIllæg B .. Sp. 659-72), og det fremgik 
heraf bl. a., at Justitsministeriet ogsaa havde affordret Born
holms tidligere Amtmand, Kammerherre Vedel, der nu var 
Amtmand i Sorø, samt Chefen for Revisionsdepartementet, en 
Udtalelse angaaende den af dem udøvede Kontrol med Byfoo-
dens Forvaltning. Justitsministeren kom herefter til det Resul
tat, at der ikke var Grundlag for at gøre Ansvar gældende 
overfor disse Embedsmænd. Finansudvalget sluttede sig til For
slaget om, at Staten dækkede det nævnte Tab, men fremsatte 
s~~tidig Krav om retslig Undersøgelse af Amtmandens og Re
vlSlonschefens Ansvar. Dette Standpunkt blev i Folketinget 
fremført paa Finansudvalgets Vegne af Philip Dam, der i den
ne Samling var betroet det betydningsfulde Hverv som Ord
fører for Tillægsbevillingsloven. Han truede med, at dersom 
Ministeren ikke vilde anlægge Sag imod de 2 Kontrolembeds
mænd, vilde Folketinget i et »Forslag til Beslutning« tage 
Spørgsmaalet om et saadant Sagsanlæg op"). 

Endvidere vil man i Rigsdagstidende for denne Samling 
finde Oplysning om det Vederlag, der i Henhold til den i for
rige Rigsdagssamling vedtagne Hesteudskrivningslov tilkom 
det bornholmske Husmandshartkorn som Følge af Landsskat
tens Forhøjelse. Erstatningen, der udbetaltes med et kontant 
Beløb engang for alle, udgjorde 3,°98 Rdl. Herefter maa Hus-

*) S01!1 omtalt i denne Afhandling, Bind 2, Kap. 3I, blev Rets
sagen rejst, men den endte efter I I Aars Forløb med Frifindelse. 
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mandshartkornet paa Bornholm paa det daværende Tidspunkt 
kun havde udgjort godt 100cr Tdr., et overraskende lavt Tal. 

Dernæst var de bornholmske selvejende Kirker Genstand 
for en længere Omtale. Under 2' Behandling af et Lovforslag 
om et Tillæg til Kirkesynsloven hævdede Luc. Kofod - ~om 
han selv sagde: »med overdreven Hidsighed og Overbevisning." 
_ at efter Lovforslagets Regler vilde der fremkomme den Un
melighed, at de selvejende Kirkers Kapitaler skulde være saa
ledes baandlagte, at de ikke kunde benyttes til en Række af 
Kirkens egne Fornødenheder (Kirkegaardens Afvanding, Var
meinstallation ~tc.). »Det vil dog«, udtalte Kofod, »se besyn
derligt ud, naar en Kirke, der eier sig selv og altsaa oppebærer 
Sognets Kirketiende og maaske sidder inde med store Kapita
ler _ maaske man ikke veed, at mange af de bornholmske 
Kirker er særdeles velhavende, - naar den i Lighed med de 
private Tiendeeiere skulde tildels fritages for de Omkostnin
ger, som der her er Tale om, for at den øvrige .0:1 af ~isse 
Udgifter kunde blive paalignede Sognet. Dette Vil ikke gjøre 
noget godt Indtryk, tror jeg. Jeg vilde tvertimod ønske, at det 
ærede Udvalg havde stillet sig paa det Standpunkt, at man 
med Hensyn til Kirker, der eie sig selv, kunde gaa meget 
strengt til Værks og uden videre paalægge dem at afsive deres 
Kirkegaarde og indlægge Varmeindretninger. Jeg tror, at en 
saadan Bestemmelse vilde blive modtagen endog med Kyshaand 
af vedkommende Kirkeværger. Man kunde jo for en Ordens 
Skyld sige: Med Kirkeministeriets eller med en anden Mynd~g· 
heds Tilladelse, om man vil; men jeg synes ikke, at det er ng
tigt, at være saa overordentlig øm overfor de Kirke~, der eie 
sig selv og have Midler i Overflødighed til Fyldestgjørelse af 
Formaalet, ja, til meget mere«. »Den ærede Ordfører for Fler
tallet (Bojsen) ryster paa Hovedet. Han har sandsynligvis ikke 
den ringeste Forestilling om, hvad det her dreier sig om, som 
det lader til, thi ellers synes det mig, at han maatte finde det 
saa ligefrem selvgivet, at naar Kirkerne havde Midler til Fyl
destgjørelse af Formaal, der anses for gavnlige, saa skulle de 
udrede disse Udgifter. Hvis De havde set bornholmske Lands
bykirker, saa vilde De have set, at de ere tjærede, sværte~e, 
malede, kalkede og forgyldte fra Ende til anden, og de Vide 
næsten ikke, hvor de skulle gjøre af Pengene. Skal man saa 
oven i Kjøbet underkaste saadanne Kirkers Kasser de samme 
Lempelser og Hensyn og den samme Brøkdelsudgift ved disse 
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Omkostninger, som man mener af Retfærdigheds- og BiUig
hedsgr~nde a~ være nødt ti! ~t gjøre gældende overfor den pri
vate '!'iendeeier, og ovemkjøbet lægge en Del af Udgiftens 
Da::k~l1ng over paa Kommunernes Kasser. Dette er urimeligt, 
ubdhgt og fuldstændig feilagtigt«. »Det forekommer mig i det 
Hele, at der fra Kirkeministeriet, der ellers er overmaade imø
dekommende paa andre Maader, er megen Tilbøielighed til at 
holde Baandet stærkt snæret for de bornholmske Kirkekasser 
uagtet de ere i ypperligt Velgaaende. Der er kun eer Tilfælde' 
hvor Kirkeministeriet er, om jeg saa maa sige, mere rundhaan~ 
de: i den Henseende - jeg tør ikke bruge Ordet: løshaandet, 
thi det ku~de være ikke rigtigt. Det er, hvor det gælder om i 
Henh?ld til den .saakaldte bekjendte Kirkeplyndringslov at 
tage hgefrem af disse selvejende Kirkernidler til andre Kirkers 
Vedligeholdelse; saa er der ikke saa stor Hensynsfuldhed. Men 
hvor d:t gjæld:r om for Kirkens egen Regning at gjøre over
orde~t!ige ~dgifter, er der et Sparsommelighedssystem, som er 
godt i.en ViS Forsta~d, men som dog er lidt oprørende ligeover
~or Tiendeyderne, idet Kirkerne, uagtet de ere velhavende, 
ikke skull: ~ave. Lov til at gjø:e en Udvidelse uden paa Knæ 
at bede Mimstenet derom. En hUe Smule Frihed i den Retning 
vilde være paa sin Plads«. 

Kofods Bemærkning om, at de bornholmske Kirkers Midler 
anvendtes til ~ndre Kirkers Vedligeholdelse sigtede til, at der 
ved ~estaurenngen af Kirkerne i Maribo, Viborg og Kalund
b.org 1 1863.var optaget et Laan af Sorø Akademis Midler, og 
ul Forre~tll1ng o? Amortisering af dette Laan havde man op
naaet Hje~mel nI at benytte Midler fra de selvejende Kirker, 
herunder de bornholmske, et Forhold, der tidt har været Gen
stand fra Kritik for bornholmsk Side - og ikke med Urette. 

Kofod kunde undtagelsesvis notere et positivt Reultat af sit 
Indlæg; thi mellem 2' og 3' Behandling af det omhandlede 
Lovf~rslag tog. Udv~lget Kofods Tanke op til Overvejelse og 
ved 3. Beh~n.dllllg snllede et Flertal et Forslag, der gik ud paa, 
at Kirk~mimster:n kunde give Samtykke til, at Udgifter til 
de selvejende Kirkers Opvarmning, Kirkegaardens Dræning 
o. s. v. kunde afholdes af paagældende Kirkes egne Midler. 
Forslaget, der anbefaledes af Ministeren, vedtoges med 51 Stem
mer mod 9. 

Endelig blev ogsaa i denne Rigsdagssamling det saa tidt 
diskuterede Spørgsmaal om Bornholms Væbning diskuteret. 
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Som omtalt i Kap. 23 mødte Regeringen i denne Session med 
et nyt Hærlovsforslag. I dette var Bornholms Væbning fore
slaaet nedlagt, saaledes at Bornholm i militær Henseende gan
ske ligestilledes med det øvrige Land. Om dette Forslag udtalte 
Dam bl. a.: » J eg vil tillade mig at sige, at hvis der overhove
det kunde tages og vilde blive taget noget Hensyn til Ønsker 
og Udtalelser fra Bornholms Befolknings Side, saa er jeg tem
melig sikker paa, at Flertallet vilde være stemt for at beholde 
Væbningen, saaledes som den nu er, hellere end at gaa ind un
der de almindelige Forhold; men hvorom Alting er, enten det 
nu Bestaaende er en Begunstigelse eller ikke, saa tør man ikke 
herpaa begrunde nogen Undtagelse, thi Forrettighedernes Tid 
er forbi. Det maa erkjendes, og det skal derfor ogsaa udtales. 
Det Eneste skulde være, om man fra den Omstændighed, at 
Bornholm paa mange andre Omraader ikke kan komme til at 
dele Kaar og staa Last og Brast med det øvrige Land, skulde 
ville udlede nogen særlig Undtagelse her. Det vil jeg imidlertid 
ikke lægge nogen Vægt paa; men jeg vil holde fast ved og er
kjende, at de militære Hensyn, Hensigtsmæssighedshensyn maa 
være det ene Afgjørende. Det kommer ikke an paa, hvad der 
kan tjene Bornholm i og for sig med Hensyn til Forsvaret, men 
det gjæltter om, hvad 'der kan tjene hele vort dans'Ke Fædre
lands Bedste, og om dette indirekte kan fremmes bedre ved at 
v,edligeholde Bornholms Væbning, er et Spørgsmaal, som jeg 
ikke skal indlade mig paa at drøfte«. » Jeg skal kun tillade mig 
at minde om, at der jo dog har været to tidligere Krigsministre, 
som have havt en anden Anskuelse - i det Mindste maa man 
antage dette. En Krigsminister har jo forelagt og faaet vedta
get de Lovbestemmelser, hvorpaa Bornholms Væbning hviler, 
og en anden Krigsminister har jo indbragt og faaet vedtaget 
et Forslag om Udredning af Heste til Væbningen. Det er jo 
ikke mere end I Aar siden, at Forslaget om Hesteudredningen 
blev vedtaget, og det kunde derfor synes noget paafaldende, at 
der er kommen en saa pludselig Omskiftelse med Hensyn til 
Anskuelserne i denne Sag«. (Folket Forh. 1872-73, Sp. 
1224-2 5). 

Adskilligt kraftigere tog Luc. Kofod til Orde, da han senere 
under Debatten i en meget lang forsvarspolitisk Tale kom ind 
paa det bornholmske Militærspørgsmaal. Han ytrede herom 
bl. a.: »Ikke er det min Agt at holde paa Bornholms Væbning 
i dens nuværende Skikkelse. Den har nemlig den ene Feil, at 
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den aldrig er bleven til; jeg veed ikke, om den høitærede Mini
ster veed det, men den er virkelig aldrig bleven til. Ingen, eller 
i alt Fald kun yderst faa Bestemmelser angaaende den ere 
b.levne udførte i den nugjældende Hærlovs Aand; den har al
ud været et Overgangsvæsen, som man ikke har kunnet blive 
~log paa, halv Milits og halv Forstærkning, og man har næsten 
Ikke kunnet kjende den paa andet, end at Kapitainerne kun 
have 3/4 Løn .m?d Kapitainer ~ det øvrige Rige; det er egentlig 
det Karakterlsuske ved den. LIgesom man giver de grønlandske 
Præster en Ubetydelighed, imod hvad man giver de Præster 
d~r indføres til Grønland fra Danmark, saaledes har man ogsa; 
gIvet de bornholmske Kompagnichefer en mindre Løn end an
dre Kompagnichefer, og da det er et nøisomt Folk derovre 
saa ha~ man opta~et det som en ren Tillidstilkjendegivelse fr~ 
den høltærede bevIlgende Magt i Danmark. Men der er dog et 
Par Spørgsmaal, som jeg vilde henvende til den høitærede Mi
nister. Skulde det være Regjeringens Mening, hvad jeg har 
faaet en Slags Forudanelse om, at der paa Bornholm slet ikke 
skal findes Militær? Jeg kan meget godt forstaa, at Ministeren 
søger at samle saa meget som muligt paa de til Raadighed 
staaende Kræfter i Krigstid, men dette maatte i alt Fald med
føre, at vi fik rene Forholdsregler der ovre. Skal Mandskabet 
der ovre fra indkaldes paa Grund af, at Hæren skal sættes 
paa Krigsfod, saa maa vi enten have et Orlogsskib, der kan 
hente Mandskabet, eller have en særlig Ordre; thi det beror nu 
aldeles paa Dampskibsrhederiets Godtykke, saaledes som For
holdene ere i Øieblikket, om det vil overføre Mandskabet her
til eller ikke. Mandskabet fra Bornholm kan ellers ikke ind
~de sig ~re Dage efter Indkaldelsen, paa ingen Maade, hvis 
Ikke Menmgen er den, at Folkene skulle svømme over til Sver.
rig og saa tage herover. Jeg vilde nu nødig have, at den Ulykke 
skulde hæ~des, at det bornholmske Dampskib blev - jeg tør 
vel nok sIge det her, jeg gjør ikke nogen Røverkule af mit 
Hjerte, og man kjender mig jo tilstrækkelig - taget af en 
preussisk Krigsdamper, som da ogsaa tog den bornholmske 
Ungdom og gik med den til Preussen. Jeg vilde da helst, at vi 
ventede derovre en otte Dages Tid, indtil den preussiske Flaade 
var slaaet, saa at man uden Fare kunde færdes i østersøen. 
Det er altsaa ingenlunde for at lette Bornholmerne deres V ær
nepligtsbyrde, at jeg tager Ordet her, men for at være sikker 
paa, at vi Bornholmere kunne komme med, naar det gjælder, 
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men det kunne vi ikke nu. Jeg tror, at den høitærede Minister 
vil erkjende, at hvis Skjæbnen, hvad Gud forbyde, skulde 
blive den, at dette Lovforslag ikke blev til Lov i nærværende 
Samling, og vi fik Krig inden næste Samling, han da kan, og 
at han da vil være saa venlig at raade over Bornholms V æb
nings Kræfter. Jeg ser ikke rettere, end at Ministeren har Lov 
til at tage hver Mand i Bornholms Væbning, Menige, Underof
ficerer og Officerer, med ud paa Danmarks Valpladse; den 
Luftning vilde vi have godt af. Forøvrigt er jeg overbevist om, 
at den høitærede Minister vil tabe i Stridskræfter ved at ned
lægge Bornholms Væbning. De Herrer skulde blot se, hvilken 
Bataillon vi have der ovre!« »Men jeg vil tillige tillade mig at 
spørge, om det er ganske rigtigt, at Bornholm er ganske blot
tet for Militær. Der kan ved Krigsudbrud blive sendt blot en 
Jolle fra et Dampskib og brandskatte Bornholm, ikke at tale 
om, at den kan tage alle de offentlige Kasser, der findes der 
ovre. Der er jo ogsaa et meget befærdet Sted der ovre, hV0r 
der opholder sig mange Søfolk og hvor det til Oprettelse af 
Ordenen kunde være formaalstjenligt at have en lille Militær
afdeling ved Haanden. Jeg vil som sagt ikke holde paa Væb
ningen, men kun forudsige dette, at Ministeren taber i Krigs
styrke - det er mit fulde Alvor - ved at nedlægge Væbnin
gen, og at den Forening, han efterstræber, mere er tilstede i 
Tanken, thi Mandskabet vil neppe kunne komme herover. Der
næst finder jeg, at det er meget farligt, at Bornholm bliver saa 
forladt af Militær, at en lille Klat kan tage hele vor Velfærd 
der ovre. Jeg vil naturligvis ikke lægge den høitærede Mini
ster nogen Hindring i Vejen, men Ingen kan undre paa, at vi 
Bornholmere gjerne ville med. Jeg siger ikke dette, fordi jeg 
tror, at Bornholm har saa stor Betydning, men tager man Born
holm, saa have vi hverken noget Medlem for Bornholms I' 

Valgkreds eller for Bornholms 2' Valgkreds«. 
Regeringens Lovforslag stødte imidlertid paa afgørende 

Modstand fra Venstres Side, saaledes at det ikke naaede frem 
til 2' Behandling. 

Med Hensyn til de 3 bornholmske Rigsdagsmænds Virksom
hed i denne Samling skal iøvrigt oplyses følgende: 

Luicanus Kofod havde Ordet 40 Gange, Dam 8 og Sonne 
18. Kofod var Medlem af 2 Udvalg, nemlig I) Udvalget ved
rørende et Lovforslag om Børn og unge Menneskers Arbejde i 
Fabrikker og Værksteder og 2) Udvalget angaaende Konven-
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tionen om fælles nordisk Mønt. Endvidere var Kofod Medfor
slagsstiller til et privat indbragt Lovforslag om Frihed for Byg
ningsafgift af Smaalejligheder, en Sag, Kofod nærede en bety
delig Interesse for, ligesom i det hele de sociale Forhold i Kø
benhavn tidt kaldte ham frem. 

Dam, der jo i Forhold til Kofod var en meget faamælt Poli
tiker, havde som sædvanlig væsentlig flere Udvalgspladser end 
denne. Som i de nærmest foregaaende Samlinger sad han i Fi
nansudvalget, hvor han som foran nævnt var Ordfører for Til
lægsbevillingsloven. Desuden var han Medlem af Udvalgene 
angaaende følgende Lovforslag: I) Bekendtgørelsesmaaden for 
retslige og lignende Kundgørelser; 2) Koncession paa Anlæg 
af Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner og 3) Tilsyn med 
Dampkedler og Dampskibe. 

Sonne ha,vde i denne Samling kun en enkelt Udvalgsplads; 
det var i Udvalget angaaende Forslag til Lov om det offentlige 
Fattigvæsen. Sammen med 7 andre Landstingsmænd, bl. a. 
Estrup, Nellemann og Madvig, var han med til at stille For
slag til Beslutning fra Landstingets Side om en Adresse til Kon
gen. Venstre havde i Slutningen af Marts efter en storpolitisk 
Debat faaet vedtaget en Adresse i Folketinget, hvori man 
overfor Kongen krævede en Regering, der var i Overensstem
melse med Folketingets Flertal. Højres Svar var en Adresse fra 
Landstinget, hvori man hævdede Landstingets forfatnings
mæssige Ligestilling med Folketinget og Kongens Ret til selv at 
vælge sine Ministre samt udtalte Tillid og Tilfredshed med den 
siddende Regering (Ministeriet Holstein-Holsteinborg). Sonne 
følte sig altsaa paa dette Tidspunkt helt og fuldt som Højre
mand, og den Omstændighed, at han optræder som Medfor
slagsstiller til den omhandlede Adresse, betyder vel ikke, at han 
indtog en førende Stilling i Partiet, men er dog paa den anden 
Side et Udtryk for en vis Position indenfor dette. 

Om Sonnes Virksomhed i Landstinget i denne Samling skal 
iøvrigt kun oplyses, at han paa lignende Maade som tidligere 
ydede værdifulde Bidrag, særlig ved Behandlingen af Lovfor
slag om sociale og kommunale Emner, f. Eks. af Lovforslagene 
om en ændret Ordning af det offentlige Fattigvæsen og om 
Brandvæsenet i Købstæderne, 2 af Samlingens vigtigste Lov
arbejder, hvoraf kun det sidste blev vedtaget. Ved Behandlin
gen af et Lovforslag om Ændringer i Valgmenighedsloven 
stillede han sammen med en Del andre Tilhængere af en fri-
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sindet Kirkepolitik et Ændringsforslag, hvorefter en Valgme
nighed kunde faa Ret til at benytte Sognekirken som sit 
Kirkehus. Det faldt ved Afstemningen med 33 Nej mod 22 Ja. 

Af Dams faa Indlæg udover de i det foregaaende nævnte 
skal særlig nævnes en Tale, hvori han stærkt fraraadede et For
slag om, at militære Befalingsmænd fik en Særstilling med 
Hensyn til deres kommunale Skattepligt, ved at der fastsattes 
en bestemt Ligningsprocent for dem, uafhængig af den i Kom
munen gældende. løvrigt var han i Forsvarsspørgsmaalet vil
lig til at følge Regeringen noget længere end Venstre i sin Hel
hed. Saaledes var han ved Afstemningen om en af Marinemini
steren forlangt Bevilling til en Panserkrydser en af de faa Ven
stremænd, der stemte sammen med Højre for Bevillingen. 

Medens Dam og Sonne saaledes hver paa sin Maade stilfær
digt, sagligt og dygtigt røgtede deres Rigsdagsdont, stod der 
ogsaa i denne Samling stor Blæst om Lucianus Kofods Navn 
og Optræden. Han fortsatte sine i Kapitel 25 omtalte Bestræ
belser for at føre noget i Retning af en aktiv Arbejderpolitik, 
men hans Bidrag til det store Problems Løsning havde dog ved
varende en meget overfladisk Karakter, og fra Venstres Side 
behandledes hans Bestræbelser og navnlig han selv med haan
lig Overlegenhed. Baade Højre og Regeringen viste derimod 
velvillig Interesse for hans Eksperimenter. 

Som tidligere omtalt stillede Kofod en Del Ændringsforslag 
til Finansloven for 1872-73 om en Række Bevillinger til Præ
miering af Husmænd, Tyende, Udøvere af Husflid etc. Alle 
disse Forslag undtagen Forslaget om 10,000 Rdl. til fortrinlig 
Dyrkning af Husmandslodder blev stemt ned. Kofod genoptog 
ikke disse Forslag, men 2 Venstre nærstaaende Folketingsmænd 
(Fr. Bajer fra Horsenskredsen og Albretsen fra Næstvedkred
sen) stillede ved 2' Behandling af Finanslovsforslaget for 1873 
-74 nogle Forslag, der laa paa Linie med dem, Kofod forgæ
ves havde kæmpet for i den foregaaende Samling (15,000 Rdl. 
til Præmier for Husflid og kvindeligt Hushold, 2,000 Rdl. til 
begavede og fattige Elever ved tekniske Skoler etc.). Kofod 
anbefalede varmt disse Forslags Vedtagelse; han udtalte sam
tidig, at han skulde vogte sig vel for selv at optræde som For
slagsstiller, for at Medlemmerne ikke skulde sige: »Jeg stem
mer imod Forslaget, fordi det er stillet af det ærede Medlem 
for Bornholms Amts l' Valgkreds (Kofod). Denne Grund har 
lydt her i Salen, og den vil jeg i alt Fald ikke, at der skal 
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kunne kjøres op imod Forslaget. Men saa lader jeg en af de 
Udvalgte, en af dem, som have fundet Naade for den ærede 
Ordførers og Flertallets 0ine, stille Forslaget. Dette overlader 
jeg helst til dem, der, om de end ikke ere udvalgte, saa dog i 
alt Fald ere kaldede dertil, og jeg vil da efter bedste Evne 
fremsætte de Grunde, der kunne tale for Vedtagelsen af saa
danne Forslag. Jeg har taget mig Sagen alvorlig (Berg: Er det 
Alvor?). Ja, jeg har ladet mig det være magtpaaliggende, -
det ærede Medlem kan spare sine Vittigheder til siden, saa skal 
jeg magelig staa for dem, - men det har været mig magtpaa
liggende at faae dette Forslag igjennem«. Og Kofod fortsatte: 
»Alle disse Talemaader om, at det ikke nytter Noget, at det 
er saa ubetydeligt, at man kan dele 8 Rd. 2 Mk. ud til hvert 
Sogneraad, at Husmandspræmierne blive til en Kop Kaffe o. 
s. v., hjælper ikke, vi have større Kyndighed i den Retning 
end baade den ærede Ordfører og - vil jeg vove at sige, uag
tet det vistnok er noget dristigt, - noget andet Medlem af Fi
nantsudvalget. Disse Præmier have virket fortrinlig, og det er 
Skade, at det ikke var noget større Beløb, der bevilgedes her
til. Naar Finantsudvalget siger, at det vistnok vilde være rig
tigst at udsætte Dommen o. s. v., saa fritager jeg Finantsud
valget for nogen Dom; den er overflødig og vil i modsat Fald 
være aldeles utilstrækkelig«. (Folket. Forh. 1872-73, Sp. 
2893-97). 

Kofods Forhaabninger om, at den Omstændighed, at han 
havde sat sine Børn i Pleje hos andre, skulde sikre dem vel
villig Behandling, gik ikke i Opfyldelse. Hans Antipode, Ven
stremanden Søren Kjær, gik ligesom Berg, Tauber, Th. Niel
sen m. fl. voldsomt imod Forslagene. Kjær indledede sin An
grebstale med følgende haarde Omtale om Rønnekredsens Fol
ketingsmand: »Jeg forlangte Ordet, da jeg hørte det høirøste
de, ja, jeg kan gjerne sige stormende Foredrag, der blev holdt 
af det ærede Medlem for Bornholms Amts r' Valgkreds (Ko
fod). Det er nu engang det ærede Medlems Natur ved enkelte 
Leiligheder at kjøre op med det svære Skyts, og han buldrer 
da løs i en forfærdelig Grad paa Maa og Faa, jeg kunde gjerne 
sige hen i Ve ir og Vind«. 

Forslagsstillerne tog Forslagene tilbage, og da de optoges 
til 3' Behandling af Højremanden Lars Dinesen, blev de stemt 
ned. 

Samme Skæbne led et Forslag, som var stillet af Regeringen, 
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og som varmt anbefaledes af Kofod om en Bevilling pa,a 3,000 

Rdl. til statistisk Bearbejdelse af nogle Arbejderskemaer, som 
var udsendt til Indsamling af Oplysninger om Arbejderstan
dens Arbejds- og Levevilkaar. Ideen hertil var vistnok udgaaet 
fra Luc. Kofod og den af ham ledede, ikke-socialdemokratiske 
Arbejderforening. I et Svar til Gert' Winther udtalte Ko
fod bl. a.: »Det ærede Medlem vil glæde sig ved at høre, hvor 
folkelige vi ere i disse Foreninger, og hvor antibureaukratisk 
Bestyrelsen er, i alt Fald i den af Foreningerne, som jeg har 
den Ære at staa i Spidsen fot, nemlig »Dansk Arbeidersam
fund«, der tæller 2 til 3,000 Medlemmer. Da vi modtoge disse 
Arbeiderskemaer, nærede Bestyrelsen nogen Tvivl om, hvorvidt 
vi burde anbefale dem til Udfyldning, idet en saadan Anbefa
ling let kunde ægge til Modstand. Der var nemlig paa disse 
Skemaer flere delikate Spørgsmaal, som nok kunde opægge til 
Modstand imod Udfyldning. Vi forelagde dem derfor blanke 
og bare paa et Kredsmøde, en Generalforsamling, som man 
kan kalde det, og efter smaa Indvendinger fandt man det rig
tigst at imødekomme dette Tilbud fra Regjeringens Side, idet 
man var fuldt forvisset om, at Arbeiderskemaerne vare ud
sendte i det bedste Øiemed. Der blev derpaa nedsat et Udvalg 
paa r 5 Medlemmer - heri er det netop, at det Antibureaukra
tiske viser sig - og Jeg kan forsikkre om, at der ikke var mere 
end 2 af disse Medlemmer, der ikke i den allerstrengeste For
stand kunde regnes til Arbeidere. Det var en Examinatus juris 
og en Tandlæge, der tillige var Barber, altsaa noget henimod 
en Arbeider; det var de mest doktrinære eller intelligente Per
soner, der vare i dette Udvalg; de 13 vare Arbeidere i Ordets 
snevreste Forstand. De delte saa Arbeidet imellem sig, og det 
lykkedes at indhente Oplysninger fra 70 Arbeiderfam~lie: i 
Kjøbenhavn indenfor Samfundets Omraade, for de forskJelhg-
ste Velværetrin, om jeg saa maa sige, saaledes at altsaa enkelte 
Oplysninger gave et meget sørgeligt Billede af Tilstanden, an
dre et mindre skyggefuldt, og nogle et nogenlunde stribet -
om jeg saa maa sige - et Billede, hvor der var enkelte Lys
striber imellem. Jeg har ikke villet tilbageholde disse Oplysnin
ger ligeoverfor den Miskjendelse, som det forekom mig, at der 
laa i det ærede Medlems Udtalelser«. (Folket. Forh. r 872 -73, 

Sp. 2979-8r). 
Ved Afstemningen blev de 3,000 Rdl. stemt ud med 60 

Stemmer mod 23. En Del af Højres Medlemmer har altsaa i 
denne Sag gjort fælles Sag med Venstres Gruppe. 

285 

Ved 3' Behandling af Finanslovforslaget - den før nævnte 
Debat og Afstemning fandt Sted ved 2' Behandling - rejste 
Kofod sine Kegler paa en ny Bane, idet han sammen med 1.1-
andre Folketingsmænd stillede Forslag om en Bevilling paa 
3,000 Rdl. til »U dgifter ved en Kommission til at undersøge 
Arbeiderforholdene i det Hele og til at gjøre Indstilling- om, 
hvad der fra Statens Side kan foretages til Forbedring af de 
ubemidlede Samfundsklassers Kaar«. 

I sin Motivering for dette Forslag udtalte Kofod bl. a.: »Det 
vil fremgaa af Ændringsforslaget, at jeg tænker mig Oplysnin
ger tilveiebragte ikke alene ved de Midler, jeg før nævnte, men 
paa mange andre Maader, og at jeg dernæst tænker mig disse 
Oplysninger bearbeidede saaledes, at der derpaa kan bygges 
en Betænkning, en Indstilling eller hvilken Form det nu kan 
være rettest at give Udslaget af Undersøgelsen, som saa natur
ligvis skulde fremlægges til videre Bearbeidelse af Administnb 
tionen eller af Lovgivningsmagten. Saauenige vi end kunne 
være om Arbeiderforholdene og om de Rørelser, som for Ti
den, jeg kan sige, ryste Verden, og som ogsaa paa mange Steder 
temmelig dybt have rørt vort Samfund,maa vi dog vel være 
enige om en Ting, nemlig den, at Alt i denne Retning virkelig 
ikke er, som det burde være, at der er noget Skrøbeligt, noget 
Sygeligt med Hensyn til dette Forhold. Den Sag er utvivlsom. 
Det er klart,. at der er Noget i Veien med den Sag, jeg benæv
ner Arbeiderspørgsmaalet, og da alle Samfundsklassers V el lig~ 
ger os saa stærkt paa Sinde, maa her ogsaa ubetinget forudsæt
tes den nødvendige Villie og Redebonhed til at raade Bod paa 
det Onde, som maatte. være tilstede. Derom haaber jeg, at Alle 
ere enige, men ere vi enige derom, maa vi ikke kunne være 
uenige om, at den allerførste Betingelse for at raade Bod paa 
et Onde eller for at kunne medvirke til dets Afhjælpning eller 
Lindring er virkelig at undersøge det. For at gjøre et Skridt i 
det Øiemed, jeg her nærmest tænker paa, er det først fornødent 
at faae Kundskab om, hvorledes det hænger sammen dermed, 
og derfor kan jeg ikke vente mig Modstand fra andre Sider 
end fra to, ikke her i Thinget, men udenfor. Den ene er den, 
som er fuldstændig ligegyldig ved den hele Sag, som siger: 
Lad Alt gaa sin jevne Gang; det har gaaet saalænge, lad os 
være fri for den Sag, vi have det meget godt under de nuvæ
rende Forhold. Det er dem, som man kan kalde godt stillede, 
dem, som føle, at Alt for deres Vedkommende er i den aller-_ 
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fortrinligste Gang. Den anden Side, fra hvilken Modstand kan 
komme, er fra deres, som ikke ønske Spørgsmaalet oplyst, men 
som netop mene, at der i dets Dunkelhed ligger det bedste Tøn
der gjemt, hvori Mistænksomhedens og Hadets Gnister kunne 
fænge«. (Folket. Forh. 1872-73, Sp. 4466 f. f.). 

Indenrigsministeren anbefalede Forslaget, idet han bl. a. ud
talte: »Jeg kan for mit Vedkommende ikke Andet end anbe
fale det ærede Thing at følge dette Forslag, som jeg tror baade 
er ønskeligt for at komme til en klar Anskuelse af disse For
hold, og i sig selv ganske bifaldsværdigt, og jeg kan derfor 
ikke Andet end anbefale det ærede Thing at vedtage For
slaget«. 

Venstres Fører, Berg, der desuden var Ordfører for Finans
udvalget, gik imidlertid haardt imod Forslaget. Han tillagde 
ikke Luc. Kofods, af Regeringen støttede Bestræbelser for at 
drive Arbejderpolitik nogen som helst Betydning og erklæ
rede, at det var helt andre og mere dybtgaaende Reformer, 
der var nødvendige. Han udtalte herom bl. a.: »Jeg tror ikke, 
det er oplyst, eller at det ærede Medlem for Bornholms Amts 
I' Valgkreds er i Stand til at oplyse, hvad vi hævde, at det 
Første og Væsentlige lige over for Arbeideren er,. at han kan 
faae fulde borgerlige Rettigheder med os Andre, fuldkommen 
den samme Menneskeværdighed i samme Forstand som enhver 
Anden; dernæst med Hensyn til de aandelige Interesser, at han 
kan fa ae en forbedret, forædlet og dygtigere Undervisning, 
saa at han kan gaa ud i Livet med større Indhold end nu, og 
med Hensyn til hans materielle Stilling som Borger, at han kan 
lettes i den uforholdsmæssig høie Del af Afgiftsbeløbene, navn
lig gjennem indirekte Skatter, som han kommer til at svare. 
Det er tre Grundretninger, igjennem hvilke man søger at give 
Arbeideren Ret, til samme Tid, som man er villig til baade at 
søge og at modtage al den Oplysning, der gives«. (Folket. Forh. 
1872-73, Sp. 4505). 

Ved Afstemningen faldt Kofods Forslag om en Arbejder
kommission med 55 Nej mod 33 Ja. 

29. FOLKETINGSVAleGET P AA BORNHOLM 
I NOVEMBER 1873. 

Efter Rigsdagsamlingen 1872-73, hvor de partipolitiske 
Modsætninger var blevet betydeligt skærpede, og det nye 
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Stridsspørgsmaal: Københavns Befæstning sat paa Dagsorde
nen, fulgte en Sommer med mange Agitationsmøder Landet 
over. Paa Bornholm gik det dog ret fredeligt til. Oppositionen 
havde ved det foregaaende Aars Folketingsvalg lidt et Neder
lag i begge Kredse, der viste, at disse foreløbig var fast for
ankrede hos deres nuværende Indehavere: Lucianus Kofod og 
Da~. Men dertil kom? at Dam i de aktuelle Stridsspørgsmaal, 
særhg ~orsvarssagen, Ikke havde fulgt sit Parti, i hvis parla
~entanske .lV!anøvrer, f. Eks. Adressen til Kongen, han heller 
ikke havde VIllet deltage. Dette virkede naturligvis udjævnende 
paa Partimodsætningerne i 2. Kreds, og Repræsentanten for r. 
Kreds, ~ucianus Kofod~. var i denn~ Sommer stærkt benyttet 
~om Agnator for Regenngspartiernd Politik ved Møder rundt 
omkring i det øvrige Land, hvor hans voldsomme Kritik af 
Venstres Politik og dets Føreres Optræden skaffede ham et 
stort Publikum. 

Kofod holdt dog ligesom Aaret før 2 Møder i sin egen 
Kreds: den 31! paa Raadstuen i Rønne og den 27/7 i Klinge
gaardsskoven l Rutsker. - Mødet i Rønne, der var ret talrigt 
besøgt, fik et meget roligt Forløb. Efter at Oberst Jenssen
Tusch var valgt til Dirigent, gjorde Folketingsmanden Rede 
for Rigsdagsarbejdet; han beklagede, at det havde givet saa 
faa Resultater, men det skyldtes det forenede Venstres mod
villige Optræde~ overfor Regeringen. Et Ministerium Berg
J. A. Hansen vIlde efter hans Mening føre til revolutionære 
Tilstande. »Naar et Parti af Folkethinget, støttet af Almuen, 
skulde regjere, trods Konge og Landsthing, ville vi komme paa 
et Skraaplan, der endte med Socialisme og en almindelig Op
løsning af alle bestaaende Forhold. Derfor kunde han, som 
holdt paa en jevn og lovlig Fremadskriden, uden vilde Spring 
ikke gaa med »det forenede Venstre«. - Derpaa forespurgt~; 
~ælgerne, ?m Nogen ~nskede <?rdet for at gjøre Spørgsmaal 
til Folkethmgsmanden I Anlednmg af hans Udtalelser, eller i 
det Hele taget. Men Ingen tog Ordet for i nogen Maade at 
modsige Folkethingsmandens Ytringer«. (Af Referatet i Avisen 
for 5/7 1873). Dirigenten sluttede Mødet med et Leve for Fol
ketingsmanden; de fleste af Forsamlingen var med til at raabe 
Hurra. 

,Mødet i Klingegaardsskoven var ogsaa denne Gang begun
Stiget af smukt Sommervejr. Forsamlingen var talrig og bestod 
af begge Køn. Lucianus Kofods Foredrag drejede sig væsentlig 
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b . d de Venstre at det vilde fjerne det 
om Skoleloven; handb~ ;~ ~ l og f~rst indføre Skoletvang 
gejstlige Tilsyn me lk o. es o e~ Dam der var til Stede, ud
fra det IO. Aar. Fo enngsn:

an Kof~d ved denne Lejlighed 
. GI d over at LUClanus . . d 

talte sm æ ~ , Maadehold om sine polmske Mo -
havde udtalt sig med større l Anlednin for de for
standere end tidligere. »Der vM ar o?saa a e udJ·ævne~e. Et lille 

l· p . t"l at søge emngern b d 
skjellge arner I uedes af fjendtlige Magter aa e 
Land som Danmark, der tr H syn som en stor Stat, der 
udefra og in?efra, ma.att: ~teøve~~ at ~age. Han og hans Me
stolede paa Sl~ Magt, Ikk e for Samfundet. Efter nogle Be
ningsfæller ville det Bedst kl d Kofod at han holdt ikke 

k . Skoleloven er ære e, k d 
mær mnger om. bru te ikke Granater, naar han un e 
af skarp~ Vaaben, han Jeli eVaaben. Maaskee var hans 
hjælpe. sig m~d ~e~e u~ka gaar det kom til Stykket, meente 
Sind hdt »arnllensnsk«, men n

d 
k 1 d formode. Dam 

. l m Or ene maas ee o . 
han det Ikke saa s emt, so 1 t t eens det var 1 de 

h d . 11 tore Spørgsmaa s em, l' 
og han av e i a e s . H 'ld bede Forsam m-

b d d de vare uemge. an VI, e d 
mindre et y en e, E . h d Mødet sluttede me et 
gen istemme et Hurra for dnlg e end lidt Hyssen som imid
Leve for Kofod, hvilk,et m

f 
o toges me

b 
(Af »Dags~elegrafens« 

cl d Hurraraa «~o 
lertid snart over ~ve es a nholmske Blade). løvrigt udtales det 
Referat, optaget 1 de bor d t Mødet indeholdt »mange 
af Dagstelegrafens Korrespon enpt, a. h 'dder det videre, »sy-

. f V »Dette artl«, e 
Elementer a. enst.re

d
«· T" d at have gjort lidt Fremgang 

nes bedrøvehg nok i en senere i 

paa Bornholm«. .. Tidens Tegn skal i denne Forbindelse 
Som et karaktensnsk . d N Ydun« der en Foremng ve avn» , 

omtales et Stævne, som k f d undtvigske Kredse, afholdt 
væsentligst bestod af Fol. ~a e g~ 617 Foruden Højskole
paa Christianshøj i Almmdmgen ben k d~e politiker Henning 

d B den senere saa e en 
forstan er on, og bl et Præst i Pedersker, talte Sogne-
Jensen, der Aaret før var ev Al een der erklærede, at »om 
præsten i Aakirkeby, Pas~~~ b gr ilde han forkynde, at han 
det saa skulde ud af hans i e eer' v dede Tilhørerne at læse 
sluttede sig til J. A. Hansden, °lg rar~:s »Dagbladet«, »Fædre-

Bl d hvorme ve meen l 
de »store a e«, . d F lk ts Avis« og »Dagste e-

B r ke Tiden e« » o e T' d landet«, » er mgs d . 'd t holde »Bornholms I en-
o-rafen«; men anbefalede erlffiO a d Ph Dam. De andre 
to d' d f Venstreman en . 
de«, som re Igere es a '1 I Denne Tale fremkaldte, 

l k Bl d duede ti ntet«. 
bornho ms e a e k K . tik særlig fordi den var 
som naturligt var, en meget stær ri , 
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blevet holdt ved en nevtral, folkelig Sammenkomst. Bl. a. be
mærkede Bornholms Avis: »Nu kan det vel omtrent være os 
ligegyldigt, hvilken Mening om vort Blad Pastoren bringer til 
Torvs; men kan det være Samfundet »Ydun« ligegyldigt, at 
dets Sammenkomst benyttes saaledes af en af dets Talere, og 
finder dets Styrere at det er passende, at lade Hr. Pastoren 
uden Modsigelse agitere saa plumpt for »det forenede Venstre« 
og derved give Samfundet et Præg, som maaskee er langt fra 
dets Formaal?« 

Og i Bornholms Amtstidende for 1I/7 findes en indsendt Ar
tikel, der lyder saaledes: 

»Troer De ikke Hr. Pastor, at De vilde vinde betydeligt hos 
Deres Menigheder, naar De lod være med at befatte Dem med 
Venstre-Politik, som jo slet ikke passer sig for en Herrens Tje
ner. De vilde maaske have den Glæde at see de Mange, som 
nu søge deels til Trandberg, deels til Lægprædikant Møller 
og forresten til enhver Lægprædikant, som holder Forsamling 
i Aakirkeby eller deromkring, vilde møde i Kirken for at høre 
Dem, naar De holdt en smuk og opløftende Tale, som man 
vidste kom fra Hjertets Inderste. 

En af Deres Menighed, som var tilstede i Søndags 
i Almindingen«. 

Det er karakteristisk for Philip Dams Indstilling overfor 
Personer og Partier, at han offentlig tog Afstand fra Pastor 
Algreens Opfordring til kun at læse Venstres Blade; Dam fandt 
det tvertimod ønskeligt, at Folk stiftede Bekendtskab med beg
ge Partiers Synspunkter, før de tog Stilling. Den Partiliden
skab, som begyndte at bemægtige sig saa mange Sind, var Dam 
fremmed for. Dette bar ogsaa de Udtalelser, han fremsatte ved 
3 Vælgermøder, som han afholdt i sin Kreds i Neksø, Gudhjem 
og 0stermarie umiddelbart før den nye Rigsdagssamling be
gyndte, Vidnesbyrd om. Hans Redegørelse, der navnlig angik 
Skoleloven og Hærloven, var ganske saglig og lidenskabsløs. 
Iøvrigt var Tilslutningen til de 3 omhandlede Møder meget 
ringe. I Gudhjem, hvor Mødet holdtes den 27/9 (paa Skolen), 
var der kun mødt 8 Tilhørere, deraf havde Dam de 2 med 
sig fra Aakirkeby; i 0stermarie, hvor Mødet holdtes den 28/9, 
angives Tilhørertallet til knap 40; ogsaa Neksømødet var svagt 
besøgt. Her optraadte O. E. Sanne som Opponent, men ogsaa 
han havde i høj Grad Sordinen paa; han sluttede sit Indlæg 
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med at spørge »om Dam vilde være med til at nægte Finants
lovens Overgang til anden Behandling, som der var truet med. 
_ Kaptain Dam erkjendte, at Anvendelsen af dette det stær
keste Vaaben, Grundloven hjemler, burde ske e med stor Var
somhed. Havde man et Ministerium, der gjorde sig skyldig i 
Grundlovsbrud, saa burde det anvendes, og der kunde vel el
lers tænkes Tilfælde, hvor dets Anvendelse lod sig forsvare, 
f. Ex. hvis Fæstevæsenets Tilstand var saa slet, at man maatte 
tvinge Regjeringen til at gaa ind paa en Fæsteafløsningslov, 
eller vort Forsvarsvæsen var saa usselt, at Fædrelandets Vel 
fordrede, at man maatte anvende ethvert Middel for at faa 
Regjeringen til at gaae ind paa Forandring deri. Men forøv
rigt vilde han ikke give et bestemt Ja eller Nei paa det frem-

satte Spørgsmaal. . 
Sonne erklærede sig ikke utilfreds med Svaret; thi forelaa 

der Grundlovsbrud fra Regjeringens Side, da var han enig i at 
anvende det stærkeste Middel, og da hverken Fæstevæsenets 
Tilstand var saa slet eller Hærordningen saa ussel, at Landets 
Vel fordrede Ministeriets Fordrivelse, saa haabede han, at 
Dam med sin Besindighed vilde nøie overveie Spørgsmaalet, 
hvis det kom til at foreligge i Rigsdagen, og haabede han da, 

at han vilde stemme for det Rette. 
Da Ingen Flere begjærede Ordet, takkede Vælgerne Kapt. 

Dam for det afholdte Møde og sluttedes samme«. (Af Avisens 

Referat). . . 
Paa Mødet i 0stermaric, der holdtes paa den af Jubus Bon 

ledede Højskole, fandt iøvrigt en Drøftelse Sted af Folkehøj
skolens Stilling til Politik. Det var blevet kritiseret, at Skolen 
aabnede sin Mødesal for en politisk Sammenkomst. Forstan
der Bon fandt sig da foranlediget til at udtale følgende: »Naar 
det var sagt, at vi her paa Høiskolen slet ikke vilde have .med 
Politik at gjøre, da var det ikke saaledes at forsta~,. at VI. he~ 
slet ikke talte om Politik, at vi var bange for Pohuk, nel, VI 
tale om de politiske Grundsætninger og »System~r~<, men --:i 
uddanne ikke og vil paa ingen Maade uddanne polltlske Parti
mænd. For ham stillede Sago:~ sig s;1dcdcs, at vi overalt først 
hver for sig og derefter i det Hele skulde see at udvikle det 
kristelige og folkelige Liv (som han sammenligne.d~ med Le
geme og Hjærte), førend vi gav os af m~d. polmken (Kl:e
derne). Folkehøiskolens Opgave var ikke polmsk, men f~lkehg. 
Til dette Maal stilede hans Høiskole og de bedre Hølskoler 
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han havde besøgt. Vilde man fordre, han skulde stile andet
s~eds hen, kunde han ikke have med Høiskolegjerningen at 
gJøre«. \Af Referatet i Avisen for 16/10). 

Fra disse Mød~r skal iøvrigt nævnes, at Spørgsmaalet om 
Bornholn:s V æbnmgs Nedlæggelse var en Del paa Tale. Dam 
udtalte sig for dens Bevarelse; O. E. Sonne fandt, at Forde
lene herved var tvivlsomme, medens 2 menige Vælgere, Løjt
nant Thuleborg, 0sterlars, og løjtnant lau, 0stermarie, til
raadede dens Afskaffelse. 

Den Omstæ~dighed, at Dam paa sin lille Tourne ikke holdt 
Vælgermøde l Svaneke, fremkaldte en Del Ironi og Kritik 
blandt hans Modstandere. I en indsendt Artikel i A visen for 
2/10, und~rtegnet »M«, hedder det bl. a.: »Det er ved Vælger
møderne I ?vaneke, at Hr. Dam har truffet paa den stærkeste 
Modstand I hans Valgkreds, en Modstand saa stærk, at han 
maa have faaet det Indtryk, at han kun har faa Tilhængere 
her. ~et var ogsaa fra Svanke, at Tanken om at stille en Mod
kandidat stedse udgik, me~ at Hr. Folkethingsmanden derfor 
und~aaer Svaneke tager sig unægtelig ud som Feighed. Kun 
a.t Ville holde Vælgermøder paa saadanne Steder, hvor man er 
Sikke: paa at have Fleertallet for sig, kan jo være ganske be
hagehgt, men langt mere mandigt er det at møde ogsaa paa de 
Steder, hvor man veed, at Modstanderne ere i Fleertal«. - En 
anden .Indsender, der kalder sig »R«, skrev i samme Nummer 
af AVisen: »S~t er bedre end Aldrigl Hr. Folkethingsmand 
Dam har endehg paa forskjellige Steder holdt Møder med Væl
gerne, kun Svane~e, hvor han ellers altid er kommet, er denne 
Gang. bleven forblgaaet. - Nu kan I have det saa godt, I fri
he~sfJendske Mennesker i Svaneke og Omegn - Hr. Folke
t~mgsmanden gaaer med knusende Ringeagt Eders Dør forbi 
B~lder Eder nu endelig ikke ind, at det er af Feighed, at ha~ 
gJør det, eller at det. va~ af Feighed, at han ventede med at 
holde Vælgermøder, mdul lucianus Kofod var reist - vel I 
Daarerl En kongelig Embedsmand som Hr Kap·t: d G d . lalnen, 50'11 

ve run lovsfest:n i Ibsker erklærede, at han vilde løbe 
Storm p~a hele Mmisteriet, en saadan Mand er ikke bange for 
Eder. VI~le I atter tages til Naade, da ifør Eder Sæk og Aske 
og gak tI.I Hr. ~olkethingsmanden og bekend med Angesttaa
rer, a: I I~ke kJendte Eders Besøgelsestid«. 

Imldlerud blev som omtalt i Kapitel 23 i dette Afsnit -
efter at Finansloven var nægtet Overgang til 2. Behandling 
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_ Folketinget opløst; de nye Valg blev udskrevne til den 
141 r r. Medens den korte Valgkamp, som fulgte efter Opløs
ningen, andetsteds i Landet blev meget voldsom, var ~orbere
delserne til Valget paa Bornholm præget af stor Fredehghed. 

Lucianus Kofod følte sig efter Valgsejren det foregaaende 
Aar saa sikker paa sit Genvalg, at han ikke holdt et ene.ste 
Møde i Kredsen. Derimod var han i Aktivitet rundt omknng 
i det øvrige Land og mest paa Møder, hvo: Ve~stres Førere 
samlede store V ælgerska,rer. Han betegnede sig nu Ikke længe~e 
som »løsgaaende Venstremand", da han var en af de 35 HøJ.
remænd i Folketinget, der havde undertegnet et Opraab til 
V ælgerne, der skulde afbalancere det Opraab, som det for~n~de 
Venstres 53 Tingmænd havde udsendt. Skønt denne Indstlllmg 
i Højrepartiet utvivlsomt betød en noget forøget Ch~ce for 
en eventuel Venstrekandidat i r. Kreds, blev der dog Ikke op
stillet en saadan. Det skal dog i denne Forbindelse nævnes, at 
der i Bornholms Tidende for r/II fandtes en Meddelelse -
efter Langelands Avis - om, at Dr. Petersen, ,København. 
vilde stille sig imod Lucianus Kofod; Meddelelsen suppleredes 
dog med en Udtalelse af Venstres Hovedstadsorgan, Morgen- • 
bladet, hvorefter Rygtet ansaas for .ugrundet. Der er antage
lig her Tale om den senere kendte Vldenskabsm~n~ og Profes
sor Julius Petersen, en Søn af Rønnekredsens tldhgere Folke
tingsmand Findanus Petersen. - At der blandt R~nnekre~
sens Venstremænd var Ønsker om, at der maatte blIve .opstll
let en Venstrekandidat i Kredsen, viser bl. a. en Artikel af 
Symaskinefabrikant H. I. Clemmens,en, der stærkt op~ordrede 
Vælgerne til at samles om en ~aadan. - Nævneværdig Støtte 
i disse Bestræbelser synes der Ikke at være ydet Venstremæn
dene i 1. Kreds fra Ph. Dams eller hans Blads Side. Dog foretog 
Dam i Bornholms Tidende for 4/rr, 81 rr og r3/ II en Gennem
gang af Luc. Kofods politiske Bedrifter, . d~r trods den he~
synsfulde Form og strengt saglige Fremst111mg, som ~am JO 
aldrig fornægtede, i nogen Grad rokkede ved d~n Piedestal, 
hvorpaa Politikeren Luc. Kofod havde placeret sig. Dam tog 
som Udgangspunkt den foran refererede Udtalelse af K?fod 
ved Mødet i Rutsker, hvori han hævdede, at han og Da~ l. d~t 
væsentlige havde stemt'ens i F~lketinget .. D~am genneI?gtk l S111 

Artikel de 12 vigtigste Lovarbejder, som I sidste SaI?hng havde 
været til Behandling, og paaviste, at i 9 af de 12 Tilfælde hav
de de staaet imod hinanden. Men dernæst gjorde Dam nærmere 
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Rede for, hvorledes Kofod gentagne Gange havde svigtet det 
Standpunkt, han oprindelig havde indtaget i samme Sag. For
uden de andetsteds i denne Afhandling nærmere omtalte Til
fælde, nævnte Dam ogsaa Spørgsmaalet om Vallø og Vemme
tofte Klostres Jordegods. Der var herom nedsat en Kommis
sion, hvoraf Kofod var Medlem. Han deltog i Flertallets Ind
stilling, hvorefter disse Stiftelser fremtidig skulde underkastes 
Lovgi~ningsmagtens Virksomhed og Bevillingsmyndigheder
nes Tdsyn. Denne Indstilling gik Justitsministeren imod, og 
J. A. Hansen stillede da i Folketinget en Dagsorden, der fast
holdt Udvalgsflertallets Opfattelse og misbilligede Justitsmini
sterens Standpunkt. Men ved Afstemningen om denne Dagsor·
den svarede Kofod »stemmer ikke«. »Han holdt altsaa ikke«, 
hedder det i Artiklen, »fast ved sin i Udvalgsberetningen til
traadte Udtalelse«. Dam afsluttede sin Artikel med følgende 
Udtalelse: 

»Vi have tilladt os efter Opfordring at fremstille de i de 
tvende forudgaaende Stykker indeholdte Kendsgærninger 
f~rdi saadanne ere mere talende end Ord og Talemaader, so~ 
VI have nok af i vore Dage. Efter de Prøver, vi saaledes have 
forelagt Læserne, tro vi det nogenlunde klart, at Bornholms 
r. Valgkreds sidst har været repræsenteret af en Højremand, i 
alt Fald væsenlig en saadan, om end ikke nogen af de mest 
yderligtgaaende. Dette bestyrkes jo yderligere derved, at Hr. 
~uc. Kofod, som det v:il erfares af Bladene, har været paa Rejse 
l andre Landsdele og I forskellige Vælgermøder været til Stede 
og talt imod det forenede Venstre, ligesom han nu i de seneste 
Dage har været mødt paa Vælgermøderne i Aakirkeby og 
Svaneke, og der givet sit Bidrag til Stillingens Belysning imod 
Venstre og hans »gamle Ven« Dam. Hr. Kofod har ikke fun
det de~ ~ødvendigt eller nyttigt at samles med Vælgerne i sin 
egen tidlIgere Valgkreds, men derimod fundet det mere tjen
ligt at rejse omkring paa andre Steder for der at oplyse Fol
ket om Stillingen. Er da hans egen Kreds bedre oplyst end alle 
andre? Man skulde jo næsten fristes til at tro det. Der har væ
ret Tale om at opstille en Venstrekandidat mod Kofod. Dette 
kan jo i og for sig være lige saa berettiget som alle andre Ste
der; men er Udsigten saadan, at der er Haab om, at det kan 
nytte noget? Valgkredsen har i saa Henseende givet' sig selv, 
saa forekommer det os, et Tilbagestød ved Valget den 20. Sep
tember f. A., idet man den Gang med stort Flertal forkastede 
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en afgjort Venstremand og derved stemplede Kredsen som en 
Højrekreds. Derhqs forekommer det os, at med Hensyn til den 
nærmest foreliggende Rigsdagsvirksomhed, er Nødvendigheden 
for en Venstremand ikke større nu, end den Gang, saa at man 
heraf maa slutte, at Bornholms 1. Valgkreds maa være i den 
rette Stilling, nemlig den, hvori den selv har sat sig«. (Born
holms Tidende 13111 IS73). 

Hvad Dams egen Stilling angik, var den ved dette Valg 
noget ejendommelig, idet han som foran omtalt, ikke havde 
kunnet følge sit Parti i de Afstemninger, der havde fremkaldt 
Opløsningsvalget. Han var da heller ikke Medunderskriver af 
det forenede Venstres Valgopraab, men han stod dog stadig 
i Partiet. Hverken i Rigsdagen, i sit Blad eller paa anden 
Maade havde'Dam overfor Offentligheden motiveret sine Sær
standpunkter. Dette var Udgangspunktet for en indsendt Ar
tikelserie i de 2 bornholmske Højreblade, betitlet »Rigsdags
valget i Bornholms 2' Valgkreds«, hvori det indledningsvis hed
der: »Ved det nu forestaaende Rigsdagsvalg, hvormed Landet 
skal ly ksaliggjøres, vil ethvert længere udviklet Program fra 
Kandidaternes Side være unødvendigt og overflødigt; thi det 
Spørgsmaal, som denne Gang vil være at besvare, lyder kort 
og godt saaledes: ville I stemme for eller imod Finantsloven? 
med andre Ord: ville I bidrage Eders til, at Frihed og indre 
Fred kan bo i Danmark, eller ville I, ved at umuliggjøre Stats
maskinens rolige Gang, hjælpe med til at bringe Landet til 
Anarkiets Rand, hvorfra Ingen kjender Tilbageveien? 

Dette er det eneste Spørgsmaal, der skal gjøres og besva
res, men Vælgerne maa da ogsaa fordre, at det bliver besvaret 
uden Udflugter, uden Bagtanker og Reservationer«. Efter at 
have beklaget, at det hidtil paa Bornholm havde været de 
mindst oplyste og mest umodne Vælgere, der fortrinsvis mødte 
op paa Valgdagen, samt opfordret de oplyste og modne V æl
gere til denne Gang at indfinde sig ved Valgprotokollen, skri
ver Forfatteren: »1 det Haab altsaa, at den forestaaende al
vorlige og betydningsfulde Kamp maa have vækket hver Mand 
til Bevidsthed om sit Ansvar, og idet jeg gaaer ud fra, at Hr. 
Kapt. Dam atter stiller sig til Valg i Bornholms Amts anden 
Valgkreds, opfordrer jeg Vælgerne der, til hver for sig at søge 
de Spørgsmaal besvarede: Kan Hr. Dam med Hensyn til det 
nu foreliggende Forfatningsspørgsmaal siges at være gjennem
trængt af en bestemt Grundopfattelse deraf? Har han i denne 
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Sag viist, at han veed, hvad han vil, og har han handlet, som 
han har talt? 

D~ Folkethinget ved Afstemningen om den bekjendte og be
tydmngsful~e A~resse til Kongen stod skarpt afsondret i to 

modsatte ~eIre, gjernte Hr. Dam sin Mening bag sit bekjendte: 
Stemmer Ikke«. 

Da det, som Forfatte:en s~river, »ikke er saa lige en Sag at 
faa et bestem.t. og tydelIgt BIllede af en Mands politiske Per
son fra de LeIlIgheder, som han har benyttet til ikke at under
skrzve Noget, ikke at sige Noget og ikke at stemme om Noget« 
søger han at naa den eftertragtede Klarhed om Dams politiske 
Standpunkt ved at analysere Bornholms Tidendes politiske Ar
tikler, ,særlig de fra andre Blade optagne, og han kommer der
~fter tIl det Resultat, at Dam i »Sind som i Skind tilhører det 
torenede Venstr~«, og han »opfordrer Hr. Dams Vælgere til, 
føren~, de gaae tIl ~et ,s~art f~restaaende betydningsfulde Valg, 
at, krItIsere, h~ns hIdtIdIge RIgsdagsvirksomhed, offentlig eller 
~nvat, skrIftlIgt eller mundtligt, efter Enhvers Evne og Lei
lIghed«. 

, Udfra en ti~svarende ~pfattelse opfordrede »Flere V ælgere« 
I ,en Annonce I de 2 Højreblade Meningsfæller i 2' Kreds til at 
gIve Møde »paa Madam Korups Sal« i Neksø Søndagen den 
2/1 I »for at forhandle om, hvad der kan gjøres for at Kredsen 
kan fa ae en Folkethingsmand, som vil støtte Regjeringen i 
Kampen mod »det forenede Venstre«. 
A~ dett~ Møde kom der imidlertid intet Resultat, antagelig 

fordI Højres Førstemand I Kredsen, Kaptajn O. E. Sonne, 
modsat sin ~tillil1g det foregaaende Aar fandt, at der ingen 
Grund var tIl at opstil,le nogen imod Dam. Dette Standpunkt 
fremsatte Sonne offentlIgt 2 Dage senere, da Dam holdt sit før
ste Vælgermøde i samme Sal, og Sonne deltog derefter ikke i 
Dams følgende Møder. 

Den Stil~in,g, O. E. Sonne her indtog, vakte Forbløffelse 
blandt adskIllIge af Kredsens Højrevælgere, og en Del af dem 
affattede en Opfordring til Rønnekredsens tidligere Folketings
mand, Kammerh~rre Fallesen, om at stille sig i 2' Kreds. 
Blandt Undersknverne var Propritær J. Kofoed Skovsholm 
Ibsker, der i Avisen (for S/II) angreb Kapt. Son~e, om hve~ 
han - efter at have refereret hans Anbefaling for Dam _ 
s~rev: >~Naar en Landsthingsmand udtaler Sligt og ikke yder
lIgere vIl støtte Regjeringen, end ved at anbefale en Mand, som 
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ikke er udtraadt eller udstødt af »det forenede Venstre«, og som 
ikke frygter et Venstre-Ministerium - saa er d~r endnu stø~re 
Grund til at vælge en Folkethingsmand, der vII støtte RegJe
ringen. - Jeg har, som det hedder »svoret Kongen« og skal 
være ham huld og tro, og denne Eed vil jeg som dansk ~and 
holde, trods alle spidsfindige Fortolkninger om Ikke Lovhghe
den af midlertidige Finantslove«. 

O. E. Sonnes Svar til Proprietær Kofoed findes i Avisens føl-
gende Nummer og lød saaledes: . . 

»1 »Bornholms Avis« for i Dag har Hr. Propnetair I. Ko
foed til Skovsholm dadlet min Optræden ved Valgmødet i 
Nexø. I denne Anledning være det mig tilladt,. kortelig at an
føre de Gmnde, hvormed jeg motiverede min Stilling, da Hr. 
Kofoed ikke berører disse. Jeg udtalte, at »det forenede Ven
stre«s Bestræbelse: ligefrem med Magt at ville tvinge sig ind 
i Ministeriet - Noget, som vi alle maatte være imod - denne 
Bestræbelse havde Dam, ved i forrige Samling ikke at. tiltræ~e 
Adressen til Kongen, og ved ikke dengang at stemme Imod Ft
nantsloven viist at han ikke vilde være med paa. I den nuvæ
rende Rig;dagss~mling havde han stemt med Re~jeringen og 
mod »det forenede Venstre«, ved at stemn:e for Fmant~loven; 
og under Mødet forklarede han, at ha~ Ikke kunde ultræde 
den Adresse, fordi den indeholdt Sætnmgen om, at Kongen 
skulde vælge sine Ministre i Overeens~teI?~e~se med Folke
thingets Fleertal, hvilken Sætning han mlsbllhgede, som gaaen
de Kongens Særrettigheder for nær. Det var alene Spørgsmaa
let om Stemmen for eller imod Finantsloven det denne Gang 
gjaldt, det var paa denne Afstemning, at Folkethinget var op
løst og paa dette, og alene paa dette Spørgs~aal, at ~er var 
rettet Appel til Vælgerne, og derfor. udtalte J~g som ml?- M~
ning, at der ikke denne Gang var ulstr~kkehg Anledmng ul 
at stille en Kandidat op imod Dam, som JO netop havde stem~ 
saaledes, som Regjeringen og vi fandt rigti~t .. Do~ maatte VI 
vide om han hvis han blev valgt, ogsaa da IgJen vilde stemme 
for Finantslo~en. Dam udtalte, som bekjendt, at han, hv~s Stil
lingen væsentlig var uforandret, da vilde stemme for Fmants-
loven. . 

Hvad Hr. Kofoed anfører om Troskab imod sm Konge
Eed, haaber jeg ikke skal udlægges saaledes, som om jeg havde 
tilsidesat Min«. . . 

Sonnes Forklaring tilfredstillede dog ikke alle Højremænd l 
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Kredsen, og en af de misfornøjede skrev under Mærket »e« en 
~rtikel i Avisen for 15/II, hvori Sonne beskyldes for at høre 
til de Folk, som »ved den hyppige Brug af deres Dømmekraft 
og den dermed følgende Anspændelse ikke saa sjelden tabe Ev
nen til at kunne skjelne Sort fra Hvidt, derved nemlig, at de 
ved spidsfindig at skulle veie Alt for og imod, ved at skulle see 
me~ de~ ~ne ~ie paa det Sorte, og med det andet paa det 
HVide, ttlsldst Ikke ret blive istand til at opfatte andre Farver 
end den graa; derimod formener jeg, at Evner til at skjelne 
lidt skarpt derimelIem snarere maa forudsættes at findes hos 
Folk med jævn sund Forstand, der saa lempelig er udviklet i 
Livet,. med en varm Følelse for Sandhed og Ret, og med Mod
bydehghed for den omtalte graa Kuleur«. Artiklen slutter saa
ledes: »Som Resultat af det Hele fremgaaer, at jeg ikke for
staa~r et Muk af Hr. O. E. Sonnes Optræden eller Oplysnin
ger l de~ne Sag, men saadan gaar det i disse Tider, naar man 
har en Jævn sund Menneskeforstand; jeg har kun den Trøst, 
at mangfoldige Andre ikke er klogere end Deres e«. 

Hvorfor Kammerherre FalIesen ikke modtog den ham til
budte Kandidatur, foreligger der intet om, men antagelig har 
Hovedgrunden været den, at han var fuldstændig klar over 
dens Haabløshed. Han deltog dog i det første af Dams V æl
gerrnøder. 

Dette afholdtes i Neksø den 4/r r. Det var besøgt af ca. 300 

Vælgere. Om sit Standpunkt i de omtvistede, aktuelle Spørgs
~aal udtalte Dam, »at naar han havde sagt »Stemmer ikke« 
til ~dressen, var G~nden den, at han ikke ønskede at sige 
»Nel«, da Adressen mdeholdt en Mistillid til Ministeriet, som 
han ~eelte, og at han heller ikke kunde sige »J a«, da Adres
sen stillede en Fordring, som han ikke fandt berettiget, til Kon
gen Om at vælge sine Ministre blandt Folkethingets FleertaI. 
Under Løbet af Forhandlingerne udtalte han, at han, som en 
Ven af en rolig og sindig Udvikling, ikke billigede et saa vold
somt Skridt som Finantslovens Forkastelse, og at han, hvis 
han blev gjenvalgt, og Stillingen var uforandret, atter vilde 
stemme» Ja« for Finantsloven, men at han paa den anden Side 
ikke vilde udtræde af »det forenede Venstre«, da man for at 
udrette Noget maatte slutte sig til et Parti, og »det forenede 
Venstre« var det, som nærmest udtrykte hans Anskuelser«. 

I Forhandlingen deltog - foruden O. E. Sonne og Fallesen 
- Byfoged Grønlund, Svaneke, Lærer Jørgensen, Ibsker, Kap-
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tajn Sørensen, Svaneke, og Lærer Jensen, Aaker. Kun den sid
ste støttede Dam; Mødet sluttede med Leveraab for denne .. 

Det næste Møde holdtes i Svaneke den 9/ II . Det var talngt 

b f den de lokale Angribere - Byfoged Grønlund, 
esøgt, og oru . K f d 

Kontrollør Bohn og Lærer Jørgense~ - var LU~lanus. o o 
mødt for at paavise "Parlamentansmens Umuhghed I Dan-

mark«. d . A k· k b d 
Mødeserien sluttede med et V ælgermø e I a Ir e}' en 

101II, hvor Lucianus Kofod og Skovrider Bruel optraadte som 

Opponenter. d 
Da Oppositionen hverken i r. eller 2. Kreds. hav e opnaaet 

l
· en Kandidat var Valgspændmgen borte, og 

at sam e sig om , .. I 
Tilstrømningen til de 2 Valgsteder derfor Ikk.e sa:rltg ~tor. 
Rønne lededes Valghandlingen af Byfoged Ohv~nus; ltgeso

m 

forrige Aar var Overlærer Hoff ordførende Stiller for L~c. 
Kofod, hvis Valgtale bevægede sig i de ken.dte Ba~er. Han m-

Il d f V enstremænd (Symaskmefabnkant Clem-
terpe ere es a 3 d· J k b 
mens en Husmand Jespersen, Kongstub?e, og Gaar ejer a o 
Olsen, 'Klint). Kofods livlige Svar til Interpellanterne. blev 
"ledsaget af gjentagne Bravoraab fra den la~gt ov~rveJe~de 
D l f Forsamlingen. Da der omsider skredes til K~anng, viste 
dee re s;g en aldeles overvejende Majoritet for .Ka.ndldaten; ~le: 
da der af en Del Vælgere blev forlangt sknfthg Afstemntn", 
00" deres Navne blev opraabte, viste det sig, at Flere af dem 
ikke vare til Stede, og at en Enkelt, hvis Navn blev .op~aabt, 
~ kl de at han ikke selv havde underskrevet BegJænngen. 
~r ære , l ·kk d s 
Da saaledes det bestemte Antal af 5 ° V æ gere I e opn~ae e, 
e;klæredes Lucianus Kofod for Rigsdagsmand i Bornho ms lo 

Vo,lgkreds«. (Af Avisens Referat). 
Der afsluttedes med Leveraab for Konge, Fædrelandet og 

den genvalgte Rigsdagsmand. . l -
I Aakirkeby var Løjtnant M. P. Jensen, Llmensgaar~, Va g 

leder. Dam mødte med de samme 3 Stiller: som fo~nge Aar 
(Pastor Algreen, Husmand P. Nielsen og Løjtnant Thuleborrl· 
De to førstnævnte havde Ordet for at anbefale Dan;s G~n~a ". 
Dam hævdede i sin Valgtale, at man skulde være Imø e om
mende, thi kun ad Overenskomstens Vei kunde der udrettes 
Noget. Han haabede, at man nu h~vde lært, at der Intet oPd 
naaedes ved at stille Sagen paa Spidsen, ?g han slu~tedeO" m:

a 
Ønsket om, at paa den ene Side det reaktlOn~re Hølr~ o" P 
den anden Side det lidenskabelige Venstre vilde opgive deres 

299 

yderligtgaaende Fordringer, saa der kunde oprinde en frugtbar 
Tid, hvori store og heldbringende Love kunde blive gjennem
førte til Gavn for vort Fædreland. 

Valglederen opfordrede derefter forskjellige Gange de Til
stedeværende, som vilde rette Spørgsmaal til Kandidaten, om 
at melde sig, men da ingen kom, sluttedes Forhandlingen. Ved 
Kaaringen stemte de fleste for Dam, kun faa Stemmer viste 
sig ved Kontraprøven at være imod. Efterat derpaa et Kvar
teer var forløbet, uden at der blev forlangt skriftlig Afstem
ning, erklæredes Kapt. Dam for valgt til Kredsens Folkethings
mand. Dam takkede og udbragte et "Leve« for Grundloven, 
hvorefter Huusmand P. Nielsen udbragte et »Leve« for Kapt. 
Dam, hvilke begge besvaredes med Hurraraab«. (Bornholms 
Avis for I8/II). 

30. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIANUS 

KOFOD, DAM OG SONNES VIRKSOMHED I RIGS

DAGSSAMLINGEN 1873-74. 

Den 6; I ° I 873 traadte Rigsdagen sammen, men allerede 12 
Dage senere opløstes Folketinget, idet Venstreflertallet i dette 
Ting Dagen før havde nægtet Finanslovforslaget Overgang til 
2' Behandling. I denne Samlingens I' Afdeling havde ingen af de 
bornholmske Rigsdagsmænd Ordet, men det har Interesse for 
Bedømmelsen af Dams politiske Indstilling at lægge Mærke til, 
at han saavel ved Afstemningen om Finanslovsnægtelsen som 
ved de andre partipolitiske Afstemninger i denne Periode 
stemte sammen med Højre. Han ønskede antagelig ved denne 
Særstilling at markere, at han ønskede den storpolitiske Kamp 
udsat længst muligt. 

Samlingens 2' Del varede fra 4(12 1873 til 1/4 1874. Luci
anus Kofod var vedvarende den af de 3 bornholm~ke Rigs
dagsmænd, som oftest havde Ordet, men Antallet af hans Ind
læg var dog væsentlig færre end i de to foregaaende Samlin
ger, nemlig 25. Dam havde Ordet 7 Gange, Sonne 12. Kofod, 
der hidtil tidt havde pukket paa sin uafhængige, enlige Stil
ling, var nu meldt til hos Højre og blev af dette Parti beløn
net med en plads i Tingets vigtigste Udvalg, Finansudvalget. 
Desuden var han Medlem af et Udvalg angaaende Gennemfø
relsen af det nye Møntsystem for Stempelafgiftens Vedkom-
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mende. - Dam var som sædvanlig Medlem af Finansudval
get, hvor han valgtes til Sekretær. Ogsaa i denne Samling v~r 
han Ordfører for Tillægsbevillingsloven. Desuden var han h
gesom i forrige Samling Medlem af Udvalget angaaende Til
syn med Dampkedler m. v. - Sonne var kun Medlem af et en
kelt Udvalg; dette var nedsat til Behandling af Regeringens 
Forslag om et særligt Tillæg til de lavest lønnede Embeds- og 
Bestillingsmænd samt de værnepligtige. 

Bornholmske Spørgsmaal spillede i denne Samling kun en 
ringe Rolle. - Krigsministeren, General Thomsen, mødte paa
ny med det fra forrige Samling kendte Forslag til en ny Hær
ordning; ogsaa ved denne Lejlighed foreslog Regeringen Born
holms Væbning nedlagt. Herom udtalte Lucianus Kofod i Fol
ketinget: »Naar jeg taler imod Ophævelsen af Bornholms V æb
ning, haaber jeg ikke, man vil antage, at dette sker af person
lige Grunde; jeg har ikke høstet mine Laurbær i Bornholms 
Væbning. Nei, jeg skal ganske henholde mig til, hvad jeg før 
har sagt, og jeg kommer kun tilbage dertil nu, for at man ikke 
skal tro, at jeg har forandret min Opfattelse. Det er min fulde 
Overbevisning, at Ministeren, naar vi tage Hensyn til Lan
dets Forsvarskræfter i det Hele, for 0ieblikket har en god For
svarskraft i Bornholms Væbning. Jeg kan nemlig ikke indse, 
hvorledes Bornholms Værnepligtige i Krigstilfælde kunne blive 
kaldte herover under Fanerne; jeg antager nemlig, at Flaadens 
Skibe ville have nok at gjøre paa andre Steder og vigtigere 
Formaal at fyldestgjøre end at hente nogle faa Værnepligtige 
herover fra Bornholm. Dernæst vil den ærede Minister ind
rømme, at det er fuldstændig demoraliserende i Hæren at ud
danne Mænd, som vide, at de, naar det kommer til at gaa løs, 
kunne gaa med Hænderne i Lommen og sige: De have nok 
Krig derovre. Det er farligt, og det er slappende .. Jeg har lade~ 
mig fortælle, at Bornholmerne nu høre til de fllllkeste Folk l 

Hæren, men jeg frygter for, at dette Forhold vil virke til, at 
de herefter netop blive de slappeste, thi de vide da, at de ud
dannes til Krigstjeneste ved Hald, men ikke til Krigstjeneste, 
hvor det gjælder, og hvorfor de netop skulde bruges. Jeg .skal 
naturligvis imidlertid stemme for Hærloven, selvom der Ik~e 
skulde blive foretaget nogen Forandring i den med Hensyn ul 
dette Punkt«. (Folket. Forh. 1873-74, Sp. 373-74). 

Da Hærloven standsedes ved Modstanden fra Venstres Side, 
blev Spørgsmaalet om den bornholmske V æbnings Bortfald 
ikke bragt videre. 
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I den~e Forbindelse kan nævnes, at der i Finansudvalgets 
Betænk:l1ng findes en Udtalelse angaaende den militære Ind-
kvartenng paa Bornholm· et Flertal af Ud l l· d H . , va get, nem Ig e 7 

øJremedlemmer samt ~e. 2 Venstremænd Dam og Gert Win-
ther erklærede det »ubillIgt, at Lovgivningens Bestemmelser 
om Godtgørelse for militær Indkvartering ikke gjælder for 
Bornholms Vedkommende under Væbningens Indkaldelse til 
k?velser«. De 9 Medlemmer udtaler videre, at »alene Hensynet 
tll den forestaaende .Hærlovsrevision, der truer med Ophævelse 
~f Bornholms V æbn.lll?, afholder Flertallet fra nu at søge den 
eromhan~led,e UbIlhg?ed. afhjulpen«. Da Finanslovforsla

get kom ul 2 Behandlmg ~ Folketinget, fremsatte Udvalgets 
Ordfører, Berg, der altsaa l dette Tilfælde talte paa Mindre
tallets Vegne, . at ~et ikke havde staaet ham og hans Menin s
fæller klart, »1 hvIlken Udstrækning der kunde være T l g 

Ub ·11· h d ' a e om nogen l Ig e «, hvorfor man ikke havde villet deltage 
Flertallets Bemærkninger. 

Dernæst skal anføres nogle Udtalelser som O E S o 

fremsatte i Landstinget under 2' Behandling af Fi~an~lo:~~: 
sl~get om. et Par lokale bornholmske Spørgsmaal. Det første af 
dIsse angIk Postvæsenets Besørgelse af rejsende. Herom udtalte 
Sonne: .»]eg h~r .en Tak til den høitærede Indenrigsminister 
for en hlle Bevilhng, der i Aar staar paa Finantsloven til Op
rettel.sen af Venteværelser for Reisende paa Bornholm. Saa 
utrohgt det lyder,. er det dog saa, at hidtil have de Reisende 
maattet ophol~e SIg pa~ Gaden for at vente paa Postvogn~n. 
Afgange? kan Ikke ske ul en bestemt "Tid, idet den afhænger af 
Dampskl.bets Ankomst, som atter afhænger af Veir og Vind. 
~er har Ikke været noget Venteværelse, og i Vinterens Tid i en 
bIdende Kulde er Gaden. ikke noget behageligt Opholdssted .• 
Jeg takker derfor den høItærede Indenrigsminister for, at der 
nu k~mmer opvarmede Venteværelser ; men der staar endnu en 
Del tIlb~ge at ønske, som jeg er saa fri at gjøre Henstilling om. 
Hvad vIlde man for en Snes Aar siden have sagt i det øvrige 
Danmark,. naa~ de Reisende ikke kunde have faaet en lukket 
Vogn.at kJør~ l? Man vilde have fundet det i høi Grad ubilligt 
og utIlfredsstIllende, men paa Bornholm er det endnu Tilfæl
det. Paa Postvognen er der kun Plads til 3 Personer og det er 
en aaben Vogn. Vi have rigtignok paa en Route f;aet lukket 
V. ogn, me~ kun paa den ene, og det vilde være meget ønske
hgt, om VI kunde faae lukket Vogn ogsaa paa de øvrige Rou-
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ter. Vi have nu kun kjørende Post 3 Gange om Ug~n; men man 
kan ikke engang være sikker paa at komme med disse 3 Gange, 
thi som jeg sagde før, der er kun 3 Pladser paa de aabne ":" og
ne: og man kan komme med sin Skilling i Haanden at kJøbe 
Billet og dog ikke komme ~ed. Det er ~oget, man fo~længst 
er kommet ud over i det øvnge Land, og Jeg er overbevist om, 
at havde det været saaledes for et Snes Aar siden her i Landet, 
vilde der have reist sig høie Skrig herimod. Herovre har man 
nu Jernbaner, billig og hurtig Befordring, ikke 3 Gange om 
Ugen, men hver Dag, og ikke 1.Gang om Dag.en, men flere 
Gange daglig; paa Bornholm denmod er man Ikke en Gang 
sikker paa at kunne blive befordret paa aaben Vogn .nogle f~a 
Gange om Ugen, idet Bivogn ikke skaffes. Jeg skal ulla?e mig 
at gjøre opmærksom paa, at Postbestyrelsen, hos hvem Jeg har 
andraget derom, har svaret, at den nok vilde. skaffe lukkede 
Vogne, men at Amtsraadet ikke vilde lave Vel.ene ~aaledes, a.t 
Vognene kunde kjøre derpaa, og det er der vlrkehg Noget l, 

thi Bornholm er ikke et jevnt Land, det gaar stundom Bakke 
op og Bakke ned, men dog ere Veiene saaledes, ~t I?an kan 
kj øre ganske godt overalt paa dem, om end gansk~ V.ISt Ik~e med 
disse store Postvogne. Saadanne behøver de nu Imidlertid hel
ler ikke at være, men det var tilstrækkeligt, ?m d.et blev en al
mindelig Droske, som allerede temmelig alml1:dehgt ere komne 
i Brug derovre, hvor jo Pakkerne kunne dels hgge bag p~a, dels 
være foran og Passagererne sidde inden i. postvæsenet Siger nu, 
at det ikke paahviler det som en Forpligtelse, ~g efter Postio
v:on paahviler der det heller ikke nogen Forphgtels~; det har 
kun en Bemyndigelse. Men det er ogsaa netop derfor, Jeg andr~
ger paa det her, da det naturligvis ellers vilde kom~e af sig 
selv. Jeg andrager om, at man vil tage under Overvelelse, om 
vi ikke kunde faae Tilstande derovre, blot saaledes som de 
vare i det øvrige Land for en Menneskealder siden; bedre for
lange vi det ikke«. (Landst. Forh. 1873-7~, Sp. 899-900). 

Det andet Forhold, som Sonne fremdrog I samme Tale, an
gik de store Hærgninger, Stormfloden den q/II 1872 frem
kaldte ved østersøens Kyster, ogsaa de bornholmske. Han U?-. 
talte herom følgende: »Endnu skal jeg gjøre en lille He~sul
ling. Det høie Thing vil vide, hvilk~n Ulykk~, de~ overgik os 
ved Stormfloden 1872 paa den nordlige og østhge S~de af B?rn
holm, hvorved vore Havne bleve ødelagte, og VI h~ve Ikke 
kunnet faae dem udbedrede siden. Vi ventede paa Hjælp fra 
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Centralkomiteen,':·) og jeg skal sige, at denne Hjælp ogsaa 
blev os ydet med rund Haand; men desværre kom Tilsagnet 
saa sildig, - først i August Maaned forrige Aar, om jeg husker 
ret - saa at der det Aar intet kunde gjøres. Derfor ligge Hav
nene hen. Af de 3 Havne bleve de 2 ganske ødelagte, men den 
ene, som ikke helt blev ødelagt den Gang, har nu ved Storm
floden i Vinter igjen lidt en større Beskadigelse. Til en vis 
Grad kan det maaske siges at være Centralkomiteens Skyld, 
thi havde vi faaet Pengene i rette Tid, havde Havnen maaske 
været noget mere beskyttet, idet da Udbedringen vilde være 
sket i forrige Aar. Hjælpen have vi nu faaet, men der er stillet 
den Betingelse, at Udgifterne skulle anvendes under Tilsyn af 
en Ingenieur og efter hans Ordre, hvad jeg forøvrigt finder 
ganske rigtigt; men Følgen af denne Betingelse er, at Istand
sættelsen ikke kan gjøres for den Hjælp, vi have faaet, men der 
maa skydes Betydeligt til. Hjælpen tilstodes, efter hvad det 
vilde koste at føre op igjen i den Tilstand, det var før Storm
floden, medens den ny Udbedring vil koste næsten det Dob
belte. Værst stillet er Allinge, en lille By paa 800 Indvaanere. 
Paa det Sted var der stor Trang til en god Havn; der kommer 
mange Skibe om forbi Hammeren, og flere af dem ere stun
dom i Nød og ville ty derind. For en Del Aar siden anstrengte 
man sig derfor for at faae en Havn, der kunde tage imod Ski
bene, og derved har Byen paadraget sig en Gjæld af, saa vidt 
jeg veed, 47.000 Rd., saa at den nu ikke kan fa ae noget nyt 
Laan. Den har faaet 25.000 Rd. i Erstatning fra Centralkomi
teen, men de ere ikke tilstrækkelige til mere end til at opføre 
den yderste Mole; den indre Havn og Indseilingen kan man 
slet ikke gjøre Noget ved. I denne Nød vidste man ikke bedre, 
end at sende en Deputation til Regjeringen med Bøn om Hjælp 
af Statskassen. Den henvendte sig til den høitærede Indenrigs
minister og til en Del af Finantsudvalgets Medlemmer, hvor
efter den reiste hjem med det bedste Haab om at faae Hjælp 
enten gjennem et indtil videre rentefrit Laan eller paa anden 
Maade. Indenrigsministeren havde lovet at ville forelægge For-· 
slaget til Finantsloven herom, men der findes Intet desangaa
ende. Jeg kan godt forstaa, at Tiden maaske ikke har tilladt 
at overveie Sagen, da Deputationen kom saa sildig herover, 

"~-l En Komite, der blev nedsat for at administrere de indsamlede 
Midler til Afhjælpning af den voldte Skade. 
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men jeg vil udtale det Ønske, at den høitærede Minister vil 
bevare den Velvillie for Sagen, som han har yttret for Depu
tationen, saaledes at Byen tør nære Haab om at faae Hjælp 
af Statskassen, eller i alt Fald at faae det overveiet i Rigsda
gen, om der er Grund til at yde den Hjælp, hvad )eg mener 
der er, og som jeg tillader mig at anbefale Byen til at faa«. 

(Landst. Forh. 1873-74, Sp. 900-9°1). . 
Indenrigsministeren, til hvem Sonne rettede sille Henvendel-

ser, var fraværende, da han var optaget af et Folketingsmøde, 
men Finansministeren lovede at gøre sin Kollega bekendt med 
den bornholmske Landstingsmands ønsker. Bortset fra en gan
ske kort Bemærkning, som Sonne fremsatte i et Landstings· 
møde 2 Dage senere, var den her refererede Tale den, hvormed 
Sonne afsluttede sin mangeaarige Deltagelse i den danske Rigs
dags Arbejde. Med denne Samling udløb de~ 8-aarige Valg
periode, og ved det Valg, som blev afholdt I Oktober 1874, 
gled Sonne for stedse ud af aktiv.Politik. . . . 

Hans Virksomhed i denne Samling havde lØvngt I det væ
sentlige samme Karakter som i de foregaaende; han .havde dog 
Ordet et væsentlig færre Antal Gange, end han plejede. Dette 
maa imidlertid ses paa Baggrund af, at Landstinget i denne 
Samling havde forholdsvis lidt at arbejde med. Den sto~poli
tiske Spænding imellem Regeringen og Venstreflertallet I F?l
ketingt medførte, at dette Ting kun lod faa og ubetydehge 
Lovforslag gaa op i Landstinget. . ' . . 

Blandt de Lovarbejder, Sonne særhg beskæftigede sig med, 
skal nævnes Kvaksalveriloven. Han tog her visse Sider af »de 
kloge« Koners og Mænds Virksomhed i Forsvar. »Det er en 
velbekjendt Sag«, udtalte Sonne, »at der findes e~kelte Mænd 
og Kvinder, som ere i Besiddelse af Kundskaber til at helbrede 
i visse Retninger, og det forekommer mig, at, naar de bruge 
disse Kundskaber alene for at gavne deres Medmennesker og 
ikke søge noget Erhverv derved, skulle de have Lov til at ud
øve saadan Virksomhed«. »Jeg kj ender en Kone, der har Ind
sigt i at kurere for Benedder, og det er ganske v.ist bl~vet tole
reret, _ det kan jeg ikke negte - at hun har givet sig af med 
at give dem, som have henvendt sig til hende, Raad imod Ben
edder. Det er nu naturligvis Noget, der ikke sker hver Dag, 
maaske ikke en Gang hver Maaned, fordi denne Sygdom Gud 
ske Lov ikke er hyppig, men jeg tør sige, at de Fle.ste, .som have 
troet at lide af denne Sygdom, have henvendt sig til hende«. 
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»Hun udøv~r Virksomheden ikke blot til Fordel for sine Nær-' 
meste, f~r s~ne Husfæller, men til Fordel for Enhver, der hen-' 
vender sig nI hende, og da hun ikke søger Noget Erhverv der~ 
ved, forekommer det mig, at hun ogsaa skal have Lov dertil«. 
(Landst. Forh. 1873-74, Sp. 508-10). 

Son.ne stillede sammen med 6 andre Landstingsmænd et 
Ændnngsforslag, der vilde gøre det muligt for saadanne Per
soner at fortsætte deres Virksomhed, blot de ikke øvede det 
som Erhverv, men Forslaget blev nedstemt med 28 Stemmer 
mod 18. 

~ndvidere havde han gentagne Gange Ordet og stillede Æn
dnngsforslag ved Behandlingen af Lovforslagene om Færgevæ
senet, om Havneafgifter ved Københavns Havn, hvor han var 
Talsmand for at holde Skibsafgifterne nede, idet han hævdede 
at det :rar urimeligt, at denne Havn var saa forholdsvis dy; 
at b~seJle, samt om Ordningen af Styrmandseksamen. Ved
det Sidstnævnte Lovforslags Behandling indrømmede han at 
den forøgede Dampskibsfart gjorde det naturligt at stille for
øgede ~ordringer til danske Styrmænds Kundskaber; »men jeg 
har al.hgevel«, fo~tsatte han, »nogle Betænkeligheder ved disse 
Fordr~ng~r. De Ville nemlig kræve nogen mere Tidsanvendelse 
end ~Idtl~, saa at de Vedkommende i noget længere Tid end 
nu Ville hde Tab af Fortjeneste, og Examen altsaa koste dem 
Mere end hidtil. Styrmandsnæringen har hidtil været en af 
~en Slags .Næringer, som ~n fatt~g Mand kunde arbeide sig op 
ul. Jeg. kJ ender mangfoldige Skibsførere af fattig Herkomst, 
som, s~Jøndt de ere gaaede. tilsøs med ikke Mere, end de gik og 
stode l, og kun havde fattlge Forældre, der ikke kunde hjælpe 
dem, dog efterha.anden have sparet sig saa Meget sammen, at 
de have kunnet hgge ved Skolen i den Tid, der behøvedes for 
at .erhverve Styrmandsexamen, hvorefter de senere ere blevne 
Sbbsførere og komne i god Stilling. Jeg vilde nu nødigt, at 
dette Forhold skulde forandres derved, at Fordringerne til Ex
amen bleve saadanne, at ikke ogsaa fremtidig den arbeids
somme og stræbsomme, men fattige Mand kunde slaa ind paa 
den Vei og. erhverve sig de fornødne Kundskaber, og det fore
kommer mig. derfor, at, naar det Offentlige for det Offentli
ges Skyld stlller større Fordringer til saadanne Folk, saa bør 
det ogsaa komme dem til Hjælp. Jeg har da ogsaa med Glæde 
~et, at Udvalget i det andet Thing har havt den samme Tanke 
Idet det har udtalt i sin Betænkning, at Udvalget tror, idet de~ 

20 
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anbefaler Lovforslagets Fremme, at turde gaa ud fra den For
udsætning, at Bevillingsmyndigheden vil i Sagens Interesse yde 
den fornødne Hjælp, og jeg har her taget Ordet for at bede 
den høitærede Marinerninister om at bidrage Sit til, at denne 
Forudsætning kan ske Fyldest«. (Landst. Forh. I873-74, Sp. 

858). 
Marineministeren stillede sig meget forstaaende overfor 

dette Krav og lovede, hvis det skulde vise sig nødvendigt, at 
forsøge at tilvejebringe yderligere Midler til trængende Styr
mandsaspiranters Ophold paa Skole. 

Endelig skal nævnes, at Sonne - iøvrigt ~ den før .omtalte 
sidste Tale han holdt i Rigsdagen - kom lild paa sm Ynd
lingstanke, at der skulde træffes Foranstaltninger til at frem~e 
Opsparingstanken i den jævne Befolkning, og fra Statens Slde 
føres Kontrol med, at Institutioner, som tog saadanne Opgaver 
op, ogsaa bød deres Klienter tilstrækkelig Sikkerhed. Han ud
talte om denne Sag bl. a. følgende: »Bestræbelsen efter at spare 
sammen og navnlig spare sammen til de gamle Dage fore
kommer mig at fortjene i høi Grad Understøttelse, og. Tanken 
derom har ogsaa foranlediget, at en Del Foranstaltnmger ere 
komne tillive, som gaa ud paa at fremme denne Bestræbt.,:,se. 
Der er f. Ex. »Bikuben« med sin Alderdomsforsørgelseskasse, 
der er »Arbeiderbanken«, som har indrettet en Alderdomsfor
sørgelseskasse. »Arbeiderbanken« er den Anstalt, der paa den 
hensigtsmæssigste Maade har imødekommet Tidens Bestræbel
ser for, at Arbeideren kan sikkre sin Fremtid; den har indret
tet sig saaledes, at Arbeideren kan spare sammen ~g vente .gan
ske rolig med at tage sin Bestemmelse og træffe Slt Valg 1mel
lem at faae hvad han har opsparet, udbetalt med Rente og 
Rentes Ren;e eller at faae en Livrente, og hvis han dør, bliver 
det Hele med Rente og Rentes Rente udbetalt hans Familie. 
Kun naar en Anstalt er indrettet paa denne Maade, forekom
mer' det mig, at man kan vente, at Arbeideren vil benytte den 
med Lyst, thi kun da har han ~ikkerhed .fo~ at 0I;naa det, 
han sætter Pris paa. Naar en Arbe1dsmand v1I Slkkre sme gamle 
Dage, maa han ofte, for at afse de nødvendige Skillinger .. de~
til udsætte sin Familie for at lide Savn, hvad han naturhgv1s 
ikke vil indlade sig paa, naar det er usikkert, om han virkel.ig 
faar Gavn deraf; men er han sikker paa, at han for det T1I
fælde at han bliver i Live, kan nyde det Opsparede som en 
Alde:domsforsørgelse, og at det, naar dette ikke bliver Tilfæl-
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det, dog paa den ene eller den anden Maade kommer hans Fa
milie til Gode, idet de indsatte Penge da blive tilbagebetalt e med 
Renter, vil han benytte en saadan Anstalt«. »Der er imidler
tid en Omstændighed, som muligt kan fremkalde lidt Betænke
lighed, og det er, at der maa være fuld Sikkerhed tilstede for 
at Arbeideren nu virkelig ogsaa kan faae det, som der love~ 
ham. I Livrenteanstalten er det fuldkomment sikkert, thi der er 
Staten Garant; men ved de andre Anstalter ligger hele Sikker
heden i Forretningsførelsens Paalidelighed gjennem et godt, 
kraftigt og stærkt Tilsyn. Nu forekommer det mig, at det maa 
være Statens Pligt at foranstalte et saadant Tilsyn og kontro
lere disse Kasser; ja, det forekommer mig at være Statens Pligt 
at kontroleæ endog enhver Sparekasse; thi Intet tjener Almen
vellet mere, end at de Smaasummer, der saaledes spares sam
men, ere fuldkommen sikkert bevarede. Man kan nok sige, at 
det maa være Vedkommendes egen Sag, og at, naar en Mand 
sætter sine Penge i en Kasse, saa maa han selvom hvorvidt 
de der ere sikkre ell~r ei. Men naar det gjælder Smaafolk og de
res Alderdomsforsørgelse, er det for Meget at forlange, at de 
skulde være inde i den Slags Ting, og for at de Ulykker, der 
vilde opstaa, hvis en saadan Anstalt var upaalidelig, kan und
gaas, er det mit Ønske, at der til næste Aar maatte optages en 
Post paa Finantsloven til at betale et saadant Tilsyn med·.<. 
(Landst. Forh. I873-74, Sp. 897 f. f.). 

SonneS Udtalelse fremkaldte enkelte Indlæg. Den alminde
lige Indstilling i Tinget overfor hans Plan om en Statskontrol 
af disse Forhold fik vistnok Udtryk, da Sonnes Kollega, den 
jydske Landstingsmand N. Rasmussen, erklærede: »Jeg for mit 
Vedkommende vilde anse det for meget uheldigt, om det Of
fentlige vilde gribe ind i den private Virksomhed og Foreta
gelsesaand, der rundt omkring til stor Velsignelse er kommen 
tilstede i et stort Omfang ved, at man har oprettet Sygekas
ser, Sparekasser, Forsørgelseskasser, Alderdomsforsørgelseskas
ser og mange andre slige Kasser. Dette kan kun ske derved 
at private Folk paatage sig det; det kan kun ske, naar de sel~ 
raade, og ingen Anden blander sig ind i Sagen«. 

De faa Indlæg, som Dam fremkom med under denne Sam
lings Debatter, har ingen større Interesse; de fleste af dem frem
satte han i sin Egenskab af Ordfører for Tillægsbevillingslov
forslaget, et Hverv han røgtede sagligt tilfredsstillende. I en 
af Samlingens vigtigste partipolitiske Sager, nemlig i Spørgs-
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maalet om Bevilling til en ny Panserkrydser, gik han, ligesom 
i den forrige Samling, imod sit Parti. Dams Særstilling i denne 
Sag bevirkede, at der blev Flertal for Bevillingen i Folke:in
gets Finansudvalg, hvor der sad 8 Venstremænd og 7 HøJre
mænd. Dette har utvivlsomt voldt Ærgrelse indenfor Venstres 
Gruppe, idet Partiets Fører, Christen Berg, der desuden var 
Ordfører for Finansudvalget angaaende Finansloven (Bojsen 
var Udvalgets Formand, Dam Sekretær) i Debatten om Panser
krydserbevillingen, der var det vigtigste Pu~kt i hele Betæn~
ningen, stod som Ordfører for Udvalgets Mmdretal. MærkelIg 
nok havde Dam slet ikke Ordet under den meget lange og 
skarpe Debat; der findes altsaa ikke i Rigsdagstidende noget 
Bidrag til Belysning af hans Særstandpunkt. Saavidt det kan 
ses, slog ingen af Dams Partifæller Følge med ham ved !"f
stemningen, hvor Bergs og Bojsens Standpunkt sejrede, idet 
Krydseren blev nedstemt med 54 Stemmer mod 38. Bla~dt 
disse 38 var de 2 senere saa kendte Venstremænd Holstem
Ledreborg og Octavius Hansen, der begge paa dette Tidspunkt 

var Løsgængere. 
Den Omstændighed, at Dam ved de vigtigste Partiprøver .i 

denne Samling, nemlig ved Afstemningerne om Adressen nI 
Kongen, Nægtelsen af Finanslovens Fremme og Bevillingen til 
Panserkrydseren, gik sammen med Modstanderne, fremkaldte 
ikke noget Brud mellem ham og Venstre. Dette maa paa den 
ene Side opfattes som et Udtryk for Partiets Liberalitet, paa 
den anden Side kan man sikkert deraf drage den Slutning, at 
hans personlige Stilling indenfor Partiet har været stærk nok 
til at kunne taale selv en meget kraftig Belastningsprøve. . 

Af en helt anden Beskaffenhed er det Billede, som Rigsdags
tidendes Spalter for r873-74 tegner af Lucianus Kofod. Som 
omtalt havde han nu opgivet den Rolle, han i mange Aar 
havde spillet, som en fritstaaende og enlig Politiker. Han va~ 
gaaet op i Højre og var - som foran nævnt - af dette Parti 
valgt ind i Finansudvalget. Man havde vel herefter kunnet ven
te at han som Medlem af dette Udvalg enten alene eller med 
Tilslutnina af Partifæller havde ført de Sager frem, som han i de 
foregaaende Samlinger med saa stort Brask og Bram havde gjort 
sig til Talsmand for. Hvorvidt Partiet, han nu helt tilhørte, 
holdt ham tilbage, eller han selv havde mistet Interessen for 
at tilvejebringe Bevillinger til »den 4. Stands« Højn~lse i. er
hvervsmæssig, kulturel og moralsk Henseende, eller han Sim-
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pelt ht;n havde indset, at hele dette Præmieringssystem ikke 
førte td det ønskede Maal, skal være usagt, men Eksperimen
terne synes i hvert Fald opgivet. Derimod gør Luc. Kofod si!; 
stærkt bemærket ved en Optræden, der i Venstre vakte en 
St?rm af Harme og fremkaldte - i hvert Fald sporadisk -
Mishag ogsaa blandt hans egne Partifæller. 

Mest Opsigt vakte Luc. Kofod ved en stor Forespørgselsde
bat. I Mødet den r 6/ 12 r 873 meddelte Kofod, at han agtede 
at rette følgende Forespørgsel til Kirke- og Undervisningsmini
steren (C. C. Hall): r) »Anser Ministeren det tilstedeligt at 
offentlig ansatte Skolelærere overlade Udførelsen af deres Em
bedsgjer~ing til Medhjælpere, medens de selv hengive sig til 
anden Virksomhed? 2) Hvorvidt finder Ministeren, at en Sko
lelærer og Kirkesanger, som offentlig fremsætter vitterlig 
Usandhed, derved gjør sig skyldig i Misligheder, som svække 
den for hans Stilling nødvendige Agtelse og Tillid?« 

Foresp~rgs~en kom til Behandling i Mødet den 3/2 r874. 
Som Motlvenng for det første af de 2 Spørgsmaal, Kofod stil
lede, udtalte han bl. a.: »Det vil ikke være fremmed for No
gen, hvilken Opfattelse han end har, at der udenfor i de for
skjellige Samfundslag, gjærer en temmelig udbredt Misnøie med 
~en overhaandtagende Politiseren fra Landets Skolelæreres og 
især da fra Landsbyskolelæreres Side; dette er ingen Hemmelig
hed. De fleste af os kj ende af egen Erfaring, hvorledes det ved 
næsten enhver politisk Sammenkomst, ethvert Valgmøde og 
Prøvevalg, enhver Valghandling og deslige ordentlig summer 
med Skolelærere omkring Talerstolen og Valgtribunen. Mange 
ere af den Formening, at Skolelærerne i Almindelighed helst 
skulde undlade at befatte sig med Politik, i alt Fald som Fag, 
~a deres Kald naturlig peger i en anden Retning. Det afdrager, 
Sige de, først og fremmest let deres Sind og Lyst fra deres 
egentlige Livsgjerning, og da vi vide, at det er Lysten, der dri
ver Værket, staa i Fare for, at Skoleværket kommer til at hæm
mes i sin Gang i samme Omfang, som det politiske Værk dri
ves. I?ernæst vækker det let Splid imellem Skolen paa den ene 
og Hjemmet paa den anden Side, idet man nemlig i de Hjem, 
hvor Skolelærerens politiske Farve ikke er yndet, kan nære 
Frygt for, at den offentlige Skole skal blive en Planteskole for 
denne· politiske Retning. Vi vide Alle, sige de, hvor ømtaalig 
det Baand er, der knytter Skolen til Hjemmet, og hvor var
som man skal være for ikke at løsne det; vi vide Alle, at der 

Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

www.vang-hansen.dk



310 

er Hindringer nok for Læreren at overvinde, saaledes at han 
ikke skal skabe sig selv flere end dem, der naturlig ligge i 
selve hans Kald. Fremdeles kan det svække Børnenes Pligtop· 
fattelse, idet de se, at Læreren, der jo som Medopdrager af dem 
i alle Henseender skal foregaa dem med et priseligt Exempel, 
tager sig sin Pligtopfyldelse let og idelig og idelig forsømmer 
sin nærmeste Gjerning«. »Man har en gammel Talemaade, der 
visselig i ældre Dage er dannet med et skelende kritisk Blik 
til Landsbypræsterne, idet man talte om, at de vævede Kirkens 
Vadmel; men, sige de, hvad er det ikke for gyselig politisk 
Hvergarn, de Herrer Skolelærere ofte levere, naar vi ret kom
me til at undersøge deres Ydelser ved slige Leiligheder? Paa 
den anden Side er denne Optræden skadelig, fordi de dygti
gere af Skolelærerne derigjennem let vise en Indflydelse, ikke 
alene i deres Kreds, men, for saa vidt de ere ude paa Vandring, 
ogsaa i fjernere Egne, som lettelig vil føre til et socialt-semina
ristisk Masseherredømme. Man har, sige de, i Tidernes Løb her 
tillands havt forskjellige saadanne mere eller mindre trykkende 
ensidige Overherredømmer; man havde i den ældste Tid Odels
bondevælden, derefter fik man Præstevælde, Adelsvælde, og nu, 
sige de, truer det med ad denne Vei at ile henimod en Degne
vælde; det Sidste bliver da værre end det Første«. »For Rigs
dagsmænd finder jeg det ganske naturligt - for dem som for 
Andre - at de røgte, jeg havde nær sagt den offentlige Me
nings politiske Tarv i deres Valgkredse. Nei, dem, hvorom det 
gjælder, ere de Skolelærere, som ere Rigsdagsmænd, og som 
bruge Tiden' mellem Rigsdagens Samlinger til at reise fra den 
ene Ende af Landet til den anden - om det er 100 eller 600 

Mil er aldeles ligegyldigt - og som saa at sige udelukk,ende 
vie sig til anden Virksomhed med Tilsidesættelse af Skolens 
Gjerning, hvilket har ført til, at man paa mange Steder ind
deler Landets Lærerstand i to Klasser, nemlig i Skoleholdere og 
Politikere. Jeg maa fastholde, at dette er -utilbørligt, baade fra 
Skolens Stade og fra Skolelærerstandens Stade; fra Skolens 
Stade, fordi det maa forudsættes, at Lærern,e, naar de have saa 
fortrinlige og ypperlige Evner og en saa moden Aandsdan
nelse, at de af deres Medborgere kaares til at være deres Til
lids- og Talsmænd paa Thinge, besidde en saadan Aandsfylde 
og en saadan Kapital af aandelig Duelighed, at den bør komme 
de Skoler, i hvilke de have deres Embeder, til Gode«. »Vi have 
Ret til at sige til de Herrer Politik'ere: Politiser saa meget I 
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ville, 12 Maaneder om Aaret mindst, men nedlæg da Eders 
Embeder, thi Skolelærerembederne i Danmark er.:: aabenbart 
ikke henlagte til Forsørgelse for Politikere; de ere for dem 
der virkelig ville opfylde Embedets Hverv og Forpligtelser<': 

I?et 2. Spørgsmaal, Kofod rettede til Ministeren, mundede 
ud l en Paastand om, at den kendte jydske Skolemand og radi
kale Venstrepolitiker Lars Bjørnbak i Viby ved Aarhus havde 
gjort sig skyldig i bevidst Usandhed! Kofod gengav udførlioe 
Uddrag af Artikler i Aarhusbladene, men blev gentagne Gan~e 
afbrudt af Formanden (Christopher Krabbe), der bl. a. udtalte: 
»Det ærede Medlem maa dog vistnok erkjende, at det er unde': 
Thi~gets Værdighed at befatte sig med saadanne Ting. Naar 
der l Pressen eller paa hvilketsomhelst andet Omraade hvor 
T~inget ,ikke virker, fremkommer Utilbørligheder, er de~ altiJ 

'Mldler nI at møde dem paa det Omraade, hvor de fremkomme; 
men her i Thingeter det utilstedeligt at drage saadanne Ting 
frem«. 

Kofod. replicerede hertil: »Saa maa jeg erklære mig over
maade tIlfreds med den ærede Formands Afgjørelse, thi ere 
disse Udtryk utilstedelige her, maa de ogsaa være det for Ved
kommende i den Stilling, han beklæder. Jeg har endnu en hel 
Blomsterkost til den høitærede Ministers Raadio-hed - det er 
en fuldstændig bogstavret Udskrift af V edko~mendes sam
lede Værker, nemlig Aarhus Amtstidende.« - Kofod fik ikke 
Lejlighed til at aflevere sin Blomsterkost; thi Formanden stand
sede ham. 

Kultusminister Hall gav - vistnok til Overraskelse for de 
fleste af Tingets Medlemmer - et udfør ligt og sagligt Svar paa 
Forespørgslen, idet han dog ikke vilde ind paa at fælde Dom 
over den af Kofod paa ærerørig Maade angrebne Lars Bjørn
bak. Hovedbetragtningen fra Ministerens Side gik ud paa, at 
»en altfor stærkt fremtrædende Virksomhed i de politiske Bevæ
gelser ogsaa udenfor Rigsdagssamlingen maa siges at have sær
lig uheldige Følger netop for Skolelæreren paa Grund af hans 
Forhold til den Del af Ungdommen, hvis Opdragelse han har 
med at gjøre. I det Hele taget har jo vor ældre Skolelov for 
Skolelærernes Vedkommende lagt særdeles V ægt paa, og ud
trykkeligt udtalt, at de maa beflitte sig paa et roligt og stille 
Liv, som skulde have sin Styrke ved Beskedenhed i det Hele i 
deres Opførsel og navnlig ved en Fordragelighed i deres hele 
Færd, der maatte vise sig ikke blot over for Børnene og deres 
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Forældre, men ogsaa over for deres Foresatte. Disse Anskuelser 
ere udtalte i Skolelov,en i Instruxen for Lærerne, og det kan 
ikke nægtes, at den meget stærkt fremtrædende Deltagelse i det 
politiske Liv ikke, saaledes som den menneskelige Natur nu 
engang er, er særlig egnet til at fremelske disse Egenskaber. Det 
maa derfor siges, at, selvom man ikke vil gaa til disse enkelte 
bestemt,e Data om den Personlighed, til hvilken den ærede Fo
respørger sigtede, vil en saadan Optræden ogsaa efter min Me
ning i en ganske overordentlig Grad fjerne sig fra de Fordrin·
ger, der ere stillede til en Skolelærer«. (Folket. Forh. 1873-74, 
Sp. 920-26). 

Kofod takkede Ministeren for Svaret, idet han dog var noget 
utilfreds med, at Ministeren ikke vilde love at skride ind over
for Bjørnbak. - Men deæfter greb Christen Berg, der jo selv 
var Lærer, den tilkastede Handske. Han indledede sin overor
dentlig skarpe Tale med følgende Ord: »Jeg ønsker at forfølge 
denne Forespørgsel videre. Naar ærede Herrer derovre") have 
ønsket denne Akt opført i Folkethinget, og dertil have fundet 
et til dette Øiemed skikket Medlem (Afbrydelser), tror jeg, at 
det er nødvendigt, at vi se at faae denne Sag alsidig belyst«. 
Berg udtalte dernæst bl. a.: »J eg ønsker at faae dette Spørgs
maal frem under en mere alsidig Belysning. Forespørgselen 
deler sig i to Scener eller Optrin. Det sidste skal jeg af mange 
forskjellige Grunde forbigaa, jeg havde ikke troet, at jeg 
skulde komme til at opleve Optrin af denne Art, opførte af 
de Herrer fra hin Side. Det første Spørgsmaal søgte at bevæge 
sig indenfor et snevrere Omraade, men gjemte i sig Principer af 
mere almindelig Betydning. Forsaavidt der deri laa Sigtelser 
til enkelte Lærere, skal jeg aldeles forbigaa det. Jeg har vel 
hørt Tale om Provsteretter og andre Retter, men jeg har al
drig hørt Tale om, at Lærerne ere henviste til Noget, man 
kunde kalde Folketingsret for Landets Lærere«. Berg paaviste 
derefter, hvorledes højere Embedsmænd uden Kritik fra kon
servativ Side havde deltaget i det politiske Liv og siddet i Rigs
dagen, og han sluttede med at udtale: »Lad os kun komme til 
en ensartet, bestemt Opfattelse af disse Forhold, som gjælder 
saavel Skolelærere som Professorer, Generaler og Dommere; 
det er lige meget hvem, naar kun Reglen bliver ensartet, og 

,:-) Han vendte sig her mod de Bænke i Folketingssalen, hvor Høj
res Medlemmer fortrinsvis sad, og hvor Kofod havde Plads mellem 
Rimestad og Hindenburg. 
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man maa ikke tro, at en anden Fremgangsmaade vil blive 
mulig, eller at Nogensomhelst for sine specielle Ønskers Op
fyldelse vil faae Lov at gaa en anden Vei«. 

Derefter talte Bjørnbaks nære Ven og Meningsfælle, Geert 
Winther. Dels tilbageviste han: de personlige Beskyldninger 
mod Bjørnbak, dels henstillede han til Ministeriet ikke at lade 
sig lede paa Glatis af Luc. Kofod ved »at foranstalte Inkvi
sition imod de Mænd, der optræde som Reg,eringens politiske 
Modstandere«, dels endelig udtalte han sin Beklagelse af, at 
man ikke paa Forhaand havde anet, hvor vidt Forespørgeren 
vilde gaa i sin Form, da man i saa Fald af Hensyn til Tingets 
V ærdighed burde have afvist Forespørgslen. 

Under den videre Debat protesterede Højremanden Rime
stad imod Bergs Beskyldning imod Højrepartiet for at have 
Lod eller Del i, at denne Forespørgsel kom frem. Rimestad 
havde for sit Vedkommende ikke billiget, at Interpellationen 
stilledes. Ingen af Højres Folketingsmænd rykkede Kofod til 
Undsætning, og denne befandt sig allerede i en pinlig Stilling, 
da Venstreføreren J. A. Hansen, en af Tingets skarpeste Debat
tører, rykkede i Marken med en Tale, der var præget af Bit
terhed og Haan overfor Forespørgeren. Han ytrede bl. a. føl
gende: »J eg skal bemærke, at jeg, lige fra denne Forespørgsel 
blev anmeldt, har anset den for at være et stort Misbrug af 
Thingets Tid og af den Ret, som man har til at rette For,e
spørgsier til Ministrene, og jeg skal strax tilføie, at jeg ikke 
noget Øiebilk har troet paa, at det ærede Medlem havde truffet 
Aftale med sine Venner om denne Sag. Jeg har nemlig været 
af den Mening, at havde han talt med dem derom i Forvejen, 
vilde de have gjort deres Yderste for at faae ham til at lade 
være at stille den; saaledes har jeg opfattet Situationen. Jeg 
har saa saare vel forstaaet efter det ærede Medlems hele poli
tiske Beskaffenhed, at han, efter sin Overbevisning, har gjort 
sig en Ære af at anmelde denne Forespørgsel; men jeg skal ikke 
negte, at jeg, da der forelaa det Spørgsmaal, om den maatte 
stilles, kom til at tænke paa, at det ærede Medlem maaske aller
helst selv ønskede, at man skulde have negtet ham at stille den, 
thi saa kunde han have gjort meg,et Mere ud af Forespørgselen, 
end han nu har gjort. Nu tror jeg ikke, at det ærede Medlem 
selv vil finde, og saa meget mindre, at det ærede Thing vil 
finde, at han har indlagt sig stor Fortjeneste ved at fremsætte 
denne Forespørgsel; men havde Thinget negtet ham at stille 
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den, veed jeg, at han vilde have Talent nok til at bringe Noget 
ud af den paa et andet Sted«. »Den ærede Forespørger er jo 
ganske overordentlig betaget af Omsorg for Børnenes Under
visning omkring i Landet, idet han mener, at Skolelærerne for
sømme deres Embedspligt ved at reise omkring i politisk Hen
sigt og »summe« paa Folkemøder. De summe - som Bier an
tager jeg, at han har ment, thi om dem siger man jo, at de sum
me - og det ærede Medlem kan nu ikke lide, at Skolelærerne 
summe saaledes omkring ved Møderne. Saa vidt jeg veed, have 
de imidlertid holdt sig i vort Fædreland og, om de end have 
været af forskjellige politiske Meninger, talt saaledes, som 
deres politiske Overbevisning indgav dem at være tjenligt for 
Fædrelandet; de reise ikke ud i andre Lande og holde Foredrag 
over, hvad der passerer her hjemme, saaledes som da. Regjerin
gen her hjemme maatte stryge en Vedkommende som Embeds
mand her hjemme, fordi han holdt Foredrag i Udlandet, som 
vare lidet gunstige for Fædrelandet«. 

J. A. Hansen hentydede jo her til Luc. Kofods tidt omtalte 
Propagandarejse i Sverige, der medførte hans Udstødelse af 
Hæren. Kofods Replik til J. A. Hansen lød saaledes: »Naar 
det ærede Medlem hentydede til min tidligere Færd og Føl
gerne deraf, er det ikke værd at tale om Strikken i hængt Mands 
Hus. Er der Noget, som man i det danske Folkething skulde 
være varsom med at omtale, er det vist den Sag, med Hensyn 
til hvilken det visselig ikke værnede om Lovlighed eller paa
talte Ulovlighed. Den Hentydning bærer jeg altsaa med den 
største lethed af Verden«. Da Berg bad Kofod forklare disse 
dunkle Ord noget nærmere, svarede han: "Der var Spørgsmaal 
om et konstitutionelt Overgreb fra Administrationens Side; thi 
der tilkommer ikke Krigsbestyrelsen en Kabinetsjustits over 
dets Underordnede, saaledes at det ved kongelig Resolution 
skulde berøve disse deres Embeder, men en saadan Sag kan ikke 
bringes for Landets Domstole undtagen for Rigsretten. Jeg tror 
derfor, at Folkethinget, eller dets Flertals Ordfører, ikke maa 
optræde hoverende med denne Sag over for mig, som paa hint 
Sted har talt den danske Menigmands Sag«. 

Dermed sluttede den for Rønnekredsens Folketingsmand be
skæmmende Debat. Den fik imidlertid et Efterspil, idet Lars 
Bjørnbak ansøgte Folketinget om Adgang til at anlægge Sag 
imod Luc. Kofod. Denne Anmodning henvistes til Folketingets 
Udvalg for Forretningsordenen, i hvis Betænkning om Sagen 
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det bl. a. hedder: "Efter Udvalgets Formening kræver den 
grundlovsmæssige Yttringsfrihed i Folkethinget, at et Sam
tykke efter Grundlovens § 57 ikke gives i ethvert Tilfælde, 
hvor Nogen med mere eller mindre Grund maatte føle sig for
nærmet ved en her falden Udtalelse, men kun efter Hensyn til 
og Overveielse af samtlige i det enkelte Tilfælde foreliggende 
Omstændigheder, navnlig den fornærmelige Yttrings Indhold 
og Beskaffenhed, den Maade, hvorpaa den er fremkommen, 
den Anledning, der maatte have været tilstede til at fremsætte 
den, og den større eller mindre Karakter af forud og vel over·
veiet, som den maatte have. Nogle af Udvalgets Medlemmer 
hævde disse Betingelser saa stærkt, at de kun saare sjelden kunne 
tænke sig at ville stemme for, at de i Thinget faldne Yttringer 
undergives Domstolenes Censur. Udvalget er imidlertid enigt 
om, at de Betingelser, der saaledes maa kræves, i det forelig
gende Tilfælde kunne siges at være tilstede, i hvilken Henseende 
man skal indskrænke sig til at bemærke, at de omhandlede Ud
talelser - deres Urigtighed forudsat - vare af en meget for
nærmelig Natur, navnlig ogsaa for saa vidt angaar Andrage
rens Stilling som Embedsmand, hvorhos de fremkom uden 
nogen fra anden Side given Foranledning, nemlig under Moti
veringen af en af Taleren selv stillet Forespørgsel, saa at han 
maa have fremsat dem med Overlæg og efter forudgaaende 
Overveielse; ligesom det ogsaa kan fremhæves, at der ved deYl 
omhandlede Leilighed ikke skete og efter Sagens Natur ikke 
kunde ske nogen saadan Indskriden fra Formandens Side, som 
ofte under andre Omstændigheder vil kunne gjøre det ufornø
dent for den paagjældende Fornærmede at ty til Domstolene«. 

Da Udvalgets Indstilling kom til Behandling i Tinget, afgav 
Kofod følgende Erklæring: "Det maatte maaske være mig til
ladt her fra dette Sted at erklære, at jeg for mit Vedkommende 
agter at stemme for dette Forslag om, at det begjærte Sam
tykke meddeles. Det er i fuldeste Overensstemmelse med min 
Stemmegivning ved tidligere foreliggende Sager af samme Na
tur. Jeg skal dog tillade mig at tilføie en Udtalelse af, hvor 
glædeligt det er, at hele Udvalget har kunnet være enigt i denne 
Sag, thi det Eneste, der kunde være mig ubehageligt, v:ar, om 
Sagen skulde have givet Anledning til betydelig Meningsulig
hed og en deraf flydende lang Forhandling og Tidsspilde for 
Thinget. Det er jo nemlig en given Ting, at her mindre er 
Spørgsmaalet om, at jeg bliver udleveret til Hr. lars Bjørnbak 
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end omvendt, at det er Hr. Lars Bjørnbak, som bliver udle
veret til mig, og derfor takker jeg naturligvis«. (Folket. Forh. 

1873-74, Sp. 2846-47). 
Dr. Geert Winther var derimod imod, at man fulgte Udval-

gets Indstilling. Han motiverede sit Standpunkt saaledes.: »D~t 
har gjort mig ondt, at dette Andragende er kommen md ul 
Thinget; det forekommer mig, at den ærede Medborger, Hr. 
Bjørnbak kunde have ladet sig nøie med den Opreisning, som 
han fik ved Thingets Holdning, da hin Forespørgsel var for. 
Jeg finder, at en saadan folkelig Mand bør sætte lige saa megen 
Pris paa den Dom, vi som en Art Overjury i dette Tilfælde 
have givet, som paa en Dom, han kan faae ved en Domstol. 
Dertil kommer, at den Dom, som skulde hentes fra en Domstol, 
træder ikke hurtig frem. Det kan vare længe, inden denne Sag 
bliver endelig paakjendt, og dernæst har man den Ærgrelse, at 
hele Historien bliver frisket op paa ny«. 

V ed Af stemningen blev Tilladelsen til Sagsanlæget givet 
med 71 Stemmer mod 2. Resultatet af Processen, der varede 
i 1 1/2 Aar, blev iøvrigt, at Luc. Kofod frikendtes!. 

Det er klart, at det under de her omtalte Debatter passerede 
forøgede den tilstedeværende Bitterhed mellem Luc. Kofod og 
Venstres Repræsentanter. Rigsdagstidende for Samlingen 1873 
-74 bærer adskillige Vidnesbyrd herom. Det skal saaledes 
nævnes, at Luc. Kofod under Behandlingen af Lovforslaget om 
en Omordning af Styrmandseksamen henstillede, at Eksamen i 
visse Fag henlagdes fra Provinsens Navigationsskoler til Kø
benhavn. Kun her havde man efter Kofods Mening de Appa
rater, som var en Betingelse for en fyldig og virkelig grundig 
Undervisning. Der var ogsaa meget sagkyndige Folk, som be
te2:nede Provinsnavigationsskolernes Undervisning for Hum
b;g! Denne Tale kaldte Berg, der var Leder af Navigations
skolen paa Bogø, og som det vel ogsaa nok særlig var Kofods 
Tanke at ramme med sine Bemærkninger, frem til en forbitret 
Protest. Dette hedder bl. a. i Bergs Tale: 

»Det ærede Medlem har kaldt en Undervisning, som Statens 
Autoriteter have givet de bedste Vidnesbyrd, Humbug. Han 
har ikke kunnet stole paa sit Kjendskab, og deri gjør han fuld
kommen Ret; thi han vidner ved enhver Udtalelse, han siger 
af den Slags, at han slet ingen Kjendskab har til Forholdet. 
Meri han siger, at han stoler paa Sagkyndige, som ere ham paa
lidelige. Men fordi de ere ham paalidelige, derfor vilde de 
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dog, hvis han trak dem frem, blive upaalidelige Sagkyndige«. 
»Det ærede Medlem skulde, inden han i den lovgivende For
samling udkaster saa raske Domme over en alvorlig og nyttig 
Virksomhed i Samfundet, som har faaet Regjeringens Stempel 
for at besørges godt, søge at danne sig en lille Smule Begreb 
om det og ikke lade sig vildlede i den Grad af saakaldte paa
lidelige, men i Virkeligheden aldeles upaalidelige Sagkyndige«. 

Paa lignende Maade drillede Kofod ved Finanslovens 3. Be
handling i Folketinget Venstremanden Geert Winther, der var 
Stifter og Leder af en stor Brandkasse i Aarhus Amt, hvor han 
var valgt. Kofods Bemærkning lød saaledes: »Naar det ærede 
Medlem for Aarhus Amts r. Valgkreds (Winther) talte om, at 
Regjeringen drev Krigspolitik, vil jeg sige, at dette har jeg ikke 
set. J eg ynder ikke den Slags Politik, men har jeg Valget imel
lem to Slags, nemlig enten Krigspolitik eller Brandpolitik, fore
trækker jeg ubetinget den første«. Formanden paatalte Insinu
ationen, idet han ytrede: »Skjøndt det ikke er tydeligt, hvad 
det ærede Medlem mener, er det dog øiensynligt, at Hensigten 
med hans Ord er at være paa en meget nærgaaende Maade ube
hagelig mod et æret Medlem, og det er utilstedeligt«. 

Under den fortsatte Diskussion udtalte Kofod henvendt til 
Formanden og en anden Venstremand (Søren Kjær) følgende: 
»Jeg skylder imidlertid at give baade den høitærede Formand 
o.g det ærede Thing den Oplysning, at jeg med den Slags Poli
tik, som det ærede Medlem vil følge, og som jeg ikke nærmere 
maa omtale, kun mente en smaalig, sneverhjertet, lavpandet 
Po~itik i det Hele, i Modsætning til en Krigspolitik, som der 
altid er noget Storslaaet og Høihjertet ved, og jeg tænkte ikke 
~aa, at der her i Thinget skulde være noget Medlem, der følte 
sig besværet ved denne Betegnelse«. 

Det var ikke den eneste Lejlighed, ved hvilken Lucianus 
Kofod gjorde sig til Talsmand for en yderliggaaende Chauvi
nisr,ne. Ved den store Folketingsdebat i denne Samling om Re
genngens Forsvarsforslag krævede han forøgede Rustninger paa 
Grund af Forholdet til Tyskland. Af Hensyn til dette Land 
skulde vi holde »Værget skarpt og blankt«. Han fortsatte: 
»Det Folkefærd, hvortil jeg sigter, og som ingenlunde har Krav 
paa milde Følelser hos Nogen, som personlig har levet med i 
hine Begivenheder, der førte til vor Ulykke, skal vide, at der 
ved den første gunstige Leilighed fra os af skal føres et Dolke
stød imod det, og derfor skulle vi ikke bryde Dolkespidsen; 
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thi da falder Frygten bort. Det er netop denne Frygt for, at vi 
i Farens Øieblik kunde komme dem ubeleiligt ind paa Livet, 
der mere end noget Andet skal medvirke til at gjøre dem billig 
tænkende, hensynsfulde og tilbøielige til en mindelig Afgjø: 
relse. Dersom vi, mine Herrer, borttage denne Frygt for, at VI 
ved den første den bedste Leilighed skulde falde dette Folke
færd i Nakken, saa skulle De se, hvor Velvillien, Imødekom
menheden og Billigheden til at opfylde folkeretlige Forplig
telser bliver af. Det er derfor, mine Herrer, vi skulle vedtage 
Hærloven væsentlig saaledes som den bestaar, ændret i den Ret
ning, hvori den er forelagt af den høitærede Regjering, o? me~ 
de mindre Lempelser vi kunne finde tjenlige, og som Kngsml
nisteren visselig ikke for sit Vedkommende vil have Noget 
imod at gaa ind paa; det Modsatte vilde være en meget kort
synet Politik«. (Folket. Forh. 1873-74, Sp. 372 -73)'. 

Disse Udtalelser var saa udfordrende og uforstandlge, at 
bl. a. Krigsministeren officielt tog Afstand fra dem, idet han 
erklærede, at han ikke kunde »være enig med det ærede Med
lem fra Bornholms Amts L Valgkreds (Kofod), der talte om 
Dolkestød der under visse Forhold skulde rettes mod Andre; 
det er mi~ klart, at Sligt kan der aldrig være Tale o~, og vi 
maa ikke gjøre os Illusioner om, at vi, selv ved at gJøre vor 
Hær dobbelt saa stor, derved kunde forskrække vor Nabo mod 
Syd; han vedbliver dog at være tilstrækkelig mange Gange 
større end vi; men vi skulle give os selv og vore Efterkommere 
Tryghed for, at vi med Alt, hvad der ~taar i vor Magt~ have 
forberedt vort Forsvarsvæsen paa at Ville sælge vort LIV saa 
dyrt som muligt«. 

Under den fortsatte Diskussion erklærede Kofod, at han var 
en Tilhænger af Blodhævnen, »naar man bare er i Stand til 
at udføre den«. »Der er slet ikke Tale om«, fortsatte han, »at 
jeg i Almindelighed vil »bore Dolken i Folks Bry~t«;. »jeg v.il 
kun bore den i Stimænds Bryst, naar Hævnens Ølebhk muhg 
kan komme, og der gives Leilighed dertik (Folket. Forh. 1873 

-74, Sp. 40 4). 

31. LANDSTINGSVALGET m. v. PAA BORNHOLM 
I 1874. 

Efter Afslutningen af Samlingen 1873-74 afholdt Lucianus 
Kofod sine 2 sædvanlige Sommerrnøder i sin Valgkreds: i Rønne 
den 9/7 paa Raadstuen og den 2/8 i Klingegaardsskoven, hvor-

3W 

imod Kaptajn Dam ikke afholdt noget Vælgermøde i 2' Kreds. 
Kofods Vælgermøde i Rønne var ikke særlig stærkt besøgt; 

dets Forløb var meget roligt. Efterat Byfoged Olivarius var 
valgt til Dirigent, gjorde Folkethingsmanden Rede for sin 
Virksomhed paa Rigsdagen. Han beklagede, at flere vigtige 
Lovforslag var blevet opgivet paa Grund af den noksom be
kendte Uenighed mellem Partierne. løvrigt dvælede han sær
lig ved Arbejderspørgsmaalet. Husmand Jespersen, Kong
stubbe, var eneste Opponent; for første Gang i de mange Aar 
denne Husmand optraadte paa politiske Møder i I. Kreds fik 
han Ros for sin Optræden i de bornholmske Højreblade. »Han 
talt~ med R~«, skriver saaledes »Avisen«. Jespersen bebrejdede 
s~rhg R~genngen, at den havde draget Kongen ind i den poli
t~ske Stnd. Kofod forsvarede Regeringen overfor denne Kri
tik og. sluttede med at betegne Ministeriet som »dygtigt, fædre
landssllldet, hæderligt, stræbende efter Fremskridt og med
gjørligt«. 
. I Klingega~rdsskovene var der mødt en ret talrig Forsam
l~ng, men AViserne oplyser, at Mødet i nogen Grad formede 
sIg som et Slags Skovgilde, idet der i Lunden fandtes et Be
værtningstelt, der var stærkt besøgt, og hvorfra der under 
Foredragene »jævnlig lød høirøstet Tale og Latter, hvilket vir
kede noget forstyrrende«. Efter Kofods Foredrag tog hans 
Kollega fra 2. Kreds Ordet. Han undskyldte overfor Væl"erne 
at han blandede sig i Kredsens Anliggender, men denne~ Re~ 
præsentant havde jo aflagt Visit hos ham; derfor vilde han 
gøre Gengæld; ,>desuden var det jo mere og mere blevet Skik 
og Brug, at Rigsdagsmænd saaledes gjæstede hverandre«. Dis
kussionen mellem de 2 Folketingsmænd førtes under meo-et for
dragelige Former, indtil det ved Afslutningen kom titet lille 
Sammenstød. Dam havde, 2. Gano- han talte erklæret at han 'kk b', 
1 e vilde tage Ordet mere, fordi han fandt det rimeligt, at 
Kredsens Repræsentant afsluttede Debatten. Da Lucianus Ko
fod de~efter fik Ordet, formede han sine Bemærkninger over
ordentlIg skarpt, bl. a. delte han det forenede Venstre i 2 Grup
per: »Forførerne og de forførte«. Dette foranledigede Dam til 
at forlange Ordet for en kort Bemærkning, i hvilken han be
tegnede det »som meget urigtigt af Kofod, at han paa et Trin 
af Ordskiftet, hvor hans Modstandere saa godt som havde fra
sk.revet sig Ordet for at levne det sidste Ord til Kredsens egen 
RIgsdagsmand, selv havde benyttet sig deraf til at udslynge 
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saa stærke og nærgaaende Beskyldninger imod Venstre som 
dem« der nu var blevet fremsat af Kofod. Endvidere havde 
Vens~remanden, Fabrikant Kjøller fra Rønne, Ordet for at kri
tisere Kofods »svævende Stilling«. Stunddom betegnede han 
sig som hørende til et Parti, og stunddom som ikke hørende 
til noget Parti. Efter at Kofod kort havde svaret, hævedes M~
det, samtidig med at det begyndte at regne. I Bornholms TI
dendes Referat, der gaar igen i »Avisen«, hedder det: »Om det 
var Regnen, eller hvad der var Aa.rsag til, at de ved slige Lei~ 
ligheder brugelige Hurraraab fuldstændig udeblev, skulle VI 
ikke udtale os om; Stemningen syntes i det Hele noget trykket«. 

Periodens største politiske Begivenhed var uden Sammenlig;
ning Landstingsvalget. De 8 Aar, for hvilke O. E. Sonne var 
blevet valgt i 1866, var nu gaaet, og nyt Landstingsvalg var 
udskrevet til den l/IO 1874. Den almindelige Vælgerklasses 
Valg af Valgmænd var sat til 9/9, de højstbeskattede i Byerne 
skulde stemme den 16/9. I Købstæderne skulde der ialt vælges 
22 Valgmænd, Halvdelen af de højstbeskattede og Halvdelen 
af de almindelige Folketingsvælgere. Rønne skulde ialt vælge 
IO Valgmænd, Neksø 4; hver af de andre 4 Købstæder 2. I 
Landkommunerne skulde der vælges 15 Valgmænd, I i hver 
Kommune. Til disse 37 Valgmænd fra Land og By kom de 15 
selvskrevne Vælgere, d. v. s. de 15 største Skatteydere fra Land-

distrikterne. 
De Oplysninger, der findes om Forberedelserne til dette 

Landstingsvalg i de bornholmske Aviser, er færre end :ed noget 
tidligere Valg. Man finder ikke i noge~ af Bladene mdsen.dte 
Artikler om Kandidatspørgsmaal eller lIgnende. I de 2 HøJre
blade blev der ikke ført nogensomhelst Agitation hverken for 
Partiet eller for bestemte Kandidater. I en faa Liniers Notits i 
Amtstidende udtales det, at O. E. Sonne vistnok ikke ønskede 
at blive genvalgt, men nogen Tid efter meddeles det i Avisen 
(for 29/9), at Kaptajn Sonne ikke var utilbøjelig til at modtage 

Valg. . 
Det eneste Blad, i hvilket der er et Tilløb til en ValgagIta-

tion er Bornholms Tidende. I dettes Nummer for 1/9 findes 
en Henvendelse til Folketingsvælgerne, der jo skulde stemme 
den 9/9; den er gentaget i Spidsen af Bladet i hvert af føl
gende Numre, indtil Valgrnandsvalget var ovre. Den lød saa-

ledes: 
»Den 9. September førstkommende, holdes Valgmøder trindt 
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om i L.andets Købstæder og Sogne for at vælge Valgmænd til 
Landstmgsmands-Valget. 
. Da det he: ga;lder de almindelige Folketingsvælgere, bør disse 
Ikke holde sIg tllb~ge, men i Følge Ret og Pligt som frie Stats
borgere mød~ ?g g~ve deres Stemme til den Valgrnand, som de 
har størst ~lllId tIl roned Hensyn til politisk Retning og An
skuel.se, og Ikke af LIgegyldighed saa godt som overlade Val
get til Sogneraadene alene, saaledes som tidligere paa sine Ste
der har været Tilfældet. 

Da der hvad Bornholm ang~ar ~un skal vælges I Valgrnand 
~or hvert Landsogn af de almmdelIge Folketingsvælgere, hvor
Imod de 15 største Hartkornsejere ere selvskrevne Valgmænd 
og .altsaa have I~ge saa megen Indflydelse som samtlige almin
delIge. V:ælgere I de femten Sogne tilsammen, bør disse sidste 
være Ivng~ fo.r at skaffe Valgmænd fra den politiske Side, som 
~e slutte sIg tIl ved Folketingsvalgene, der i Forening med lige 
SIndede V ~I?ronænd fra Købstæderne kan danne en Modvægt 
mod de pnvIlIgerede, nemlig de femten selvskrevne og de Valg
~ænd, de~ udsendes fra de højst skattede i Købstæderne, som 
I Reglen vIlde holde sammen imod deres mindre heldigt stillede 
Medborgere! -

Valget har derhos saa meget større Betydning som det gæl
der for 8 Aar, sa~ at den Smule Ulejlighed og Tidsspilde, det 
volder Vælgerne, Ikke kommer igen saa snart«. 

Det synes ogsaa, som om Interessen for dette Landstings
v.alg og de forudgaaende Valgrnandsvalg har været usædvanlig 
rInge her paa øen. Møder eller større Raadslagninger mellem 
~ælgere eller Valgmænd fandt ikke Sted udover det sædvan
lIge M~de I Time før selve Landstingsvalget paa Rønne Raad
stue. TIl dette blev der som ved tidligere Lejligheder indkaldt 
ved en Annonce i de bornholmske Blade undertegnet »Flere 
Valgmænd«. . 

Ste~meprocenten. ved Valgm~ndsvalgene i de Kommuner, 
fra hVIlke der forelIgger Oplysmnger, peger i samme Retning. 
I. Rønne blev der saaledes til Valgrnandsvalget, hvor Folke
tIngsvælgerne kunde stemme, kun afgivet 100 Stemmer, mens 
Antallet af V ælgere,:ar 860. Selv blandt de højstbeskattede 
var Stemmeprocenten Ikke særlig høj; i Rønne stemte 41 af 96. 

Resultatet af Valgrnandsvalgene blev, at Venstre fik 6 Valg
mænd, Højre .31, hvortil kom de førnævnte 15 selvskrevne 
Vælgere. I hvIlke Kommuner Venstre gennemførte sine Kan-

21 
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didater, kan ikke oplyses udover, at Kaptajn Dam blev valgt 
i Aakirkeby ved den almindelige Vælgerklasses Valg og Gaard
ejer Markus Hansen, St. Duegaard, som Valgrnand for Aaker 

Sogn. . 
I Rønne valgtes den 919 følgende 5 Højremænd: Konsul 

Marcher, Skomager H. Bidstrup, Konsul Colberg, Købma~d 
J ørgen Riis og Handelsgartner Sør~nsen. Stemmetallet varIe
rede fra 75 til 65. Paa 5 Venstrekandldat.er faldt der fra 12-15 
Stemmer. Ved de højstbeskattedes Valg 1 Rønne blev der valgt 
5 Højremænd med fra 33-40 Stemmer. Det var: Pr?kurator 
H.P. Lund, Møller H. Tobiasen, Konsul P. F. Mlkke~sen, 
Brænderiejer J. H. Ibsen og Fysikus Zahrtmann. Der blev lkke 
forsøgt at samle Stemmer on: nogen V enstre-Valgmænd. 

I Neksø blev ved den almindelige Valgklasses Valg de 2 

Højremænd Jernstøber Strand og Købmand I. A. Marcker 
valgt med henholdsvis 30 og 25 S~emmer. Paa Venstremæn
dene Avlsbruger P. Kofoed og Hjulmager Lund faldt hen~ 
holdsvis 17 og 16 Stemmer. Ved de højstb.eskattedes Valg 1 

samme By blev Højremændene Strandkommlssær o. Sonne og 
Løjtnant Lyster valgt, saavidt det ~an ses. uden at der f~a V~.n
stres Side forsøgtes Modstand. DerImod gjorde Venstre 1 Aaklr
keby Forsøg paa ogsaa at tage Valgma.ndsmandatet ved de 
højstbeskattedes Valg; Stemmerne stod hge, saaledes .at ~od
trækning maatte gøre Udslaget. Om Lykken he.r ulsmllede 
Højre eller Venstre kan jeg ikke sige, da det. er mlg ubekendt, 
hvilken politisk Retning de to Valgkandldater (Købmand 
P. Jensen og Sadelmager Nielsen) tilhø~te. 

Ved selve Landstingsvalget blev der 1 første Omga~g stemt 
paa Kammerherre Fallesen, der fik 26 Stemmer, Kaptajn O. E. 
Sonne, som opnaaede 20 Stemmer, og Landinspektør Kofoed, 
Brandsgaard i Bodilsker'f), der samlede de 6 V. enstrestem:ne;. 
Da ingen af Kandidaterne saaledes havde kvahficeret MaJOrI
tet, stemtes der paany, og i 2. Omgang fik Falle~en 27 Stem
mer og O. E. Sonne 25. Fallesen var altsaa valgt ul Bornholms 
Landstingsmand for de kommende 8 Aar. 

~Landinspektør H. M. Kofo~d var født 1/4 1844 i Bodilske~; 
187

0 
fik han Bestalling som Landmspektør, og s. A. nedsatte. han .Slg 

paa Bornholm med Bopæl paa sin Fødegaa~d Brandsgaard l BodlIs
ker. Han blev senere (1898-1906) Land.stmgsmand for Bornholm. 
Hans Biografi vil blive bragt i det Afsmt ~f nærværende .Afhand
ling, der omhandler de politiske Forhold l Aarene omknng hans 
Valg til Landstingsmand. 
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Hvad Grunden var til, at de bornholmske Valgmænd fore
trak Kammerherre Fallesen for Kaptajn O. E. Sonne, som der
med for stedse gled ud af aktiv Politik, er ikke helt let at for
staa. Det strider paa afgørende Punkter imod den almindelige 
Opfattelse af bornholmsk Mentalitet. Ikke uden Grund har 
man tidt talt om Trofastheden som et fremtrædende Træk i 
Bornholmernes Karakter; det, der skete i Rønne den r/ro r874, 
peger i modsat Retning. At en hjemmefødt foretrækkes for en 
fremmed, er vel ikke noget, der er særligt for denne Landsdels 
Beboere; men næppe noget Sted er denne Tankegang tiere 
slaaet igennem end her. Ved Landstingsvalget i r874 skete det 
modsatte. Og den Kandid<j.t, Vælgerne udkaarede, var en Em
bedsmand, der kun i et kort Tidsmaal gæstede Øen, og hvis 
særlige Interesser og hele kosmopolitiske Indstilling ikke talte 
lor, at det skulde falde ham let at tilpasse sig efter Tankegan
gen og Forholdene herovre, medens den Mand, man vragede, 
netop med særlig Dygtighed havde røgtet det ham betroede 
Hverv paa Tinge og ikke mindst opnaaet Resultater for den 
Valgkreds, hvis Repræsentant han havde været. 

At Udfaldet ikke desto mindre blevet Valgnederlag for 
Sonne, skyldtes formentlig, at hans Arbejde i Udmarks sagen 
ikke huede adskillige af de selvskrevne Vælgere paa Landet, 
Øens største Hartkornsbesiddere. Dernæst var hans forsonlige 
Holdning overfor Kaptajn Dam ved Folketingsvalget Aaret 
før endnu i frisk Minde, og de mest uforsonlige Modstandere 
af det forenede Venstre foretrak derfor Fallesen for Sonne. 
Endelig var der det aldrig helt udjævnede Modsætningsforhold 
mellem øst- og Vestbotnholm; der er næppe Tvivl om, at alle 
IO Valgmænd fra Rønne stemte paa Kammerherren. 

Samtidig med Neksøboen Sonne forlod Svanekeboen Madvig 
den politiske Kampplads. Han havde siden r 8 5 5 uafbrudt 
været Landstingsmand for København. Nu offentliggjorde han 
i de københavnske Blade for r 3/9 en Henvendelse til sine V æl
gere, hvori han, der lige var fyldt 70 Aar, bl. a. udtalte: »Min 
Alder og mit i høi Grad svækkede Syn opfordrer mig paa det 
stærkeste til at anvende den Tid og den Arbeidskraft, som end
nu maatte være mig levnet alene paa min Embedsgjerning og 
de videnskabelige Opgaver, jeg har stillet mig«. Madvig bad 
derfor sine Vælgere om at overføre Stemmerne "paa en Mand, 
der medbringer ikke bedre Villie, men yngre og friskere 
Kræfter«. 

Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

www.vang-hansen.dk



324 

Paa Madvigs 70 Aars Fødselsdag den 7/8 1874 blev der i 
Svaneke afsløret det af alle Bornholmere velkendte Æresminde. 
2 Aar før havde Madvigs Bysbørn festet for ham, Aaret efter 
udnævnt ham til Æresborger i Byen. Der var derefter sat en 
Indsamling i Gang, paa Øen for at rejse et synligt Minde om 
hans Landsmænds Taknemmelighed for den Glans, han havde 
kastet over det bornholmske Navn. Festkommiteen indbød 
Madvig til selv at overvære St~tuens Afsløring paa 70 Aars 
Dagen, og ogsaa udenfor Svaneke blev der vist den store For
sker og Politiker Hyldest. Saaledes var der ved hans Ankomst 
med Skibet fra København til Rønne almindelig Flagning 
baade paa Havnen og i Byen. Ved Mindesmærkets Afsløring, 
ved hvilken der havde indfundet sig en meget talrig Forsamling 
af Mænd og K vinder fra alle Egne paa Øen, blev Festtalen 
holdt af O. E. Sonne, der dvælede ved Madvigs første ringe 
Kaar, men især omtalte, hvorledes Anerkendelsen af hans Be
gavelse og Resultaterne af hans videnskabelige Arbejder havde 
vundet Paaskønnelse langt udenfor Landets Grænser. »Støtten 
skal«, udtalte Sonne, »tale om taknemmelige Landsmænds Paa
skjønnelse og Kjærlighed samt Glæde over, at Noget saa stort 
og ædelt har kunnet udgaa fra denne afsides liggende Klippeø«. 
Efter at Borgmester Grønlund paa Kommunens Vegne havde 
modtaget Mindesmærket, der var rejst for dens Æresborger, og 
lovet at ære og frede det, holdt Madvig en bevæget Takketale, 
hvori han omtalte sin egen Indsats og Betydning med stor 
Beskedenhed. »Der vil komme en Tid«, sagde han, »hvor man 
vilde opstille de Spørgsmaal: Hvorfor rejste I denne Mand en 
Mindestøtte, og hvorfor mens han endnu levede? Hvorfor 
havde man villet, at han selv skulde være tilstede, og hvorfor 
havde han sagt Ja til det.« Det vilde da være hans Ønske og 
Haab, at man vilde svare, at selvom det ikke var en stor og 
betydelig Mand, saa var det en hæderlig Mand; en Mand, der 
havde villet være god og kærlig; selvom hans Ros havde 
været overdreven, saa havde hans Landsmænd dog ikke haft 
Skam af ham. Især vilde han dog bede om, at Mindet, der var 
rejst, maatte blive betragtet som et Tegn paa Befolkningens 
Deltagelse i alt, hvad der angik deres danske Fædreland. Det 
var ikke faldet i hans Lod at gøre store Opdagelser, men paa 
en Tid, da de smaa Nationer skødes til Side, havde han bidra
get til, at hans Fædreland var blevet nævnt med Agtelse, og 
dette havde ogsaa Betydning. Han havde kæmpet for sit Fæ-
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cirelands Frihed, Selvstændighed og Ret, omend ikke med 
Sværdet i Haand, saa dog paa en saadan Maade, at man havde 
set, at det havde hans fulde og udelte Hjerte. Naar Bornhol
merne nu havde hædret ham i hans Fødeby, vilde han se det 
som et Udtryk for, at de ogsaa havde den fulde Følelse af 
deres Danskhed og havde været glade ved i en Landsmand at 
finde en Repræsentant for denne Følelse. Paa denne Maade 
var han villig til at vedkende sig Billedet og saaledes opfattet 
vilde han i dyb Ydmyghed modtage den Ære, der var ydet 
ham. Han sluttede med Ønsket om, at Vorherre vilde bevare 
ham i det gode Forhold, hvori han nu stod til sine Medbor
gere, og at han aldrig maatte forspilde dette gode Forhold, 
hvorefter han udbragte et Leve for Fædrelandet. 

Efter denne Afsløringshøjtidelighed, hvor der bl. a. blev sun
get en Kantate, som Lucianus Kofod havde skrevet, samledes 
Øens Honoratiores, Repræsentanter for bornholmske Sam
menslutninger etc. med Æresgæsten og hans Paarørende til et 
Festmaaltid i Siemsens Gaard; denne Sammenkomst havde et 
festligt og hjerteligt Forløb, og det blev sent inden Æresgildets 
Deltagere fulgte Madvig til hans Logis hos Svogeren, Post
ekspeditør P. Larsen. 

Saa stilfuldt fejredes Madvig, Aakirkebykredsens første Re
præsentant paa Tinge, af sine Landsmænd, da han stod i Be
greb med at forlade dansk Politik. Men der var een Mand, som 
man ikke havde bedt om at være med ved denne Folkehyldest, 
og det var Aakirkebykredsens daværende Repræsentant i Fol
ketinget, Kaptajn Ph. R. Dam. Han holdt sig da ogsaa borte, 
og hans Blad lader den store Fest uomtalt. 

Saa tidlig trak den partipolitiske Strid, selv i en saa lidet 
gennem agiteret Landsdel som Bornholm, Skillelinier op, som 
ingen Berettigelse havde. 

32. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIANUS 

KOFOD, DAM OG FALLESENS VIRKSOMHED 

I RIGSDAGSSAMLINGEN 1874-75. 

I denne Samling, der varede fra 5/10 1874 til 15/5 1875> var 
de politiske Modsætninger - trods Ministerskiftet - endnu 
større end i den foregaaende, jfr. Redegørelsen i Kapitel 23. 
De bornholmske Rigsdagsmænds Deltagelse i Forhandlingerne 
var forholdsvis ringe; Dam talte 4 Gange, og Fallesen" der i 
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denne Samling havde sin Debut i Landstinget, 20. Lucianus 
Kofod havde kun Ordet r Gang, og dette var endda for en 
»kort Bemærkning«, fremkaldt ved den Paatale fra Forman
dens Side, som er nærmere omtalt nedenfor. - Dam blev paa
ny Medlem af Finansudvalget og Udvalget angaaende Tilsyn 
med Dampkedler m. v. - Kofod var Medlem af Indfødsrets
udvalget og Udvalget angaaende Anmeldelse af Hovedopholds
sted. - Fallesen havde ligesom sine bornholmske Folketings
kolleger ogsaa 2 Udvalgspladser, idet han var Medlem af Ud
valget angaaende Lovforslaget om overordentlige Foranstalt
ninger til Forsvarsvæsenets Fremme, et Forslag, hvorom der 
stod stærke partipolitiske Brydninger, og Udvalget angaaende 
Statsrevisorernes Betænkning. 

Det virker overraskende, at Lucianus Kofod, der i de 2 fore
gaaende Samlinger havde haft Ordet over roo Gange, pludse
lig bliver et af Tingets mest tavse Medlemmer. Alle Forsøg paa 
at rense Lovforslag og Ændringsforslag for Germanismer og 
andre sproglige Fremmedelementer er opgivet, hele det finan
sielle Præmieringssystem af driftige og foretagsomme Almues
mænd i By og paa Land lades uomtalt, og Venstres forhadte 
Førere faar i denne Samling Lov til at udfolde sig uden at blive 
gjort til Genstand for Lucianus Kofods Drillerier. Hvad er 
Aarsagen til denne Forvandling? Der er Grund til at antage, 
at Kofods politiske Meningsfæller og hans personlige Venner, 
hvis han har haft nogle blandt Kollegaerne paa Tinge, har 
raadet ham til at søge Glemsel for sine Fejlgreb, navnlig i Sam
lingen r873/74, ved størst mulig Tilbageholdenhed. Han har 
vel ogsaa selv følt, at han var inde paa en Bane, der maatte 
ende i fuldstændig Isolation, personlig og politisk, dersom han 
ikke ændrede Kurs. En enkelt Gang gik dog Naturen over Op
tugtelsen. Det var under Folketingets r. Behandling af Lovfor
slaget om en overordentlig Bevilling til Befæstninger. Kofods 
Modstander og Uven, Dr. Geert Winther havde Ordet, og i 
Folketingstidendes Spalter 2882-83 gengives den herhen hø
rende Del af hans Udtalelser saaledes: »Lad de Mænd, som 
have de største Formuer ogsaa komme til at yde de største Bi
drag, thi de have ogsaa Mest at tabe, naar vi tage det materielt 
(Afbrydelse). Vi have Alle lige Meget at tabe i vort Fædre
lands Selvstændighed, men materielt havde de Rige Mest at tabe, 
hvis det gaar ilde til med Danmark. (Kofod: Brandkasserne!) 
(Uro i Salen).« Winther fortsatte uanfægtet sin Tale, men kort 
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efter greb Formanden (Christopher Krabbe) ind med følgende 
Udtalelse: »Jeg maa tillade mig at afbryde den ærede Taler 
et Øieblik for at indskyde en Bemærkning til det ærede Med
lem for Bornholms r. Valgkreds (Kofod). Den Uro, der for 
et Øieblik siden blev i Salen, overbeviser mig om, at en Af
brydelse, der kom fra det ærede Medlem, er bleven hørt af 
mange Medlemmer. Det havde været mit Haab, at den ikke 
var bleven hørt, og at jeg da kunde have ladet være at tage 
Hensyn til den; men da jeg mærker, at den er bleven hørt, maa 
jeg paatale den som aldeles upassende.« 

Inden Winther genoptog sin Tales Traad, udtalte han i An
ledning af Formandens Afbrydelse: »Det er mig kjært, at det 
nævnte Medlems Afbrydelse aldeles er undgaaet min Opmærk
somhed. Det er mig iøvrigt aldeles ligegyldigt, hvad det ærede 
Medlem kommer med af Insinuationer. Det glæder mig, at den 
ærede Formand i saa Henseende har værnet om mig, især da 
det var et Stød i Ryggen, som jeg ikke havde mærket«. -
Kofod bad nu om Ordet for en kort Bemærkning; den lød saa"' 
ledes: »1 Anledning af den ærede Formands Udtalelse maa jeg 
tilkjendegive, at den ærede Formand vist har hørt feil. Det 
ærede Medlem for Aarhus Amts r. Valgkreds (Winther), som 
havde Ordet, da jeg fremsatte min Bemærkning, talte, om jeg 
mindes ret, om, at ved Krig i det Hele gik det mest ud over 
dem, som eiede Noget eller eiede Meget, og jeg, der nu har væ
ret tilstede og set Ødelæggelsens Vederstyggelighed baade ved 
Fredericia, Frederiksstad og Sønderborg, kom uvilkaarlig til 
at tænke, foruden paa Personerne, ogsaa paa Brandkasserne. 
Saa sagde jeg: »Brandkasser«, og dette kan jeg ikke finde, at 
der er det allerringeste Upassende i, thi det, der derved ud
trykkes, er, at det ikke alene er de private Personer, men og
saa de offentlige Institutioner, som det gaar ud over. Jeg kan 
altsaa ikke modtage det som en upassende Yttring, men jeg 
erkjender forøvrigt, at jeg ikke har Lov til at indskyde nq!;en
somhelst Bemærkning«. 

Hertil svarede Formanden: »Det ærede Medlem har nu havt 
Leilighed til at fremsætte de personlige Bemærkninger, hvor
til han følte Trang. Jeg fastholder, hvad jeg før sagde. Naar' 
det ærede Medlem yttrede, at han ikke kan modtage det, vil 
jeg gjøre det ærede Medlem opmærksom paa, at Medlemmer af 
Thinget maa modtage de Tilrettevisninger, der gives dem af 
Thingets Formand.« 
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Luc. Kofods Forsøg paa at give sin Uartighed overfor Win
ther en saglig Underbygning var alt andet end heldig, og hans 
bitre Udtalelse om, at han ikke havde Lov til at sige nogetsom
helst, viser, at han selv havde Følelsen af, at han betragtedes 
som Tingets sorte Faar, hvad han paa dette Tidspunkt ogsaa 
faktisk var. Det er ogsaa karakteristisk, at Højre i denne Sam
ling lod ham glide ud som Finansudvalgsmedlem. 

Trods de Særstandpunkter, Ph. Dam havde indtaget i den 
foregaaende Samling i Venstres Mærkesager, blev han dog som 
foran nævnt paany indvalgt i Finansudvalget; han var ogsaa 
vedvarende Sekretær i dette Udvalg; derimod maatte han af
give Hvervet som Ordfører for Tillægsbevillingsforslaget, der 
havde været betroet ham i 2 Samlinger, til Bojsen. Hvad Grun
den hertil var, kan ikke siges med Bestemthed, men det er over
vejende sandsynligt, at Venstre ikke har ønsket at give en Par
tifælle, der havde vist, at han i de mest afgørende Spørgsmaal 
forbeholdt sig Adgang til at gaa sine egne Veje, et saa vigtigt 
Ordførerskab som det her nævnte. - løvrigt ses det ikke, at 
der i denne Samling forelaa Sager, hvor Dam kom i Modsæt
ning til sit Parti, men da Venstre delte sig ved Samlingens Slut
ning paa Spørgsmaalet om et Finanslovkompromis, fulgte Dam, 
som man kunde vente, Bojsen og Høgsbro, der i Spidsen for 
Venstres Flertal stemte for Forliget, medens Berg, J. A. Han
sen m. fl. stemte imod. 

Af Dams faa Udtalelser i denne Session skal kun hans Om
tale af Bornholms Væbning refereres her. Krigsministeren i Mi
nisteriet Fonnesbech, General Steinmann, mødte ligesom sine 
2 Forgængere med et Hærlovsforslag, der betød Væbningens 
Nedlæggelse. Dam udtalte i den Anledning bl. a.: »General 
Raasløff optog i sin Tid i sit Hærlovsforslag Bornholms V æb
ning og gav den Plads og Skikkelse der, og det høiagtede Fol
kething gav sin Tilslutning dertil. Saaledes have vi da faaet 
denne Væbning; men nu synes jeg, som sagt, at det er kj edeligt, 
at den allerede skal være dødsdømt saa hurtigt. Denne V æb
ning er jo ikke engang bleven fuldvoxen. Hvis den var gam
mel eller forældet, saa kunde jeg maaske finde, at der var større 
Grund til den Afskaffelse, men det er jo ingenlunde Tilfældet. 
Hvad jeg sigter til med min Yttring om, at Væbningen ikke 
engang er fuldvoxen, skal jeg tillade mig nærmere at forklare. 
Det vil jo erindres, at der ved en Lov, som er yngre end Hær
loven, blev bevilget Penge, for at Rytteriet og Artilleriet kunde 
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komme tilhest. Det er nu første Gang iaar, at der paa Bud
gettet forlanges en Bevilling hertil, og nu forekommer det 
mig, at det kunde være ganske artigt at erfare, hvorledes det 
vilde tage sig ud hjemme paa Bornholm, naar disse Vaaben
arter kom tilhest, Noget, som hidtil ikke har været muligt paa 
Grund af, at den nævnte Lov ikke tidligere er bleven benyttet. 
Det er ganske vist, at Bornholms Væbning, hvad Tjenestebyr
den angaar, har en Lempelse, vel ikke nogen stor Lempelse, 
men dog nogen, og saaledes er man ogsaa tilbøielig til at op
fatte dette Forhold paa Bornholm. Der ligger jo nemlig deri, 
at Bornholmerne kunne komme hjem efter to Aars Tjenestetid i 
Linien, hvorved der naturligvis forvoldes mindre Afbræk i de 
borgerlige Samfundsforhold navnlig for en saa afsides liggende 
Landsdel som Bornholm, og jeg mener derfor, at man ikke 
kan undre sig over, at Bornholmerne gjerne ville have Lov til 
at beholde en saadan lille Lempelse. Jeg tror nu ogsaa, at man 
ikke paa nogen Maade kan gjennemføre den Grundsætning, 
at de samme Regler, som gjælde for det øvrige Land, ogsaa 
skulle gjælde for Bornholm, saa at de bleve stillede under lige 
Vilkaar. Det vilde naturligvis være det Rigtigste at have saa 
stor Lighed som muligt, og for mig maa den gjerne blive saa 
stor som mulig, hvor man kan gjennemføre den; men med Hen
syn til Bornholm tror jeg alligevel ikke, at Ligheden i Vilkaar 
kan gjennemføres fuldstændig i alle mulige Samfundsforhold. 
Vi ere naturligvis meget taknemmelige for, at vi have faaet 
f. Eks. Telegraf paa Bornholm; men ville vi vel nogensinde 
faae Jernbaner? Det tvivler jeg om, og jeg har heller ikke hørt 
Nogen reise Krav i den Retning. Jeg tror heller ikke, at det 
vilde være noget berettiget Krav, thi vort Land er for lille der
til, og det vide Bornholmerne ogsaa meget godt; men ved Siden 
deraf have vi ogsaa en Følelse af, at man maaske paa andre 
Maader kunde tilstaa dem saadanne enkelte Lempelser, som 
kunde veie op imod, hvad de ellers under andre Forhold kunde 
føle sig beføiede til at kræve. Hertil kommer jo desuden, at 
naar man lader Kjøbenhavns Væbning bestaa, hvorfor kan man 
saa ikke lige saa godt lade Bornholms Væbning bestaa? Kjø
benhavn og Bornholm dele jo paa en vis Maade de skjønneste 
historiske Minder. J eg sigter herved navnlig til Aaret r65 9, da 
Hovedstaden ved sit tapre Forsvar reddede 'ikke alene sig selv, 
men ganske sikkert hele det danske Rige fra at falde i Fjende
vold. I Sammenligning hermed kan Bornholmernes Bidrag kun 
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kaldes for en fattig Enkes Skjærv, thi de bevarede kun Born
holm, sig selv, for det danske Fædreland, men Mere kunde de 
jo efter Omstændighederne heller ikke gjøre. Jeg siger derfor: 
Bornholms Væbning leve! Lad os bibeholde Bornholms Væb
ning endnu en rum Tid, thi det tror jeg vil vise sig at være 
tjenligst for alle Sider. Jeg tror, at jeg tør udtale, at det ingen
lunde er Bornholmernes Betragtning af denne Sag, at de skulle 
være stavnsbundne til kun at forsvare deres egen lille ø, og der
som Forholdene egnede sig dertil - hvilket jo gjerne kunde 
ske -, saa at man med Tryghed kunde kommandere Born
holmerne bort fra deres ø og herover for at kæmpe paa andre 
Steder, saa er jeg overbevist om, at det vilde de slet ikke have 
Noget imod. Dersom denne Betragning skulde paa nogen 
Maade kunne stemme Tanken mildere for Bornholms Væb
ning, saa har jeg jo nu fremført den, og jeg vil ønske, at det 
ikke maa være forgjæves; men i alt Fald tror jeg, det vil er
kj endes, at en bornholmsk Rigsdagsmand ikke kan være uden 
et vist Forbehold og en vis Betænkelighed med Hensyn til dette 
Punkt, som jo er et ømt Sted for ham«. (Folket. Forh. 1874-
75, Sp. 1981 - 83). 

Storehedingekredsens Folketingsmand, Godsejer Jacob Sca
venius, der siden blev Minister i Estrups Kabinet, støttede 
Dams Betragtning, idet han bl. a. udtalte: »Med det ærede 
Medlem for Bornholm (Dam) maa jeg være enig, at det dog 
vistnok vilde være en Overveielse værd, om det ikke vilde være 
ret forstandigt at beholde Bornholms Væbning. Bornholm er 
en saa adskilt liggende Del af Staten, at det dog neppe vilde 
være rigtigt under en Krig at lade den ligge aldeles uden For
svar. Den nemmeste Maade at faae et Forsvar, som vel ikke 
vilde være overordentlig heldigt, men som dog vilde kunne 
gjøre sin Nytte, vilde vistnok være at beholde den Ordning af 
Væbningen, som nu existerer«. (Folket. Forh. 1874-75, Sp. 
1993-94)· 

Krigsminister Steinmanns Svar paa Dams Henvendelse var 
overraskende velvilligt, idet han udtalte: »Naar det ærede Med
lem for Bornholms Amts 2. Valgkreds (Dam) har følt sig 
smertelig berørt over, at Bornholms Væbning ikke er optagen 
i Lovforslaget, saa er jeg kun gaaet den samme Vei, som er 
fulgt i de tidligere Lovforslag, og da den ikke er nævnet der, 
har jeg ikke heller fundet Anledning til særlig at motivere det. 
Bornholms Væbning er egentlig kun opgiven af økonomiske 
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Grunde og dernæst, fordi ikke heller jeg troede, at en saadan 
Lokalvæbning, spredt som den er, kunde have nogen væsent
lig Betydning for Bornholm selv; men da iøvrigt Ingen mere 
end jeg kan erkjende den smukke Krigshistorie, Bornholm har, 
og den udprægede Kjærlighed til deres lille ø, skal jeg paa in
gen Maade sætte mig imod, at Bornholms Væbning bibeholdes, 
naar det høie Thing vil yde Midlerne dertil; det drejer sig om 
en 18.000 Rd.« (Folket. Forh. 1874-75, Sp. 2010). 

Hærlovsforhandlingerne endte ogsaa i denne Samling uden 
Resultat, saaledes at den bornholmske Væbning opretholdtes 
uændret. 

Udover den her nævnte Omtale af Væbningen nævnes i 
Rigsdagstidende for 1874-75 kun et enkelt Spørgsmaal fra 
Bornholm, og dette er endda af ganske underordnet Betyd
ning; Regeringen havde foreslaaet, at der bevilgedes 400 Rdl. 
til Dræning af Jorderne til Skovridergaarden Rømersdal. Denne 
Bevilling gik Finansudvalget imod. 

Af Kammerherre Fallesens 20 Indlæg i Landstingsforhand-
lingerne angaar de I I Statsregnskabets Godkendelse. For det 
om denne Sag nedsatte Udvalg blev Fallesen valgt til Ord
fører, og imod Sædvane knyttede der sig denne Gang en ret 
betydelig Interesse til Behandlingen af Udvalgets Indstilling, 
idet Statsrevisorerne havde fremdraget en Del uheldige admini
strative Forhold under Marineministeriet, særlig ved Orlogs
værftet. Landstingsudvalget kunde ikke helt tiltræde Statsrevi
sorernes Kritik, og der udspandt sig mellem Fallesen og Stats
revisor Fischer, der var kongevalgt Landstingsmand, en skarp 
Debat, hvor den bornholmske Repræsentant fik Lejlighed til 
at lægge sine gode retoriske Evner for Dagen. - Diskussionen 
mellem de 2 Herrer efterlod en Bitterhed, der ved en senere 
Forhandling gav sig et karakteristisk Udslag. Da Striden om 
Finansloven trak ud, blev der forelagt et Forslag om en mid
lertidig Finanslov. Fallesen fremsatte under denne Debat paa 
den for ham særegne noget flotte Maade en Række Betragt
ninger, dels om Motiveringen for et Ændringsforslag, Fischer 
havde antydet at ville stille senere, dels om, hvad der vilde ske, 
hvis det kom til Finanslovkonflikt. Fischer fremsatte da over
for Fallesen følgende vittige og rammende Replik: 

»Jeg kan dog ikke undlade strax at udtale min Tak til det 
ærede Medlem for Bornholm (Fallesen), der saa velvillig paa
tog sig det Hverv, som maaske ellers kunde have tilfaldet mig, 
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nemlig at motivere det Ændringsforslag, som muligvis vil blive 
stillet ,til 3. Behandling, og derefter at anføre de Grunde, som 
han troede talte imod den Motivering, som jeg muligvis vilde 
give Ændringsforslaget. Jeg vilde dog have været det ærede 
Medlem endnu mere taknemmelig, hvis han vilde have over
ladt til mig at motivere Ændringsforslaget; thi skjøndt det 
ærede Medlem vistnok viste sig meget fremsynet i adskillige 
Retninger, kunde det jo tænkes, at den Motivering, som jeg 
agtede at give, ikke faldt aldeles sammen med den, som det 
ærede Medlem har tænkt sig. Men det ærede Medlem blev ikke 
staaende derved, og da jeg nu har Ordet, maa man tilgive mig, 
at jeg ogsaa bringer dette paa Bane. Det ærede Medlem tænkte 
sig dernæst i Regjeringens Stilling og anstillede de Overveiel
ser, som Regjeringen formentlig kunde finde Anledning til, der
som der blev Spørgsmaal om at udstede en foreløbig Finants
lov i Henhold til Grundlovens § 25. Jeg føler mig overbevist 
om, at ogsaa den høitærede Conseilspræsident er taknemmelig 
for det Bidrag til Sagens Løsning, som blev givet 'af det ærede 
Medlem i Landsthingets Sted, naar det senere skulde tage Be
slutning om Finantsloven, og han foreskrev da, hvorledes man 
skulde indtage en vis Stilling. Jeg haaber, at Landsthinget til 
den Tid vil tage dette under moden Overveielse, og at det vil 
vise sig, at den Seilling, som Landsthinget da maatte beslutte 
sig til at indtage, vil blive hævdet med al Fasthed og Bestemt
hed«. (Landst. Forh. 1874-75, Sp. 1143-44). 

Fallesens Svar var paafaldende spagfærdigt; det lød saale
des: »Det ærede Medlem har som sædvanlig paa en høist inter
essant Maade fremstillet sin Opfattelse af, hvad jeg har sagt. 
Jeg har imidlertid ikke yttret Nogetsomhelst om Regjeringens 
Formening, men jeg har kun sagt, at enhver Regjering overfor 
Spørgsmaalet om en provisorisk Finantslov formentlig vil sige 
til sig selv: »Jeg gjør det ikke, uden at der er Nødvendighed 
derfor«. Andet har jeg ikke sagt, og jeg tillader mig at tro, at 
det er en almindelig politisk Regel, som intet Ministerium vil 
kunne tage ilde op, at man udtaler«. 
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Bornholms fynd av romerska 
iinportvaror. 

Av 

Docent Gunnar Ekholm, Uppsala. 

I Vedels monumentala arbete »Bornholms Oldtidsminder og 
Oldsager« finner man ett betydande antal uppgifter om i grav
f ynden ingående romersk a industrivaror av brons och glas. 

.5»<> nn 50rn/'f' I "Urn.5Æ'~a • Sko"( su,:, ./r/1 5 

• SitutQ' + !/ta.5 

Utbredningen av romerskn importvaror på Bornholm. 
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Då emellertid dessa importvaror på Bornholm sallan forekom
ma i skelett- utan mest i brandgravar, fororsakar detta, att de 
genomgående ara ytterst fragmentariska. Trots noggrannheten 
hos Vedels beskrivningar av gravgodset ar det darfor i de flest a 
faU omojligt att endast med tillhjalp av dem bilda sig en fore-

Fig. 1. Bronsspal1n av J uellingetyp, Visingso, Småland. 

stallning om karlens ursprungliga utseende. For att vinna klar
het harutinnan ar en noggrann genomgång av gravgodset no d
vandig. 

Vid de studier, som av for f. till denna uppsats bedrevos vid 
Nationalmuseet i Kopenhamn åren 1926 och 1928 och i fram
sta rummet avsågo dess rika samling ar av romerska import
varor, måste tyvarr det omfattande materialet från Bornholms 
»Brandpletter« lamnas helt å sido. Forhållandena inom museet 
voro namligen då så ogynnsamma, framforallt på grund av 
det bristande utrymmet i lokalerna, att allt arbete måste inrik
tas på uppspårandet och forteckningen av de infOrda karlen i 
skelettgravarna från Jylland och oarna. Då denna forteckning 
for att bli fullstandig måste utstrackas till att omfatta mate
rialet från de bornholmska brandgravarna, lamnades dock pla-
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nen på en genomgång aven av dem aldrig ur sikte. Tack vare 
ett ur Humanistiska fonden erhållet resestipendium kunde 
denna plan slutligen forverkligas sommaren 1937. 

A v de IO veckor, denna studieresa omfattade, tillbragtes 9 i 
Kopenhamn, och av dessa agnades 4 uteslutande åt studiet av 

Fig. 2. Vinskopa l!led sil av alstn typ, Skrø
beshave. (Fyns Hjemstavn 1933, S. 118.) 

importvarorna i Bornholms gravar. Arbetet erbjod redan från 
borjan stora svårigheter. Vad som återstod av karlen visa de 
sig namligen i regel vara ytterst obetydliga lamningar. Aven 
for en på dylika varor sedan åratal tillbaka inriktad for
skare erbjod karltypernas identifiering ofta verkliga problem. 
Forst efter ingående jamfOrelser mellan fragmenten och val 
bibehållna exemplar voro i många fall sakra slutsatser moj
l~ga. Stundom lat sig ej heller på denna vag mer an en hypote
tisk typbestamning ernå. Ytterst tidsodande var aven jam
forelsen av f ynden med Vedels beskrivningar. Gravarnas 
numrering i hans bok ar namligen en helt annan an den, som 
återfinnes i museets »Protokoller«. Vidare saknar man hos Ve
del alIa inventarienummer. Oaktat den oftast goda beskrivnin
gen av gravarnas innehålI forekomma dar aven, i varje faU 
betraffande dessa importvaror, några misstag, vilka forsvåra 
identifieringen. 
. De importvaror, som befunnos mest fragmentariska, voro 
lcke, såsom kunde antagas, karlen av glas utan de av brons. I 
overensstammelse med Vedels framstalIning (s. I01) kunde 
intet enda av dem sagas vara ens någorlunda val bibehåUet. 
Riktiga visade sig aven Vedels uppgifter om karlens forekomst, 
i 14 Brandpletter från Kannikegaard,") 6 från Slamrebjerg, 2 

,:.) I ett par av dessa gravar voro karlen obestambara till sin typ, 
~arfor o de ha~. ej blivit beha~dlade. Forbigångna med tysthet ara 
aven nagra osakra fragment, ej omnamnda av Vedel. 
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Fig. 3. Vinskopa med sil av yngre typ, Ugerby, 
Jylland. (Upplands tomm. tidskr. XLV: Bil. 2, 
fig. 8.) 

från Pilegaard, vartill komma enstaka gravar från Jættebro, 
Grødeby och Frænnemark samt myrfyndet Knarremose. Dår
emot kan hans uttalande, att dessa kårl »alle været saa søn
derhugne og ødelagte, at Udbyttet af deres Undersøgelse kun 
har været ringe« numera betecknas såsom en svartmålning. 
Så gott som alla dessa karl låta sig vid ett noggrant studium 
beståmma åtminstone till sin allrnanna typ. 

Den storsta gruppen bland de på Bornholm upptradande 
romerska bronskårlen bilda de enkla spannarna av typ Miiller 
Ordning II: 183 (fig. I). De utgora 12 st., av vilka 2 från Pile
gaard, 6 från Kannikegaard, 2 från Slamrebjerg samt ett från 
Frænnemark. Till dessa gravfynd kommer karlet från f yndet i 
Knarremose. I tre av dessa gravar, namligen Kannikegaard 
154, 256 och 317 forekomma aven andra inforda bronsvaror, 
i de båda forstnamnda gravarna vinskopor som Ordning II: 
193, i den sistnamnda fragment, som mojligen harrora från en 
situla (se nedan) samt ett glas. 

Angående typen på dessa karl låter sig i allmanhet ingenting 
narmara med såkerhet uttala på grund av deras ytterligt ofull
ståndiga tillstånd. I åtskilliga fall utgores karlets hela åter
stod av något enstaka stycke. Att identifiering over huvud 
taget ar mojlig beror ej sallan på forekomsten av något parti 
av den karakteristiska, vinkelbojda mynningskanten. Betraf
fande kådet i Kannikegaard 148 kan man emellertid gora iakt
tagelsen, att det haft ett hankbeslag med 4 nitar som Ofdning 
II: 183, vilket anger en typ, något yngre an den i Juellinge
f ynden med dess stroppliknande, genom endast 2 nitar fast
gjorda hankfasten. Hankfasten av sistnamnda typ utvisa de 
båda karlen från Knarremose och Frænnemark, av vilket det 

Fig. 4. Vinskopa av yngsta typ, Eskild
strup, Fyn. (Upplands fomm. tids kr. 
XLV: Bil. 2, fig. 9.) 
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s~nar~ aven har kvar sin jarnhank. Dessa båda karl ara de bast 
b1behal.lna .. Der~s starkt sammantryckta tillstånd gor dock, att 
en avb1ldnmg ej skulle lamna något begrepp om kadets form. 

.~'en karltyp, som nast de ovan berorda spannarna kommer i 
f~amsta rummet bland Bornholms romerska importvaror, ar 
~~nskop~n (fig. 2:-4). Aven i fråga om denna grupp ar det grav
faltet VId Kanlllkegaard, som uppvisar det storsta antalet, 5 
exemplar. Från Slamrebjerg foreligga 3 st., vartill komma en
staka exemplar från vardera Grødeby och Jættebro. Vtom dessa 
av Vedel up~tagn~ skopor finns en dylik från Enekrogen vid 
Hund$emyre l Bodrlsker. .Fragmenten från Enekrogen, som ara 
b.ra,!1dsk~d~de och sannohkt också harrora från en brandgrop, 
tlllata ej nagra bestamda slutsatser om typen. 

Vad betraffar den narrnare typbestamningen råder for denna 
grupp s~m~a svårigheter som for den foregående - frag
menten aro l de flesta fall helt små och fåtaliga. Med full sa
kerhet. kan e~ellertid slutsatsen dragas, att den aldre typen 
utan 511 Ordnmg II: 191 ar helt orepresenterad på Bornholm. 
Av den aldre s.kopan med sil, karakteriserad av sitt profilerade 
handtag, C?rdlllng II: 192 (fi~. 2), foreligga några tamiigen sakra 
frag~ent l graven SlamrebJerg nr 40. For ovrigt ar det typen 
~r~lllng II: 193, som do~inerar, igenkannlig på sina platta, 
fl1krga han~tag (fig. 3). HIt aro att hanfora f yndet från Jætte
bro samt mmst 3 av exemplaren från Kannikegaard. Om gra
varna nr. 154 och 284 å sistnamnda gravfalt galler dock att de 
har ingående fragmenten mojligen skola tolkas som la~ningar 
av den yngsta typen, Ordning II: 323, karakteriserad av sin 
platta botten (fig. 4). I Slamrebjerggraven nr. 48 foreligger 

22 
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Fig. 5. Refflad skål med rårlig hank, Broskov, Sjælland. 

mojligen aven denna typ, och med full sakerhet galler detta 
om gravarna Slamrebjerg 67 och Grødeby 29· 

I tredje rummet bland Bornholms romerska bronskarl kom
ma skålarna av typ Ordning II: 319 med refflad botten och 
rorliga hank ar (fig. 5). Fragment av dylik skål ingå i den ovan 
berorda Jættebrograven nr 16.':') Aven i Slamrebjerg nr 46 finnas 
några brottstycken, har tillsammans med rester av gla~. Minst 
fragmentarisk ehuru ytterst starkt sammantryckt och ullbuck
lad ar den skål, som jamte den ovan berorda spannen och Y t
terligare ett defekt karl tillhor Knarremosefyndet. 

Det tredje karl, som indgår i sistnamnda fynd, består ~v ~tt 
bottenstycke med insvarvade koncentriska cirkler och ford)u
pad mittpunkt. Liknande bottenornering uppvisa flera romer
ska bronskarlstyper. Godsets tjocklek och fragmentets bet y
dan de dimensioner taIa emellertid for att vi har ha att gora 
med återstoden av en situla (fig. 6). Såsom ett exemplar av sam
ma typ torde vi aven kunna tolka de talrika men illa sonder
huggna resterna av ett stort bronskarl i Kannikegaard nr 317, 
upptradande tillsammans med sammansmalta glasklumpar. 

Till samma antal - ett dussin, av vilka 2 val bibehållna -
som bronsspannarna uppgå de av Vedel kanda glasfynden 
från romersk tid. Av dessa komma på Kannikegaard 5 st., på 
Slamrebjerg och Baunegaard vardera 2, under de~ a~t Jætte
bro, Kobbeaa och fyndplatsen vid 0rnekullerne mVld Hasle 

",) I Nationalmuseets inventarium antages detta harrora .fr~n en 
refflad spann som Ordning II: r88, och mojligen ar detta nktlgt. 
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Fig. 6. SituJa, Skrøbeshave, Fyn. (Fyns Hjemstavn 1933, S. 117.) 

uppvisa enstaka glas. Hartill komma numera två fynd från 
den ovannamnda fyndplatsen Enekrogen. 

Av de uppråknade f ynden utgoras emellertid de från Jætte
bro (grav 15) Kannikegaard 265 och Baunegaard av smalt
k~umpar och undandraga sig darfor all narmare typbestam
mng. Helt hopsmalt ar aven glaset från den ovan berorda gra
ven Kannikegaard 317. Likval kunna vi har se att detta glas 
såsom Vedel (s. IO) framhåller, måste ha varit ~ycket stort ocl~ 
belagt med vita, roda och grona trådar, således tydligen ett 
praktglas av rhenlandskt ursprung. Trådbelaggning skola aven 
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enligt Vedel de tre glas en från Kannikegaard 262, 284 och 
Slamrebjerg 46 uppvisa. I fråga om de båda forstnamnda gra
varna ager denna uppgift sin riktighet. Det kan aven tillaggas, 
att båda dessa karl torde ha utgjort bagare, liknande Vedel, 

Fig. 7. Glasbiigare, Lundergaard, 
Jylland (Fornviinnen 1937, s.68). 

fig. 2 I 2. Vad betraffar fragmenten från Slamrebjerg 46 are de 
visserligen ganska obetydliga, men tillåta dock en fullt saker 
typbesdmning: en skålliknande bagare med från bottnens mitt
punkt radiellt utlopande, refflade rib bor, som likna fiskfenor 
(fig. 7). Samma huvudtyp tillhor det val bibehållna glaset i Bau
negaard IO (Ved el, fig. 298). Helt oskadad ar aven den med 
inslipade ovaler prydda bagaren i graven Kobbeaa nr 3 I (fig. 8). 
Ett litet fragment från Enekrogen (skelettgrav) (fig. 9) har till
hort en bagare som fig. IO med figurer i inbranda farger. Om 
det fragmentariska karlet från Kannikegaard nr. 289 kan endast 
slutsatsen dragas, att det varit forsett med handtag och sanno
likt koppliknande. Det delvis sammansmalta glas et från Slam
rebjerg 65 foretrader tydligen den egendomliga, nedåt spetsiga 
typen Kisa, Das Glas im Altertume, Bd. 3, Formentaf. A: 2. -
Till typen obesdmbart ar ett sammansmalt glas från en brand
grav vid Enekrogen. 

Vid en jamforelse mellan det bornholmska materialet av 
romerska importvaror och de likartade f ynden från Skandina
vien for ovrigt'f) kunna goras en del iakttagelser av intresse. 
Stallda vid sidan av det danska moderlandets romerska indu-

'f) De romerska och provinsialromerska importvarorna i Skandi
navien fram til! tiden 500 e. Kr. utgøra, Bornholms fynd inberak
nade, omkr. 580 karl av brons, 275 av glas. 
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strivaror gora Bornholms ett sent intryck. Sarskilt iogonfal
lande ar detta drag hos vinskoporna. Såsom ovan framhållits, 
låter sig på on ej påvis as ett enda exemplar av vinskopan utan 
sil. Och den aldsta typen av vinskopa med sil, Ordning II: 

Fig. 8. Olasbiigare, Kobbeaa, 
(Vedel, Efterskrift, fig. 46). 

192, som i Skandinavien huvudsakligen synes tillhora det 2:a 
årh. e. Kr., forekommer blott i ett enda exemplar. I stallet do
minerar på Bornholm den narmast yngre typen, som går ned ; 
det fOljande seklet. TiIl tiden efter 200 få hanfOras de tre eller 
fyra skoporna av typ Ordning II: 32 3. 

Inforseln af vinskopor fore faller sålunda icke ha borjat 
forran under det 2:a årh. och antagligen ganska framskriden 
del av detta. Under slutet av 100- eller under 200-talet ha de 
tre refflade skålarna Ordning II: 3 19 anlant tiIl on. For de 
båda hypotetisk a situlorna kan val ingen bestamdare kronologi 
uppstaIlas på grund av det dåliga skick, i vilket de bevarats. 
De fyndkombinationer, vari de upptrada - i Knarremose tiIl
sammans med en skål av ovan berord typ och i Kannikegaard 
? 17 med glas, belagt med flerfargade trådar - visar, att de 
lcke kunna vara aldre an de forut behandlade varorna. Vad 
slutligen betraffar den storsta karlgruppen, spannarna, omojlig
gor der~ fragmentariska tiIIstånd nastan fullstandigt en på 
typstudlet grundad narmare tidsbestamning. Vid en granskning 
av det åtfoljande fornsaksmaterialet blir emeIlertid resultatet, 
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att aven dessa karl tillhora 2:a och till någon del 3:e århun
dradet - samma tidevarv som f ynden med dessa karl från det 
dansk a huvudområdet. 

Dessa slutsatser om fyndens jamforelsevis sena tidsstalIning 

Fig. 9. Fragment av målad glasbiigare som fig. IO, Enekrogen. 

bekraftas vid en granskning av glasen. De av dessa, som låta 
sig bestammas till formen, tillhora så gott som alia typer, val
bekanta från yngre kejsartidens fynd. Med undantag av baga
ren från Kobbeaa, som tillhor den orientaliska, narmast från 
W ei~hselmynningen kommande gruppen, synas de alIa vara av 
vasteuropeiskt ursprung. Mera ovanligt och av en viss tidig 
pragel ar visserligen glaset i graven Kannikegaard 284 (Vedel, 
fig. 2I2). Men då det foreligger tillsammans med en vinskopa 
Ordning II:r93, kan det i varje fall ej gå langre tillbaka an till 

. 2:a årh. 
Den sena pragel, som det bornholmska importmaterialet 

foreter, står i god overensstammelse med Vedels iakttagelser. 
Såsom han framhåller (s. ror), ar det forst »henimod Slutnin
gen af Brandpletstiden«, som de frammande karlen bli vanliga. 
Forklaringen till att de borja upptrada i brandgravarna forst 
under det 2:a århundradet ar otvivelaktigt att soka dari, att 
det ar vid denna tid, som Bornholm borjar mera kraftigt nås 
av de sydliga handelsforbindelserna. Detta forhållande åter 
synes utgora en god bekraftelse på den forut gjorda iakttagel-
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sen, att de frammande importvarorna under det forsta århun
dradet nått fram till Norden huvudsakligen utefter Elbe, under 
det att Oderlinjen ar foljande sekels stora handelsvag melIan 
Skandinavien och det romersk a riket.'f) På denna vag kan 
huvudmassan av Bornholms importvaror antagas ha kommit. 
Undantag harifrån utgora dock skålarna som fig. 5, vilka i lik
het med det ovannamnda glas et utefter Weichsel transporterats 
till tlstersjoområdet. Vad betraffar glas en av vasteuropeiskt 
ursprung, står mojligheten oppen, att de, i varje falI delvis, 
over Danmark blivit inforda till Bornholm. 

Fig. IO. Glasbiigare, Nordrup, Sjælland) 
(Fornviinnen 1~37, s. 74). 

".) Se forf:s uppsats i Scandia, X (r937), s. r6r med dar angiven 
litteratur. 
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Ertebøllekultur på Frennemark. 

Umiddelbart syd for Svaneke strækker sig langs kysten et 
højdedrag, Frennemark, der mod syd afsl~ttes af en stejl skrænt. 
Dette område tillige med dets nærmeste omegn har ytlet fund 
fra alle de forhistoriske hovedperioder i en sådan mængde og 
fylde, at man må formode en kontinuerlig beboelse lige fra 
meget gammel tid. 

Blandt de forhistoriske minder træder den ældre stenalders 
bopladser vel ikke stærkest frem for en besøger af området, 
men dog vil man i de mange grusskrænter ikke sjældent finde 
vidnesbyrd om fast beboelse fra denne periode. Karakteristiske 
kulturlag, der i skrænterne fremtræder som mørke rande, for
tæller om svundent liv for flere tusind år siden. 

Vedel og Jørgensen, hvis arbejdsfelt især omfattede jern-, 
bronze- og den yngre stenalders grave, blev forholdsvis sent op
mærksomme på de interessante lag, men de har dog besøgt dem 
og gravet i dem. 

Dunkle og gådefulde åbenbarede de gamle kulturer sig for 
arkæologerne. Måske derfor har de indbudt til særlig forskning, 
således at dette område inden for arkæologien forholdsvis mere 
end de øvrige har vundet i klarhed, selvom det indgående 
studium er blevet stillet over for mange nye problemer. Med 
flere forudsætninger for at kunne forstå stenalderkulturerne -
og kanske med en mere systematisk gravemetode - kan man 
altså nu gå til undersøgelserne i marken. Af disse grunde kunde 
en genoptagen udgravning af bopladserne i det interessante om
råde synes berettiget. 

Opmærksomheden vil strax knyttes til en stor boplads lige 
oven for den omtalte skrænt et lille stykke ind i landet, tildels 
udgravet af Vedel og Jørgensen (se: Vedels »Efterskrift« s. 2 ff. 
og s. r07 ff.). I r936 foretog jeg en undersøgelse af den, og det 
viste sig da, at man kunde skelne mellem 3 områder: (r) længst 
mod øst et kulturlag, derefter (2) mod vest et tilstødende lag 
(nu forstyrret af agerbrug) med oldsager fra den yngre sten
alder og endelig (3) i overgangen mellem de to lag nogle sten
omsatte grave, der utvivlsomt hører til (2). Heraf vil vi kun 
betragte kulturlag (r). 

Tilbage og tilgængeligt for undersøgelse var desværre kun et 
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temmelig lille stykke (8 m2
), men det ydede dog en del oldsa

ger. Sammen med resultatet af nogle prøve- og småudgravnin
ger udgør de 2 I 8 I stk.; af dem er 5 16 redskaber, mens 1665 
blot må betragtes som affaldsflint fra tilhugningen. Udenfor 
kan anføres et fragment af en hasselnødskai og 9 knoglebrud
stykker, som dog foreligger i en meget medtaget tilstand. Den 
ildhærdede hasselnødskai er desværre det eneste vidnesbyrd om 
bopladsfolkets vegetarføde. 

Før selve bopladsfolket og dets redskaber blir omtalt, skal 
de naturlige livsbetingelser for en jæger- og fiskerbefolkning 
let opridses. Bornholm var da - for 5-7°00 år siden':-) -
mindre end nu, ikke meget ganske vist, men kystlinjen dan
nede alligevel andre bugtninger end den nuværende. En lille vig 
skar sig således ind syd for Frennemark. Her var bopladsen 
anlagt lunt inde i vigens nordside. 

Plantevæxten og dyreverdenen adskilte sig ikke meget fra 
vor. Klimaet, der var fugtigt og varmt (atlantisk), ydede gode 
væxtbetingelser, og egeskove, isprængt lind, elm og andre skov
træer, dækkede øen. Følgelig prægede også skovdyrene fau
naen. Her falder ved deres størrelse strax kronhjort, elg, rådyr 
og vildsvin i øjet, men en vrimmel af mindre dyr befolkede til
lige med dem storskoven. Det salte hav var hjemstedet for tal
rige fisk, der også dengang fristede mennesket til fangst. 

Til rådighed for dets daglige arbejde stod en række redska
ber. En liste over de fundne ses her: 

A. af flint flækker .............. . 
flækkeblokke ......... . 
tværpilespidser ........ . 
flækkeskrabere ........ . 
flækkebor ............ . 
skiver ............... . 
skiveøxer (mejsler) .... . 
skiveskrabere ......... . 
bor, store ............ . 
bor, små ............. . 
stikler ............... . 

303 stk. 

58 " 
54 " 
17 " 

I " 

4 " 
" 

3 " 
5 " 

ialt ........ 466 stk. 

"~O) Tidsbestemmelsen er selvfølgelig noget usikker. De nyeste un
dersøgelser har gjort den endnu mindre skarpt afgrænset, således at 
man må regne med, at kulturen evt. når ind i den yngre stenalder. 
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B. af sten kærneøxser ........... . I stk. 
skiveøxer ............ . 
skivemejsler .......... . 
slagsten .............. . 12 

slibestensbrudstykker ... . 
øxeforarbejder ........ . 7 " 

ialt ........ 23 stk. 

c. af andre stoffer lerkarskår . . . . . . . . . . . 27 stk. 

ialt af redskaber . . . . .. 5 16 stk. 

Fremtrædende er - som det ses ovenfor - flækkerne, de 
lange knivlignende afspaltninger, der sikkert har fundet anven
delse som universalværktøj, vel mest til at skære med. - Af 
flækker og flintskiver dannedes skrabere ved en stejl retouche
ring, hvorved en egnet skrabekant fremkom. De brugtes anta
gelig til afskrabning af skind o. 1. (no. g: skiveskraber; no. j ug 
k: flækkeskrabere, j med udbuet, k med - dobbelt - ind
buet æg). Flækker, flintspåner og større flintstykker afgav ma
teriale til bor, idet en spinklere eller kraftigere borespids tilhug
gedes (no. f: tykt bor, no. h: spånbor). Et interessant lille red
skab med det mærkelige navn »stikkel« er også repræsenteret 
her (no. i). Ved de nyeste undersøgelser er man nået til det re
sultat, at det har været anvendt til at flække benspidser fra 
knogler med. Flere varianter er fundet, men tildannelsen viser 
dog væsentlig ens træk. Først afbrødes en flække i den ene 
ende ved en lige eller skrå retouche, og derefter blev en flis 
slået fra flækken i dens længderetning, således at en lille skarp 
æg dannedes (se pilene). 

Hovedtypen på tværpilespidserne ses af fig. I a og b. Den 
skarpe kant foroven dannede æggen. Nu kunde man tro, at 
den var upraktisk eller i hvert fald ikke så egnet som et til
spidset flintblad, men fund - dels af knoglestykker, hvori 
pilespidsen sidder forsvarligt fast, og dels af tværpilespidsen 
skæftet på en træpil - beviser dens effektivitet. No. c viser 
en variant, Kun fundet i eet exemplar. Sandsynligheden taler 
for en tværpil, selvom dens trekantede omrids synes at hen
føre den til de trekantede mikroliters gruppe. En anden variant, 
fundet i et par stykker, karakteriseres af en skrå æg (no. d og e). 
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Fig. 1, a-e, h-i: naturlig størrelse, resten: s/5' 
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Af huggeredskaber foreligger 4. Deraf må to antagelig beteg
nes som mejsler; de to andre er øxer. Da det drejer sig om tem
melig store redskaber, og flinten for bopladsfolket øjensynlig 
har været en sjælden vare, tyede det naturligt til den sejge 
grønsten fra gangene i graniten. Til forskel fra den glashårde 
flint lod den sig let slibe, og på alle grønstensredskaberne ser 
vi denne overfladeteknik anvendt. Af sleben flint blev ikke eet 
eneste stykke fundet. 

Man skelner sædvanligvis mellem kærne- og skiveøxer. Kun 
een kærneøxe foreligger her (no. n), noget uregelmæssig sleben 
over hele overfladen og antagelig skæftet som en retøxe. Et for
fejlet hug har skilt den af med et stykke af æggen (som dog let 
kan rekonstrueres). Den fremtræder med sit linseformede gen
nemsnit (no. o) og temmelig lige æg som et karakteristisk exem
plar af limhamntypen (efter den skånske boplads nær Malmo). 

Skiveøxen er betydelig mindre, et forhold, skæftningsmeto
den måtte være afhængig af. Den kunde ikke skæftes direkte, 
men skulde først indsættes f. ex. i en udhulet horn- eller benøxe, 
der igen var fastgjort til et træskaft. Stykker, der tydeligt 
åbenbarer skæftningsmetoden, har man fundet i moser. For
skellen mellem denne øxetype og mejslerne er ikke stor. Kun er 
mejslerne tildannet meget slankere. 

Slagsten til forarbejdelsen i hvert fald af de grovere flint- og 
stenredskaber fandtes sammen med dem og viser ved siden af 
affaldsflinten, at tilhugningen er foregået på stedet. Man benyt
tede rullede strandsten af kvartsit og porfyr, hvis afstødte 
kanter vidner om deres formål. Et stykke af kvarts kan måske 
betegnes som en ildsten. 

De første lerkar i Norden er repræsenteret på bopladsen ved 
en del grove skår. De hidrører fra store spids bundede kar 
(no. m). Om den anden type - >>lampen" - har været an
vendt, kan vanskelig afgøres, da. intet skår med bestemthed 
viser hen til denne form. Godset er stærkt grusblandet, og som 
følge af det og den temmelig dårlige brænding er karrene oftest 
kun bevarede i temmelig små brudstykker. 

Tildannelsen og opbygningen af karret kan let iagttages på 
skårenes brudflader. Efter at en solid bund var sat, formedes 
væggen af lange lerstrimler, som blev rullet over hinanden i 
spiralform og trykket fast. Til slut glattedes overfladen, og 
overkanten modtog prydelser i form af simple pind- eller negle
indtryk. Et mindre brudstykke viser et par cm fra overkanten 
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to gennemboringer (indboringer?), I cm fra hinanden (ikke af
bildet). Om de har været fortsat kanten rundt og tjent til pryd 
eller nytte, kan jeg ikke afgøre. 

Fig. 2, o--n: 1'4, m: 1'12. Ved rekonstruktionen af karret er des- Q1Vl 
uden anvendt fragmenter af lignende kar, fundet i en tidssva- n~ 
rende boplads (ca. 1 km syd for frennemarkbopladsen), der i eet 
og alt må sidestilles med denne. 

Det er en mærkelig, men utvivlsom udviklet kartype, der her 
pludselig træder frem for os som den første af sin art. Dens 
karakteristiske spidse bund gør den det umuligt at stå uden 
støtte; men selv når den er stillet op ved et par sten, vil det 
vise sig at være en yderst hensigtsløs måde at bringe vand o. l. 
i kog på. Det er da også foreslået af en interesseret amatør
arkæolog, afd. fabrikant Klinge, at karret skulde være sat ned 
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i en i~dgrube, bestående bl. a. af glødende trækul. Ved forsøg 
godtgjorde han sandsynligheden af sin påstand, idet han dog 
nåede til det temmelig fattige resultat, at karret kun hade væ
ret anvendt til at syde salt med. Mod dette sidste taler dog 
flere forhold, og før disse indvendinger er tilbagevist, eller 
en .anden løsning trådt i stedet, må spørgsmålet betragtes som 
åbent. Da det imidlertid lykkedes ham at udvide ildgrubesy
stemet med stegning af kød o. l., synes denne metode at rumme 
muligheder for en nærmere forståelse af, hvordan man i den 
ældre stenalder lavede mad. 

Disse redskaber må suppleres med andre - der på grund 
af grusets dårligt konserverende egenskab ikke er bevarede -, 
for at man kan få et alsidigt indtryk af bopladsf.olkets red
skabsforråd. Fra nogle få bopladser og mosefund rundt om i 
~a~det ses vidnesbyrd om dem, især ben- og træsager, fundet 
1 tIlsvarende lag, som har vist sig bedre egnede til at bevare de 
letforgængelige stoffer. Således kan det med føje antas, at bo
pladsfolket har rådet over båd, net, krog (af ben eller horn), 
b~e og kastekølle foruden en del forskellige skafter (til øxer, 
pIle o. 1.). Forekomsten af disse forsvundne redskaber kan ud
vides til at gælde boligerne, men her står man på bar bund. 
Man kan formode, at bopladsfolket har haft jord- eller træ
hytter, men noget sikkert kan ikke udtales. -

Placerer vi nu denne kultur i forhold til den tidligere, kan 
det ikke undgås, at man får indtrykket af en ny indflydelse 
eller indvandring udefra, der har givet stenalderkulturen på 
Bornholm et andet præg. Tidligere rådede maglemosekultu;en 
her (dr. grisbybopladsen"), altså tæt op til frennemarkboplad
~erne). Sammenligner vi f. ex. øxe-, pilespids- og lerkartyperne 
1 »frennemarkkulturen« med de tilsvarende fra Grisby, ses det, 
at de to første former er fuldkommen forskellige, mens den 
tredje ganske mangler i »grisbykulturen«. Bortset fra visse nød
vendige ligheder (f. ex. i blokkene) betegner den yngre kultur 
altså et helt nyt udviklingstrin i teknisk henseende. 

For at kunne klarlægge, hvorfra indvandrerne eller kultur
impulser er kommet, må vi betragte nabolandenes samtidige 
kulturer. Det viser sig da, at der findes en ganske tilsvarende 

"-) »En Stenalderboplads i Grisby« af O. Klindt-Jensen. Bornh. 
Saml. XXIII. 
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i Sydsverrig"); saaledes fremviser den samme øxe-, pilespids
og lerkarformer. Ud fra dette faktum, og da sikre holdepunk
ter ikke synes at foreligge syd for Bornholm, tør man vel gå 
ud fra, at kulturpåvirkningen er modtaget fra Skåne. Mens der 
i »grisbykulturen« var overvejende sandsynlighed for en syd
lig kulturstrøm, fristes man i den næstfølgende »frennemark
kultur« til at antage en nordlig. 

De forholdsvis få ting fra kulturlaget kan således fortælle 
en del, og fængslende er det at sætte alle de små led sammen. 
De kan, når man har øre for det, fortælle om en fjern tid, da 
der på Bornholm levede en jæger- og fiskerbefolkning, kun ud
rustet med ganske primitive redskaber. Interessant kunde det 
være - men det får man ikke at høre -, hvordan mennesket 
følte og tænkte i hine fjerne dage. 

Ole Klindt-Jensen. 

"~j »En stenåldersboplats i Jaravallen vid Limhamn« av Knut Kjell
mark. Stockholm 1903 (Antiqua. tidskrift for Sverige). Denne kultur 
er nært beslægtet med den danske »ertebøllekultur« (»køkkenmød
dingkulturen« - i øvrigt en for Bornholm uheldig terminologi> da 
østersen som bekendt ikke optrådte i havet om denne ø). 

Fra Bornholms Museum. 
Ved TH. LIND. 

I. EN BERØMT URNE. 

Det Lerkar, der er gengivet her, kom til Bornholms Museum 

I93 2 . Det er en usædvanlig vel bevaret Urne fra Bronzeal-

deren; den er velformet og er, kort sagt, den smukkeste Bronze

alderurne, der findes paa Museet. Kendere vurderede den; men 

den var dog kun kendt af en snævrere Kreds før d. I 5. Septbr. 

I936. Da valgte Bornholms Amtmand P. C. v. Stemann den 

til Brug ved Landstingsvalget paa Rønne Raadhus. De to Kan

didater - den afgaaede Landstingsmand H. O. Anhøj og Borg

mester Niels Nielsen - fik lige mange Stemmer, og den ende

lige Afgørelse skulde ske ved Lodtrækning. I Bronzealderurnen 

blev to Sedler lagt med de to Kandidaters Navne, og Amt-
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manden trak op af den ærværdige Urne Sedlen med Borg

mester Nielsens Navn. Og Regeringspartiernes Flertal i Lands

tinget var sikret. Med eet Slag blev Urnen berømt. Den omtal

tes i alle Landets Aviser, og den gennemgik en vidunderlig For

vandling, eftersom dens Berømmelse voksede. Bronzealderurnen 

blev til Bronzeurnen, og da en 3000 Aar gammel Bronzeurne 
naturligvis maa være irret, blev den til den irgrønne Urne! Det 

er ganske vist! 

Men paa Museet staar Urnen uanfægtet af al Berømmelse, 

beskeden i sin sorte-brune Dragt, af Ler, som den altid har 
været. 

Det var gamle Urmager H. P. Sonne, der i 1931 fremdrog 

Urnen i Bjørnebakkerne i Klemensker, 800 m Syd for Klemens 
Kirke. Urmager Sonne, der ved at bygge Hus ved Klemens 

Kirke sidst i Halvfemserne grundlagde Klemens By, hvor i 

Forvejen kun Kirken, Præstegaarden, Ringerboligen og Kroen 

laa, - nu bor der 500 Mennesker - har fra sin Ungdom været 

meget interesseret i gamle Sager. Han havde samlet sig et lille 

Museum, da Bornholms Museum i 1893 blev stiftet, og skæn
kede da sine Samlinger til dette, og siden har han jævnlig ladet 

Museet nyde godt af sin Samlerinteresse. 

I Bjørnebakkerne var der af og til fundet Oldsager, og Ur
mager Sonne var ivrig for, at ikke noget værdifuldt skulde 

gaa tabt ved Ødelæggelse af Grave. I 1931 lykkedes det ham 

at faa den her omtalte Urne frem. Den stod omgivet af haand
store Sten, uden Overligger, i Gruset, en halv Meter under 

Jordskorpen, der var lyngbevokset. Ved stor Forsigtighed lyk

kedes det Sonne at faa Urnen fuldstændig uskadt gravet frem. 

Den indeholdt brændte Ben, men intet Gravgods. Den er 24,5 

cm høj, dens største Vidde er 23 cm, og Mundingens Diameter 

er 16 cm. Den er ikke ornamenteret, men har to meget smaa 

Ører - nærmest kun til en Fingerspids; det ene ses paa Bil

ledet. 
Det var Bygmester P. Kofoed, Aakirkeby, der af Urmager 
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Sonne fik Urnen til Museet, saadan som Bygmester Kofoed 

gennem alle de Aar, Museet har bestaaet, har skaffet Gen
stande fra alle Kanter af Øen til Museet. 

2. ET OSTEKAR. 

I 1934 fandt Magister Aage Rohmann og hans Broder Otto 
Rohmann i Homannegaards Grusgrav i Ibsker lige uden for 

Neksø Bygrænse nogle Lerkarskaar, der vakte deres store Inter

esse. De var gennemhullede, og det saa ud til, at Karret, de var 

Stumper af, var aabent baade foroven og forneden. De havde 

hjemme i en Boplads fra romersk Jernalder; ved Gravning 
snart efter konstaterede Konservator Rosenberg Tilstedeværel

sen af en saadan i den omtalte Grusgrav. Otto Rohmann skæn-
. kede Skaarene til Bornholms Museum, der sendte dem til Na-
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tionalmuseet til Præparering, og det restaurerede Lerkar ser ud 

som paa hosstaaende Billede. Det er 12,5 cm højt, Mundingen 

forneden er 5,4 cm i udvendig Diameter, den foroven ca. II 

~m. V æggene er 6-7 mm tykke, og Hullerne er ca. 4 mm i 
Diameter og uregelmæssigt anbragt udefra. 

Museet havde i Forvejen, sidst i Tyverne, fra samme Grus

grav ved Homannegaard faaet en stor Mængde Lerkarskaar, 

og derimellem var ogsaa fire Skaar med Huller som paa Oste

karret. Det kunde ses, at ogsaa dette Kar var aabent baade 
foroven og forneden, men der var for faa Skaar til, at man af 

dem kunde sammensætte et Kar. Karrets V ægge er tykkere 

end paa det afbildede Kar, indtil 10-12 mm, dog - som paa 

dette - tyndere forneden. Karrets Dimensioner har været lidt 

større end paa det sidst fundne; Aabningen foroven har været 

ca. 12 cm i udvendig Diameter. 

Hvad har nu de mærkelige Kar været anvendt til? »Til at 

tilberede Ost i,« mente straks Peter Thorsen, og han har givet 

mig følgende Udredning af Ostefremstillingen: 
»Angaaende Ostekarret vil jeg antage, at man i ældre Jern

alder ikke har baaret sig meget anderledes ad med Ostelav

ning, end min Mor bar sig ad i mine Barneaar'f. Først samlede 
hun saa megen Mælk, hun kunde overkomme, tog den i Mur

gryden og varmede den til omkring Legemsvarme. Derefter 
satte hun Kalveløbe til. Denne fik man, naar man slagtede en 

Spædekalv. Kalven fik en Times Tid, før den blev slagt~t, et 

passende Maal sød Mælk; denne ostedes i dens Mave, og naar 
Kalven var slagtet, tog man den første Mave ud og skar den 

op. Den sammenløbne Mælk toges ud, og Ostene vaskedes rene; 

Kalven maatte ikke have faaet Straa eller Klid. Ogsaa Mave
sækken vaskedes ud, og Ostene (den sammenløbne Mælk) lag

des deri, og det hele hængtes i Skorstenen til Røgning. Naar 
man saa havde Brug for Løbe, skar man et Stykke af Kalve

maven med dens Indhold. Saa vidt jeg husker, blev Løben der-

,:-) P. Thorsen er født den 8. Juli 1872. 
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efter lagt i en Kop eller Skaal med lunken Mælk og gnedet ud 

deri og derefter hældt ud i den lunkne Ostemælk, der saa »løb 

sammen«. Efter at Mælken var løbet sammen, blev der rørt om 

i den, saa Osternassen skilte sig fra Vallen. 
Mor havde ingen Ostebøtte, men hun brugte en almindelig 

mellemstor Jerngryde, hvori hun bredte et linned Klæde (Osta

klæd). Osternassen blev taget op af Murgryden, først med Hæn

derne, det sidste af den med en Sigte, og lagt i Klædet. Dette 
blev derefter foldet sammen over Osten; ovenpaa lagdes en 

rund Træbund (Ostabonn) og paa denne et Par Stene til at 
presse Osten sammen, saa at Vallen flød fra. De fleste havde 

en stærk Ostebøtte med Huller rundt om i Sider og Bund, og 

denne Bøtte blev sat i en Skruepresse, som naturligvis pressede 
Vallen bedre fra. Jeg mener ogsaa at have set en »Ostering« 

engang; den var af Træstaver, som var fastgjort med Nagler 

paa et Par Staalbaand, der kunde aabnes og lukkes i den ene 
Side, saa man kunde tage Ringen bort fra. den pressede Ost 
uden at beskadige den. 

Nu maa man vel regne med, at man i Oldtiden kun raadede 

over en ret lille Mælkemængde, og der var vel næppe mange, 
der ejede store Kedler, men man maatte sikkert hjælpe sig med 

en stor Lergryde til at varme Mælken i. En saa lille Mængde 
Ostemasse behøvede ikke større Beholder til at presses i end 
det lille hullede og bundløse Kar, som Museet har. Man væ

vede linned Tøj i hin Tid og har sikkert kendt Osteklæde alle
rede den Gang. Naar dette blev bredt ud i Karret og den 

nederste Aabning stod paa en plan Flade, tiltrængtes der ikke 
nogen Bund i Karret. Naar dette var fuldt og Klædet var lagt 

over, kunde man jo lægge en lille Træbund paa og en Sten 

derover til Pres og saa faa en lille Ost, som ikke var meget 
forskellig fra dem, min Mor fremstillede. Naar saadan en Ost 

har staaet Natten over og udskilt Vallen, tages den op og sæt

tes i Skygge og Træk for at »modnes«; men den skal ikke 

presses mere, end den bliver i Karret. 
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Naar Museets Kar mangler et Stykke af Siden foroven, kan 

dette godt skyldes, at Karret er blevet sprængt, naar man har 

lagt lidt for meget Pres paa, og saa er det blevet kastet paa 

Affaldsbunken. 

Jeg tror, at vor gammeldags Bon de kultur, saadan som den 

levede til op i mine Barneaar, har ubrudt Forbindelse med 

Livet, som det levedes i den fjerne Oldtid, og at vi kan for

staa hin Tid ud fra, hvad vi saa i vore Barneaar. Men for vore 

Børn er det uforstaaeligt altsammen.« 

Den svenske Arkæolog fil. dr. Arthur N orden var af Kon

servator Rosenberg ved Nationalmuseet sidste Efteraar blevet 

gjort opmærksom paa Ostekarret i Bornholms Museum og ud

talte, da han fra Bornholms Museum havde faaet tilsendt et 

Fotografi af det, i Brev til mig: »Vad karlet betraffer, ar det 

sensationelIt och bland de bast bevarade i varlden. En t. v. gåt

full, forut alItfor obeaktad karltyp, som finnes t. o. m. i 

Troja II. Forst i år har det ståt - hos oss - klart, at karlets 

typ saknar botten, och det ar det som ar det sensationella. 

Forut trodde vi det var silar.« Dr. Norden formoder, at Karret 

er et »ostberedningskarl«, og at man har brugt »dukar i bot

ten«. I et senere Brev udtaler Doktoren, at han betragter det 

som afgjort, at Karret har været brugt ved Ostetilberedning. 

3. EN JERNALDERGRAV. 

I December 1936 stødte Husmand Martin Jensen, Tophjem 

i Poulsker, under Pløjning paa Rispebjerg med Ploven mod en 

stor Sten, der ragede helt op i Kulturlaget. Da han gravede 

rundt om Stenen for at faa den fjernet, viste det sig meget 

vanskeligt at faa den op, fordi den var anbragt i Klemme mel

lem tre store skraathældende Stene, og der kom et fra 20 til 40 

cm tykt, langt, smalt Bælte af Pak sten til Syne i en Dybde af 

fra 20 til 40 cm under Jordoverfladen. Da Stenene blev fjernet, 

saas to Rækker ret store Stene, og det blev klart, at her var 
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en Grav. Lige under Pakstenene fandtes en Jernkniv og noget 
længere nede en Bronzefibula. 

Bornholms Museum blev nu underrettet om Fundet, og en 

videre Gravning blev foretaget. Der viste sig at være to lange 

Grave i Forlængelse af hinanden, omtrent lige lange, hver ca. 

280 cm; Bredden var ca. I IO cm og Gravkamrenes Højde ca. 

4° cm. Gravene laa i Retningen Nord-Syd, og den nordligste 

Grav synes at være en Mandsgrav, den sydligste en Kvinde

grav. I den nordligste fandtes nemlig en Økse foruden Antyd

ning af andet J em, der ikke kunde bestemmes; i den sydligste 
foruden den nævnte Kniv og Fibula en Kværn med Kværn

sten og en Genstand, der antagelig var et Bæltesmykke med en 

ca. IO cm lang Naal i Nærheden; Genstandene var saa stærkt 

fortærede af Rust, at de ikke kunde tages op. Kværnen og 

K værnstenene fandtes i Sydgravens sydøstlige Hjørne mellem 

en Bunke store Stene og en stor Klump Ler. I samme Gravs 

sydvestlige Hjørne fandtes en 140 cm lang, fra 28 til 60 cm 

bred Række store sidestillede Stene og under dem en Del ube
stemmeligt Jern. 

P. Thorsen, som var med ved Gravningen, skriver om Fun

det: »Graven paa Rispebjerg viser jo - saa lidet end Udbyttet 

er -, at det ikke bare er i østerlarsker og Ibsker, at man finder 

Spor af Mennesker fra Tiden efter Folkevandringstid. Men da 

Gravene ligger saa dybt, er det jo et rent Træf, at man faar 

fat i dem. I dette Tilfælde skyldes det, at Martin Jensen er 

interesseret i Arkæologi; en anden havde maaske taget de øver

ste Sten op, som var i Vejen for Ploven, og ladet Resten ligge 
der og slet ikke anet, at der var en Grav. 

Vi har jo i det hele taget mange Grave baade paa Syd- og 

Vestlandet yngre end Folkevandringstid, og Skatte- og Votiv

fund er lige saa talrige paa denne Kant som paa Nordøstsiden 

af øen. Der har jo sikkert været livligt Samkvem herfra og op 

langs Svenges Østkyst og Gotland; vi har jo meget tilfælles, 
saavel Gravformer som Sager. 
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Graven paa Rispebjerg har jo været saa rummelig, at Man

den godt kan have haft baade Hest og Hund, Mad og Drikke 

med i Graven, og jeg tror ikke, man har lagt Stenpakningen 

umiddelbart paa Liget, men at Gravrummet har været over

dækket med et Stænge af Træ og derover Sten, for at Hunde 

og Rovdyr ikke skulde grave sig ned og slide i Liget. At hvert 

Spor af Ben er forsvundet, er jo let forklarligt, da Gruset og 

Skiferstumperne tillader Regnvandet at sive uhindret gennem 

Jorden, saa alt opløses. Man har jo ved Loftsgaard i 0sterlars

ker fundet lignende dybtliggende og rummelige Grave, hvori 

et Bidsel med fastrustede Emaljeskaller af Hestetænder, men 

intet Ben ellers var bevaret; alting var opløst. Naar i Rispe

bjerggraven Bøjlenaalen af Bronze var knust, hidrører dette 

sikkert fra Gravens Sammenstyrtning, da Trædækket var op

raadnet.« 

Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

www.vang-hansen.dk


	Kofoed: Bhs. politiske historie
	Bhs. fund af romerske importvarer
	Ertebøllekultur p[ Frennemark
	Fra Bornholms Museum



