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M. K. ZAHRTMANN 
IN MEMORIAM. 

Den I. August, midt i sit 80. Aar, afgik Overlæge M. K. 

lahrtmann efter knap 4 Maaneders haabløst Sygeleje ved Dø

den paa Kommunehospitalet i København. Et langt og virk

somt Forskerliv er hermed rundet ud; en god Bornholmer har 

med ham veget sit fremskudte Stade i øens Aandsliv. Fra 90-

ernes Begyndelse, da han for Alvor gik i Lag med sine Under

søgelser af bornholmske Forhold gennem Tiderne, har han væ

ret Forgrundsfiguren paa dette Omraade. - Hertil sad han 

mde med sjældne Forudsætninger, bundende saavel i egne An

læ~ som i den rige Slægtstradition, et af de Kildevæld, hvoraf 

han stadig øste Viden og Forstaaelse. Man forstaar rnaaske 

dette bedst, naar man betænker, at et Tidsspand paa ikke min

dre end 168 Aar strækker sig mellem Morfaderens, P. Dam 

Jespersens, Fødsel (1772) og Dattersønnens Død i 1940. 

l's talrige Bidrag til de første 21 Bind af Bornholmske Sam

linger kan vel uden Forklejnelse af nogen betegnes som Rygra

den i disse. Redaktionen har derfor fundet det paa sin Plads 

at ledsage allerede indeværende Aargang, der forelaa afsluttet 

ved l's Død, med et foreløbigt, kort Rids af hans Liv og Be

tydning. 

M a r i u s K o f o e d l a h r t m a n n fødtes i Rønne d. 26. 

Januar 1861 som yngste Søn af Etatsraad, Fysikus Carl Vil-
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helm Z. og Laurine Pouline, f. Jespersen, Datter af Sandflugts

kommissær, Kancelliraad Peder Dam Jespersen og Barbra Kir

stine, f. Bohn. Efter en frisk og munter Barndom i Hjemmet 

paa Storegade og ude over Øen hos den vidt forgrenede Slægt, 

med herligt Sommerliv ved Stranden og i den af Bedstefaderen 

plantede Sandflugtsskov Nord for Byen, afsluttede Mads, som 

han ogsaa selv. yndede at kaldes, allerede i 15 Aars Alderen sin 

Skolegang i »Rønne højere Realskole'i, den' nuværende Stats

skole. Denne var nemlig fra 1850-92 »topstævnet for sine to 

øverste Klasser« (Z.), og Marius maatte derfor, ligesom flere 

af de ældre Brødre, fortsætte ved Sorø Akademi, hvorfra han 

blev Student 1878. 1887 bestod han. Lægeeksamen med ISte 

Karakter, gjorde 2-3 Aar Tjeneste som Kandidat paa Fre

deriks Hospital og Jydske Asyl og havnede allerede 1890 (1/5) 

i den Gerning som Læge ved Københavns Ladegaard (fra 19°8: 

Sundholm Sygehus og Arbejdsanstalt), han røgtede til Alders

grænsen (1931) nødte ham til at holde op. En kortere Tid 

(1918-19) virkede han tillige som Overlæge ved Kommune

hospitalets Influenzaafdeling. 

Skønt M. K. Z. varetog sin Lægevirksomhed omhyggeligt og 

forstaaende og som Medarbejder ved Hospitalstidende (1893-

1922) og Dansk Klinik (19°9-10) ydede Indlæg af forskellig 

og betydende Art, er det dog først og fremmest som Bornholms

hi;torikeren, han ved denne Lejlighed skal mindes. 

Kort udtrykt kan hans Indsats sammenfattes saaledes, at han 

gennem en lang Række Monografier af Begivenheder og Perso

ner naaede frem til det Overblik over Bornholms samlede Kul

turliv, som nu foreligger i hans Hovedværk: Borringholmerens 

Historiebog I-II (Rønne 1935), et digert Værk paa ca. 650 

store Sider, fuldført i hans 75. Aar. 

Kernepunktet heri og i det hele taget det Midtpunkt, hvor

om Z's historiske Sysler har krystalliseret sig, er uden Tvivl de 

mange Tildragelser og Menneskeskæbner, der grupperer sig om 

de skelsættende Aar mellem 1645 og 166o. Herfra rettes Søgelys 

bagud mod de aarle Tiders Dæmring og fremefter til Nutids 

klare Dag. Jævnlig har han gjort Ophold hos Familien under

vejs - som i den inderlige Skildring af Lisabet Bohns Enke

stand, Æventyrene om de to Generaler Bohn, Bedstefaderen 

P. Dam Jespersens Le'1.medsbeskrivelse og Slægten Zahrtmanns 

Historie, samlet om Farbroderen, Admiral C. C. Z. Sin Bedste

faders samtidige og Modstander, Skovrider Hans Rømer, Al

mindingens Skaber, har han gjort til Genstand for en indgaa

ende og retfærdig Vurdering; ja selv saa grotesk en Skikkelse 

som »Feltskæreren« j. F. Langhorn paa Kristiansø har han for

maaet med djærv Humor at levendegøre i Kød og Blod. - Ræk

ken af disse prægtige Biografier kunde let øges, men de anførte 

turde være tilstrækkelige til Formaalet: at give et Indtryk af 

hans Evners Spændvidde. 

I denne Forbindelse kan der være Grund til at pege paa, at 

Z's Skrifter yder adskilligt udover de blotte Titler.'f) Saaledes 

vil man altid finde det Milieu, hvori han placerer sine »Figu

rer«, klogt tilrettelagt og belyst. Som Broderen, Kr. Z., med sin 

Pensel straalende har skildret henfarne Personligheder, deres 

Omgivelser, Klædebon og Sjæl, er det lykkedes M. K. Z. med 

tilsvare",de Indlevelses- og skabende Evne at fremtrylle For

tids MenneskeskikkeIser og -kaar med overbevisende Styrke. 

Dette sikre Haandelag til at sætte Tingene paa Plads, indpasse 

*) En Bibliografi over Z's Arbejder vedrørende Bornholm (til og 

med I930) ved Bibliotekar E. Gotzsche findes i Festskriftet: Hilsen 

fra Bornholm til M.K.Zahrtmannpaa hans 70 Aarsdag (Rønne I9JI) 

S. II9-23. 
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dem i den store Sammenhæng, parret med den selvfølgelige 

Vilje til at gøre Ret og Skel til alle Sider, gi·ver sig særlig smukke 

Udslag i hans Stræben efter at rehabilitere Personer, hvis Min

de plettedes af falske Overleveringer, som fx. den raadsnare, 

handlekraftige Schweder Kettingk og den konge- og pligttro 

Johan Printzenskold. Paa den anden Side skyldes det den sam

me Nidkærhed, naar han finder Anledning til at dæmpe lidt 

paa den Glorie, en i hans øjne usikker Tradition for gavmildt 

har lagt en udkaaren Helt om Panden - og det, selvom det 

sved i hans egen Barm og skulde komme til at svide til hans 

Bag. 
Naar her er dvælet forholdsvis længe ved Levnedstegneren 

l., er det bl.a. sket for at kaste noget Lys over den kunstneriske 

Side af hans Aandsanlæg. Han har selv (under en Polemik i den 

bornholmske Dagspresse, Marts-April I929), herom ytret føl

gende: 

Min spagfærdige Fritidsdont er ikkun opmærksomt at ind

hente Fortidens spredte Vidnesbyrd til historisk Videnskab og 

at samle dem, oftest med deres egne Røster, i historisk Skildre

kunst, som en Mosaikkunstner samler de ham givne Farvestif

ter til et levende Skilderi. 

»Stilen er Manden«. Paa hvem kan dette franske Ord an

vendes bedre end paa M. K. Z. Ikke blot er nogle faa Linier 

- som ovenst. - tilstrækkelige til at røbe hans Haand, men 

ogsaa til at afspejle Træk af hans indre Væsen. Hans Sprog er 

fast og logisk opbygget; han elsker gamle Gloser og Former, 

boltrer sig i arkaiserede Udtryk og Vendinger, naar Emnet lok
ker til det. - Somme skurrer denne Sprogtone i Ørene; men 

Flertallet vil sikkert før eller senere vænne sig til denne virile 

Klang, betragte det som naturligt, at hans T anker maatte svin

ge i Dur, tilmed da den, krydret af hans rige Lune, gør ham 

selv ligesom mere nærværende. Tiltagende Svækkelse af Hørelse 

og Syn har vel kunnet virke med til denne Egenart i hans Røst, 

idet han allerede for Aar tilbage isoleredes fra den store Om

'l.'erden, og »Studierne i Marken«, den mundtlige Kontakt med 

Mennesker uden for sin nærmeste Kreds, maatte han alt for 

tidligt bittert savne. Men han bar sin Lod uden Kny. Den 

fædrene Slægts Rankhed og den Trofasthed og stædige Sejg

hed, der er karakteristisk for saa mange af Medlemmerne i den 

mødrene Æt, havde indgaaet en lykkelig Forening i hans Sind, 

der gav Bærekraft til det sidste. 

Hans Pen kunde vel være hvas, men aldrig lumsle. Kamp gik 

han ikke udenom, og der har staaet Gny og Gnister af de ikke 

faa Sammenstød, han kom ud for. Og dog var han en sjælden 

elskværdig og uselvisk Natur, beskeden og hjælpsom. Hans ene

staaende Indsigt, der nu vil savnes haardt, er kommet mangt 

og mange tilgode. Til de større Samleværker og talrige perso

nalhistoriske Skrifter, der tangerer Bornholm, har han leveret 

en broget Mangfoldighed af Stof, og gennem en udstrakt Kor

respondance har han redebon støttet og opmuntret nær og 

fjern. 

En Mand af udsøgt Støbning var M. K. lahrtmann, en for

tjenstfuld Søn af sin Fødeø, hvor hans Navn vil være sikret til 

sene Tider. Den store Kærlighed og Interesse, hvormed han om

fattede Bornholm og alt, hvad Bornholmsk var, sugede Næring 

af dybtgaaende Rødder, og han regnede sig med Stolthed for 
»Borrijnholmara« . 

Blandt de mange Navne, man møder i hans Forfatterskab, 

er der særlig et, man Gang paa Gang vil støde paa: Degnen 

Rasmus Pedersen Ravn, der I67 I skrev B o r r i n g h o l m s 

K r ø n i k e. Allerede som 22-aarig viede l. ham et af sine før

ste skriftlige Forsøg, og han glemte aldrig at fremhæve, hvad 
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han skyldte ham. Det slaar næppe fejl, at det '[ar ham, der 

inspirerede Z. til den Titel, han ga'[· sit eget Hovedværk: B o r

r i n g h o l m e r e n s H i s t o r i e b o g. Om ham skriver Z.: 

Borringholmerne kunne være glade ved deres 

trofaste Krønikeskriver i Aaka Degnekald; 

uden hans Arbejd blev vor Viden om For

fædrenes liv og Færd kun Stykværk. 

Sæt: paa Sundholmen for: i Aaker Degnekald - og lad disse 

Linjer staa som M. K. Zahrtmanns eget Æresminde - det vil 

falde svært at forme et bedre og skønnere. 

August 1940. A. Jensen. 

Bornholms politiske Historie fra 1848 
til vore Dage. 

Af Departementschef K. H. KOFOED. 

fiTE AFSNIT 189~-J913. 
Penstrereformpartiets Periode. 

1. DANSK POLITIK FRA FORLIGET TIL SYSTEM

SKIFTET (1894-1901). 

Da Estrups Efterfølger som Konsejlspræsident, Baron Reedtz
Thott, i Oktober r894 mødtes med Rigsdagen, erklærede han, 
at hans Ministerium stod paa Forligets Grund, og at han be
tragtede det som sin »Opgave at være en villig Hjælper til, 
at Tingene fremtidig maatte kunne finde hinanden«. Denne 
Programerklæring opfattedes som et Udtryk for, at det stred 
imod det nye Ministeriums Forudsætninger at regere ved Pro
visorier. Samlingen 1894-95 gav iøvrigt kun faa Lovgivnings
resultater. Det vigtigste var en ny Valgkredslov, der gennem
førtes under stærk Opposition fra de samme Gruppers Side, som 
havde bekæmpet Forliget. Ved denne Lov forøgedes Antallet 
af Folketingsmænd fra 102 til 114, og der foretoges - særlig i 
København - en betydelig Omlægning af Kredsene. 

Forud for Folketingsvalget, der blev udskrevet til den 9/4 
1895, udstedte 38 af Oppositionens 45 Folketingsmænd et fæl
les Manifest til Vælgerne, hvori de kaldte til Dom over Forli
get, men iøvrigt lovede en aaben og loyal Forhandlingspolitik 
om gode Reformer. Resultatet blevet Nederlag for Forligs
partierne, der kun fik 53 Mandater (25 Højre og 28 moderate) 
imod 61 (53 Venstre og 8 Socialdemokrater). Ved et kort Tid 
efter afholdt Suppleringsvalg mistede de moderate yderligere en 
Kreds til Venstre. Særlig bemærkelsesværdigt var Omslaget i 
Hovedstaden, hvor Højre af 16 Mandater kun bevarede 4. 
Dernæst vakte Socialdemokraternes Fremgang (fra 2 til 8 Fol
ketingsmænd) megen Opmærksomhed. 

Kort efter Valget samledes Venstres Forligsmodstandere i eet 
Parti, »Venstrereformpartiet«, der dannedes den 20/4 1895. 
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Det talte 53 (senere 54) Medlemmer og valgte Høgsbro til For
mand, men dets egentlige Fører blev hurtig den bergske Grup
pes Leder, I. C. Christensen. Han stod i udmærket Forhold til 
den hørupske Gruppes Førstemand i Folketinget, Christopher 
Hage, og Føreren for »de Udtraadte«, P. A. Alberti. I det hele 
viste han i de følgende Aar en sjælden Evne til at holde det el
lers meget uensartede Parti sammen; selvom Medlemmerne i 
en eller anden Sag stemte forskelligt, førte det aldrig til Parti
rammens Sprængning. 

Ved Begyndelsen af Rigdagssamlingen 1895 -96 mødte Ven
strereformpartiet med et Arbejdsprogram, hvori Hovedpunk
terne var: Frisindet Toldreform, Formue- og Indtægtsskat, Ud
stykning af Jord til Husmandsbrug, Nedgang i Militærudgif
terne, Reform af Folkeskolen, forbedret Sociallovgivning og 
større Frihed i Folkekirken. løvrigt stillede man sig paa det 
lovmæssige Grundlag, som var skabt ved Forliget. De moderate 
hævdede, at man havde røvet deres Politik. 

I Højre, for hvem Valget i April havde været særlig ugun
stigt, raadede Uenighed og Misfornøjelse med Forholdenes Ud
vikling. Den tidligere Kultusminister Jacob Scavenius, der ikke 
længere var Medlem af Rigsdagen, stod i Spidsen for de util
fredse, der almindelig kaldtes »det unge Højre«. Denne Fløj 
ønskede Forsvarssagen paany skudt i Forgrunden og kritiserede 
Valg alliancen med de moderate. 

Samlingen 1895-96 gav kun faa Lovgivningsresultater. 
Mest Opmærksomhed samlede Forhandlingerne om et af Ven
stremanden Christopher Krabbe indbragt Forslag om en Grund
lovsændring, hvorom det ikke lykkedes at opnaa Enighed. 
Henimod Rigsdagssamlingens Slutning trak det op til Finans
lovskonflikt mellem de to Ting, men Regeringens Bestræbelser 
for at opnaa en ordinær Finanslov førte i Fællesudvalget til et 
positivt Resultat, idet alle de omstridte Bevillinger, hvoraf de 
vigtigste var militære, udgik. 

I Sommeren 1896 foretoges nogle personlige Forandringer 
i Ministeriet, og man imødekom et i Landbrugskredse længe 
næret Ønske ved at oprette et særligt Landbrugsministerium. 
Dettes Chef, Godsejer K. Sehested, udtalte sig kort efter sin Til
trædelse i nær Overensstemmelse med Agrarforeningens Pro
gram, hvilket skabte yderligere Uro i Højre. Den forøg~des 
meget væsentlig, da Regeringschefen i Begyndelsen af RlgS
dagssamlingen 1896-97 i en Folketingsdebat med I. C. Chri-

3 

stensen, Hage og Bojsen erklærede sin Mission som endt, der
som der atter indtraadte en uløselig Finanslovskonflikt. Hoved
interessen i denne Samling knytter sig til Told- og Skattespørgs
maalet. Det lykkedes Regeringen at opnaa et Kompromis med 
Folketingsflertallet, men i Landstinget gik Højre under Estrups 
Ledelse imod. Paa samme Maade gik det med et Lovforslag o~ 
Statslaan til Oprettelse af Husmandsbrug. Da der ikke inden 
r. April opnaaedes Enighed om Finansloven for det kommende 
Finansaar, vedtoges en midlertidig Finanslov, mens man i et 
Fællesudvalg forhandlede videre om de tilstedeværende Uover
en.sstemmelser. Det lykkedes Regeringen at opnaa et Kompro
mlS med Repræsentanter for et Flertal i Folketinget, men Estrup 
fik hele Højre i Landstinget til at stemme Overenskomsten ned. 
Derefter indgav Reedtz-Thott Ministeriets Afskedsbegæring. 

Efter 2 Ugers Ministerkrise, under hvilken Kongen forgæves 
havde tilbudt først Estrup, derefter Grev Mogens Frijs Kon
sejlspræsidentposten, dannede den 27/5 1897 Indenrigsministe
ren i Reedtz-Thotts Kabinet, H. E. Hørring, en ny Regering. 
Denne havde i det væsentlige samme Præg, ogsaa i politisk 
Henseende som den afgaaede. Den gennemførte den Finanslov, 
hvorpaa Reedtz-Thotts Ministerium var strandet, ved at lade 
alle Stridspunkter udgaa. Ved Forhandlingen om denne Fi
nanslov nægtede Hørring at afgive en lignende Erklæring som 
hans Forgænger om under ingen Omstændigheder at benytte 
sig af provisoriske Finanslove. 

Efter en ganske begivenhedsløs Rigsdagssamling 1897-1 898 
udskreves ordinært Folketingsvalg til den 5/4 1898. Dette 
bragte en yderligere Forskydning i Venstrereformpartiets og 
Socialdemokratiets Favør.Det første af disse Partier voksede 
med 9 Mandater (fra 54 til 63) og Socialdemokratiet med 4 
(fra 8 til 12). Højre tabte 9, de moderate 4 Kredse. 

Det ved Valgnederlaget stærkt svækkede Mimsterium for
øgede i Løbet af Sommeren 1898 sine Vanskeligheder ved paa 
forventet Efterbevilling at tage 52°.000 Kr. til Forbedring af 
Søforterne og Forøgelse af disses Skyts. Man havde truffet de 
nævnte Dispositioner af Frygt for, at der skulde indtræde kri
gerske Forviklinger i vore Farvande, da Forholdet mellem Eno--

b 

land og Rusland havde antaget en spændt Karakter. Da Kon-
s~jlspræsidenten ved Finanslovens 1. Behandling i Folketinget 
gjorde Rede for Sagen, forlangte J. C. Christensen Finanslov
drøftelsen standset og et Udvalg nedsat. Dettes Undersøgelser 
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svækkede ikke Venstres Modstand, og Folketinget vedtog en 
Misbilligelse, ligesom Beløbets Optagelse paa Tillægsbevillings
loven nægtedes. Begge Parter viste dog Utilbøjelighed til at 
lade det komme til en storpolitisk Konflikt; de po.ooo Kr. 
blev derfor ikke opført paa Bevillingslov, men kun paa Stats
regnskabet; de kom derved først frem til Rigsdagens Godken
delse i 1901, og da var Ministeriet Hørring forlængst gaaet af. 
Man fortsatte i Samlingen 1898-99 med Forsøgene paa at 
gennemføre paatrxngende Lovreformer, og der lykkedes ogsaa 
at faa vedtaget den første Lov om Oprettelse af Statshusmands
brug; endvidere gennemførtes en Lov om Ægtefællers Formue
rettigheder hvorved Hustruens Myndighed udvidedes, og en Re
form af F~lkeskolens Forhold. Men med Hensyn til det med 
størst Interesse imødesete Lovgivningsarbejde: Skatte- og Told
lovene var det stadig ikke muligt at naa til Vejs Ende. 

I Sommeren 1899 traadte 3 af Ministrene ud af Kabinettet; 
af de nye var Ludvig Bramsen en anset Socialøkonom. . 

Samlingen 1899-19°0 stod i Skattelovenes Tegn. Regenn
gen forelagde i Oktober i Landstinget 4 Skatte- og Toldlove 
(Ændringer i de faste Skatter, Indførelse af Formue- og ~nd
tægtsskat til Staten, Ændringer i Toldskatterne og Forhøjelse 
af Brændevinsafgiften). Hørring betegnede dette Lovkompleks 
som en Enhed. Landstinget vedtog Brændevinsskatten, men 
denne forkastedes af Folketinget; om de andre Lovforslag af
gav Landstinget en Betxnkning, der Ikke indeholdt saada~ne 
Indrømmelser overfor Folketinget, at en Overenskomst vIlde 
være mulig. Det var imod Regeringens Ønske, og en Del .Høj
remænd i Landstinget gav aabenlyst Udtryk for d~res MIsfor
nøjelse med den uforsonlige Politik, som dette Tmgs F!ertal 
førte under Estrups Ledelse. De »Otte« - senere »de fnkon
servative« - skilte sig ud med Grev Mogens Frijs som Fører; 
de krævede en Politik, der kunde tilvejebringe Forstaaelse med 
Folketingets Flertal. I Folketinget vedtog Venstre Nedsættelse 
af en parlamentarisk Skattekommission. 

Da Ministeriet Hørrings Skattepolitik havde lidt Skibbrud, 
og Regeringen i det hele mødte Modstand baade i Folketing 
og Landsting, indgav den sin Afskedsbegæring, og der ~annedes. 
_ den 27/4 1900 - en ny Højrerege~i~g med Godsejer Han
nibal Sehested som Chef. To af Mmlstrene, hvoraf Ludv. 
Bramsen var den ene, gik over fra det Hørringske Kabinet; 
Sammensætningen havde iøvrigt til Formaal at gøre Ministe-
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riet mere acceptabelt for Højres Landstingsflertal - et estrupsk 
Kabinet uden Estrup. Til Gengæld var der ringe Støtte at vente 
fra »de Otte«, ligesom Mistroen i Venstre var voksende. 

Det lykkedes i Sommeren l 900 den nedsatte Skattekommis
sion at naa til Enighed, der ogsaa omfattede Højres Repræ
sentanter i Kommissionen- Lars Dinesen og Jacob Scavenius. 
Det udarbejdede Lovforslag blev ved Begyndelsen af Samlin
gen 1900-01 forelagt i Folketinget af Venstre. Det blev hur
tigt ført op i Landstinget, hvor Ministeriet samtidig forelagde 
et helt andet Kompleks af Skattelove. »De Otte«, der nu dan
nede en selvstændig Gruppe, protesterede herimod og forlangte 
Folketingets Forslag lagt til Grund for Overvejelserne. Skatte
lovene endte i et Fællesudvalg, men her lykkedes det ikke at 
naa til Forstaaelse. Den eneste Lov af Betydning, der blev ved
taget i Samlingen 1900-01, var Indførelse af hemmelig Af
stemning ved Rigsdagsvalg. 

Den 3/4 1901 afholdtes ordinært Folketingsvalg. Dette var 
forberedt under megen Forvirring i Højres Rækker. I Estrups 
Tid havde man haft en Fører at samles om; nu raadede dyb 
Uenighed baade om Maal og Midler; selv i Landstinget var 
Stillingen usikker efter »de Otte«s Udtræden af Partiet. Rundt 
om i Kommunerne, f. Eks. Hovedstadens, havde Oppositio
nen erobret Flertallet. Den offentlige Mening vendte sig mere 
og mere imod Regeringen, der ved administrative Fejlgreb, f. 
Eks. Trafikminister Juul-Rysenstens Tvangsforflyttelse af to 
Tjenestemænd ved Statsbanerne, der offentlig havde taget Parti 
for Oppositionen, yderligere svækkede sin Stilling. 

Valget blev da ogsaa et katastrofalt Nederlag for Højre, 
der mistede 8 af sine 16 Folketingsmandater. Af Hovedstadens 
16 Kredse bevarede Partiet kun I, og denne endda kun med 
22 Stemmers Flertal. De moderate mistede 7 af 23 Kredse; 
Venstrereformpartiet vandt 13 Mandater og kom ind med 76; 
Socialdemokratiets Mandattal voksede fra 12 til 14, dets Stem
metal forholdsvis mere. 

Dette Valgresultat forøgede i alle Kredse af Befolkningen 
Følelsen af, at Systemskiftets Time var kommet; den 16/7 1901 
indgav Hannibal Sehested Regeringens Afskedsbegæring, og 
Kongen overdrog Professor Deuntzer at danne det første Ven
streministerium. Folketingsparlamentarismen havde sejret efter 
en Menneskealders Kamp. 
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2. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND BLEM, 

N. INGV. JENSEN og M. P. JENSENS VIRKSOMHED 

I R~GSDAGSSAMLINGEN I894-95. 

I denne Rigsdagssamling, den første under Ministeriet 
Reedtz-Thott, var et ret betydeligt Antal Lovforslag til Be
handling, og begge de bornholmske Folketingsmænd tog livligt 
Dei i Debatten. Blem talte 2I, Ingv. Jensen I5 Gange. Deri
mod havde Landstingsmand M. P. Jensen kun Ordet I Gang. 

Blem, der jo nu var udtraadt af det moderate Parti, blev i 
denne Session første Gang Medlem af Tingets vigtigste Udvalg, 
Finansudvalget, i hvilket han gennem en lang Aarrække kom 
til at udføre et betydningsfuldt Arbejde. Herudover var han 
Medlem af 2 Kreditforeningsudvalg og Udvalget om Ordnin
gen af det statistiske Bureau. Dette Spørgsmaal havde i flere 
Aar beskæftiget Lovgivningsmagten, og Blem havde arbejdet 
energisk, for at der skulde opnaas en Løsning, der betød gode 
Muligheder for det statistiske Arbejde. Dette lykkedes dog heller 
ikke i denne Samling. Til det Udvalg, som behandlede det sta
tistiske Bureaus Forhold, var henvist 7 andre Lovforslag, der 
alle vedrørte Lønnings- og Tjenestemandsspørgsmaal. For to af 
disse Lovforslag (angaaende henholdsvis Postbudenes og Tele
grafbudenes Lønninger) var Blem Udvalgets Ordfører. - Ingv. 
Jensen var Medlem af 7 Udvalg, hvoraf de vigtigste var: Ud
valget om Statsrevisorernes Betænkning - her var han For
mand, Udvalget om et overordnet Sundhedsraad og Udvalget 
om Meddelelse af Indfødsret. - M. P. Jensen var kun Med
lem af et enkelt Udvalg. Det behandlede Lovforslaget om For
fatter- og Kunstnerret, et for den daværende bornholmske 
Landstingsmand noget fremmed og fjerntliggende Emne! 

M. P. Jensens eneste Udtalelse var ganske kort og handlede 
om et lokalt Spørgsmaal, nemlig visse særlige Forhold ved de 
bornholmske Amtsrnidler og disse Forholds Betydning for Be
regningen af Statstilskuddet til Amtskommunerne. 

Det for Bornholms særlige Interesser vigtigste Spørgsmaal, 
der i denne Samling var til Debat paa Tinge, var et Lovfor
slag om Ordningen af Fiskeriforholdene i Farvandet mellem 
Danmark og Sverige. Dette Forslag hvilede paa en Række For
handlinger mellem de to Lande, og man var derved naaet til 
Enighed om, at Søterritoriet udvidedes fra 3/4 til I geografisk 
Mil, en Ændring, som de danske Fiskere satte Pris paa. Men 
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samtidig var der sket den for bornholmske Fiskere beklagelige 
Ænqring, at den hidtidige Regel, hvorefter de svenske Fiskere 
i 4 Maaneq,er af Aaret maatte drive Sildefiskeri under Born
holm, udvidedes til, at saadant Fiskeri med Drivgarn maatte 
foregaa hele Aaret. Ved Lovforslagets I. Behandling i Folke
tinget henstillede Blem indtrængende til Indenrigsministeren, 
at der paa dette Punkt blev foretaget en Forandring, da han 
ansaa Reglen for meget skæbnesvanger for Bornholms Fiskere. 
Indenrigsministeren (Hørring) gav et Svar, der var meget af
visende; hvis man fra dansk Side vilde opnaa de Fordele, som 
den nye Ordning bød, maatte man ogsaa finde sig i at bringe 
visse Ofre, og hertil hørte den for Bornholms Farvande aftalte 
Ørdning. - Ingv. Jensen tog nu Ordet og udtalte bl. a. (Folket. 
Forh. I894-95, Sp. 3640-4I): »Efter de Udtalelser, som den 
højtærede Minister er fremkommet med, er der desværre ikke 
stor Udsigt til, at det, som vi bornholmske Repræsentanter 
anse som den største Ulykke ved Lovforslaget, nemlig Bestem
melserne angaaende det fælles Søterritorium ved Bornholm, 
kan komme bort. Det forekommer mig at være højst besynder
ligt, at det ikke kan det. Hvad angaar Forholdene her i Øre
sund og vel ogsaa til Dels i Kattegat, kan man vel nok sig.e, 
at de Bestemmelser her er tagne, er til gensidig Fordel for 
begge Parter. Men derimod kunne vi sige med ganske samme 
Ret, at den Bestemmelse, som her findes, ikke er til nogen som 
helst Fordel for de bornholmske Fiskere. Vi, som kende de 
bornholmske Forhold, vide, hvor vanskeligt de bornholmske 
Fiskere sidde i det. Jeg behøver blot at nævne et Eksempel, 
som De vil kunne se efter i den sidste Fiskeriberetning, der 
foreligger, nemlig fra I893. De Herrer ville deraf se, at Fi
skerne i Gudhjem have en aarlig Indtægt af 225 Kr. og Fi
skerne i Svaneke af 270 Kr. Jeg tror, at det allerede heraf vil 
fremgaa, hvor uheldigt Fiskerne ere stillede, og at de svenske 
Fiskere ved deres Virksomheder under Bornholm i særlig Grad 
bidrage dertil, er givet og vist. Jeg vil henstille til den ærede 
Indenrigsminister at tage under Overvejelse, om det ikke var 
muligt enten at frigøre Bornholmerne for den Ulempe, der her 
truer dem, eller om der ikke skulde være andre Midler, hvorved 
der kunde raades Bod paa de Tab, de derved vilde komme til 
at lide.« 

Lovforslaget blev sendt i Udvalg, hvorfra det ikke vendte 
tilbage. 
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løvrigt kom Blem i sine Rigsdagstaler i Samlingen I 894-
95 ikke ind paa lokale Emner, udover at han ved Finanslovens 
r. Behandling gav sin Kollega fra Aakirkebykredsen Medhold 
i dennes Krav om Forbedring af Øens Postforbindelse. Dette 
betyder dog ikke, at Blem undlod at støtte lokale Kra.v og 
Ønsker. Han havde i hele sin Rigsdagstid nøje Føling med, 
hvad Bornholmerne ønskede fremmet, og han arbejdede for 
disse Sager paa virkningsfuld Maade, men det var ham ikke 
særlig magtpaaliggende hertil at benytte Folketingets Taler
stol. Som bekendt er der andre Metoder, der tidt giver lige saa 
gode eller bedre Resultater. 

Ingv. Jensen fandt derimod - i hvert Fald paa dette Tids
punkt af sin Rigsdagsvirksomhed - at det var rigtigst, at det 
af Rigsdagstidende kunde ses, hvad han havde paa Hjerte med 
Hensyn til de bornholmske Interessers Fremme. Hans Taler i 
denne Samling indeholder derfor ikke saa lidt lokalpolitisk 
Stof. Det er allerede nævnt, at han ønskede en Forbedring af 
Postforbindelsen København-Rønne. Herom udtalte han ved 
Finanslovsforslagets r. Behandling følgende: 

"Paa § 6 findes der anført en Post paa 7I.OOO Kr. til Post
forbindelsen mellem Kjøbenhavn og Bornholm. Denne Post er 
noget større i Aar, end den har vææt de foregaaende Aar, og 
Anledningen dertil er, at det vedkommende Selskab har andra
get om en Forhøjelse af Godtgørelsen for Postbefordringen 
paa 25 Kr. for hver Rejse. Med Hensyn dertil vil jeg sige, at 
efter de Oplysninger, som jeg har haft Lejlighed til at erholde, 
er der nogen Rimelighed i, at Selskabet faar nogen Forhøj
ehe af den ønskede Art, og det er heller ikke derfor, jeg tager 
Ordet, Selskabet maa jo varetage sine egne Interesser. Grunden 
til, at jeg begynder at omtale denne Post, er, at der er adskil
lige Krav med Hensyn til Postvæsenet, som vi paa Bornholm 
kunde ønske at faa samtidig gennemførte. Saaledes som vi nu 
have det, nave vi den halve Del af Aaret 6 Gange Forbin
delse ugentlig, nemlig om Vinteren, medens der i den øvrige 
Halvdel, i Sommertiden, er 7 Gange Forbindelse om Ugen. 
Derved ere vi uheldigere stillede end de fleste Steder her i Lan
det, der jo nemlig have daglig Postforbindelse. Det er derfor, 
der er blevet stillet Krav fra Befolkningen, om at dette For
hold maatte blive forandret saaledes, at vi faa 7 Gange ugent
lig Forbindelse hele Aaret rundt. Vi formene, at vor Fordring 
i saa Henseende er billig, og Udgifterne derved ville jo ikke 

blive saa overordentlig meget størf1e, end de nu ere. Der er des
uden en Forandring, som vi ønske at faa gennemført, nemlig 
den, at vi i Stedet for, som vi nu have det i de 4- Maaneder af 
Aaret, i Vintertiden, at have Dagforbindelse ønske at faa For
bindelse om Natten hele Aaret. Det er uheldigt for de rejsende, 
og det er uheldigt i det hele taget, at Ordningen er, som den 
er. Befolkningen ønsker, at det maa blive ordnet saadan for 
Fremtiden, at Posten afgaar fra Kjøbenhavn hele Aaret rundt 
hv'er Aften Kl. 9. Det er derfor min Bøn, at den højtærede Ar
bejdsminister vil sørge for, samtidig med, at denne Sag bliver 
tage under fornyet Overvejelse, at vort Postvæsen i det hele 
taget bliver ordnet, som jeg her har anført, og at man ikke 
viger tilbage for de forøgede Udgifter, som dermed ville være 
forbundne. Det vil efter det Krav, Selskabet stiller, kun blive 
i det højeste ca. 20.000 Kr. om Aaret, og det er muligt, at Sel
skabet ved Forhandling kan lempe sig noget og slaa noget af, 
saa Udgiften ikke bliver saa stor.« (Folket. Forh. I894-95, 
Sp. 257-58). 

Ved samme Lejlighed anbefalede han et Andragende fra 
Svaneke om Eftergivelse af en gammel Gældspost paa 5°.000 
Kr. Han udtalte herom: 

,,1 Svaneke ødelagde Stormfloden ganske Havnen i I872. Saa 
fik de af Centralkomiteen 5°.000 Kr., og saa begyndte de at 
arbejde paa at faa en Havn igen. Dette Arbejde blev udført 
under Tilsyn af Ministeriets Tilsynsmænd, men det viste sig, at 
dette Arbejde var saa daarligt, at da der kom en Stormflod i 
I874, saa ramlede det hele ned, og saaledes vare de Penge, de 
havde faaet den Gang af Centralkomiteen, spildte; de vare i 
Virkeligheden lige vidt. Da de vare de første, der begyndte paa 
disse Havnearbejder - det findes ogsaa anført i Andragen
det - var man ukendt med disse Forhold. Man vidste ikke, 
hvor stor Magt Søen havde, og hvilke Dimensioner de Moler, 
man maatte opføre, skulde have for at kunne staa. De bleve 
altsaa som anført paa en Maade Prøveklude for de andre, og 
da nu det hele Beløb, det de fik af Centralkomiteen, gik tabt, 
og de med megen Besvær maatte lave en ny Havn, saa synes 
det mig, at de 5°.000 Kr., de fik til disse Arbejder af Rege
ringen - de maatte desuden tilvejebringe ca. 4°.000 Kr. paa 
anden Maade - maatte kunne eftergives. Det synes jeg Rime
lighed taler for, især da Byen i Virkeligheden ikke har Raad 
til at betale noget ekstra i den Anledning - de have allerede 
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henved 7 pCt. at svare i Kommuneskat. Derfor vil j~g hen
stille til den højtærede Minister at imødekomme dette Andra
gende og stille Forslag derom til Finanslovens anden Behand
ling.« (Folket. Forh. r894-95, Sp. 263). 

I Fortsættelse af denne Omtale af Havneforholdene i Sva
neke kom Ingv. Jensen ind paa Forholdene i Listed. Det hedder 
herom: »De have i Listed faaet ganske betydelige Laan til 
deres Havneforhold, det skal erkendes; først 9.000 Kr. og 
siden 43.000, og de ere meget glade ved, at de have faaet disse 
Laan. Men de have forvrøvlet deres Forhold dernede; de ere 
gaaede hen og have forpligtet sig til straks at betale Afdrag 
paa den Gæld, de havde, og ikke nøje nok taget under Over
vejelse, hvorledes de skulde faa den gamle Gæld paa ca. ro.ooo 
Kr. betalt. De have nok taget det i Betragtning og ogsaa ment, 
at det var kommet til Regeringens Kundskab, at de havde det 
saadan, men da der blev forelagt dem en Kontrakt eller Obli
gation, om man vil, hvor de forpligtede sig til at udbetale af 
den Gæld, de have til Staten, saa meget der bliver tilovers, saa 
er det klart, at der bliver ikke noget til den private Gæld. Saa 
ere de nødte til at udbetale af deres egne Lommer disse ro.ooo 
Kr., eller ogsaa maa vedkommende, som har laant dem dem, 
lide dette Tab, hvad der naturligvis ikke bliver Tilfældet. Jeg 
henstiller derfor, at man, da de i Virkeligheden ikke magte at 
betale disse ro.ooo Kr., af Barmhjærtighed med disse fattige 
Fiskere hjælper dem enten paa den ene eller den anden Maade, 
som den højtærede Minister nu maatte finde, det bedst lader sig 
gøre. Jeg tillader mig altsaa paa det bedste at anbefale den 
højtærede Minister disse Andragender.« 

I samme Tale kom Ingv. Jensen ind paa det ved forskellige 
tidligere Lejligheder*) af de bornholmske Folketingsmænd 
rejste Spørgsmaal om Statsstøtte til Rø og Rutsker Sogne, i 
Anledning af de Udgifter der var paaført disse under Kirkernes 
Ombygning. Ingv. Jensens Betragtning var den, at disse Bygge
arbejder kunde være udført væsentlig billigere, dersom der ikke 
fra Statsautoriteternes Side af arkitektoniske Grunde var stillet 
- efter hans Mening urimelige - Krav. (Finanslovtale 13/ro 
r894( Folket. Forh. r894-95, Sp. 260 f. f.) 

Resultatet af Ingv. Jensens Henvendelser til Regeringen gav 
foreløbigt ikke noget straalende Resultat. Ingen af de to Kirke
bevillinger blev optagne paa Bevillingslov, og heller ikke Sva
neke Havn opnaaede den ønskede Statsstøtte. Derimod blev der 

'-) Se herom Bind IV, Sp. 337. 
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paa Tillægsbevillingslov for r894-95 optaget en Bestemmelse 
om, at der skulde ydes Listed Havn et rent,efrit laan paa 
ro.ooo Kr. 

Det kan iøvrigt i denne Forbindelse nævnes, at der i denne 
Samling blev tilstaaet Hasle Havn et Lam paa r8.500 Kr., som 
var rentefrit samt afdragsfrit i 25 Aar. 

Medens Blem som sædvanlig helt holdt sig borte fra at tale 
Partipolitik, kunde Ingv. Jensen ikke lade være - stadig i sin 
Tale af r3/ro 94 - at betræde de storpolitiske Baner; han 
replicerede baade til Bojsen og Neergaard, Forligets Hovedora
førere. Overfor sidstnævnte Politiker udtalte Jensen bl. a.: 

»Det ærede Medlem for Randers Amts 3die Valgkreds 
(Neergaard) udtalte, at Forliget paa ethvert Punkt var et 
Fremskridt og en Lykke for vort Land. Ja, det er, jeg vil ikke 
sige beundringsværdigt, men forbavsende, at det ærede Medlem 
kan have en saadan Forestilling om dette Forlig. Jeg vil blot 
tillade mig at spørge det ærede Medlem, om han virkelig mener, 
at det er et Fremskridt i vort Land, at vi er komne dertil, at 
det er blevet anerkendt af vort Folk, at en Regering her i Lan
det kan regere provisorisk i 9 Aar, altsaa regere uden at spørge 
de lovgivende Forsamlinger om noget som helst vedrørende 
Bevillingsvæsenet - at det altsaa er blevet konstateret ved 
Forliget, at man uden Risiko fra Regeringens Side kan stille sig 
saaledes, at naar man ikke kan regere med Loven, saa kan man 
regere uden Loven.« 

Fra Ingv. Jensens Virksomhed i denne Samling skal iøvrigt 
nævnes, at han overensstemmende med Udtalelser i den forrige 
Rigsdagssamling gav Udtryk for, at der i Apoterprivilegierne 
laa et Monopol, der blev udnyttet imod Befolkningens Inter
esser. Anledningen hertil var et Lovforslag om Afgift af per
sonlige Apoteker. Ved dette Forslags r. Behandling i Folketin
get udtalte Ingv. Jensen bl. a. (Folket. Forh. r894-95, Sp. 
298r ): 

»Jeg har fra Begyndelsen af, da denne Sag kom for, sat 
mine Forhaabninger til, at man skulde komme til en gennem
gribende Forandring af vort Apotekervæsen, og man havde vel 
ogsaa nogen Grund til at tro det i Henhold til Udtalelser, som 
tidligere var faldne fra den ærede Justitsminister. Det var jo 
rimeligt, at man nu gik til en Nedsættelse af Medicinpriserne 
for Befolkningen. De enorme Fortjenester, Apotekerne have, 
forekommer det mig, man kunde reducere en hel Del. Jeg har 
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ganske vist set den Bemærkning fremsat, at det ikke vilde 
betyde stort, om Befolkningen giver 20 % mere for eller min
dre for Medicinen; det skulde jeg ikke sige noget særligt til, 
men her drejer det sig jo ikke om 20 %, men om Hundreder 
af Procen.t, og det er vist noget, som enhver har erfaret, at i 
Sy?domsulfælde er det ingenlunde nogen ringe Byrde, der 
hVIler paa de smaatstillede i Befolkningen, naar de skulle ud 
med de store Udgifter til Medicinen.« 

Da Ud.valgets Flertalsindstilling ikke tilfredsstillede Ingv. 
Jensen, stIllede han ved Sagens 2. Behandling, bl. a. sammen 
med Jens Busk, et Ændringsforslag, hvorefter Afgiften skulde 
begynde at virke ved en Nettoindtægt paa 2000 Kr. (Flertallet 
havde foreslaaet 3000 Kr.). Dette Ændringsforslag blev for
kastet med -+3 Nej mod 27 Ja. 

Lovforslaget blev vedtaget af begge Ting og ophøjet til Lov 
den 1/4 1895. 

Af Blems ret store Antal Taler i denne Samling knytter de 
vigtigste sig til Lønnings- og Kreditforeningsspørgsmaal. Det 
skal nævnes, a,t Blem, tro imod sin Interesse for Posttjeneste
mændenes Forhold, gik ind for, at der bevilaedes en Lønfor
højelse til Postbudene i Provinskøbstæderne, "og var virksom 
for, at Landpostbudenes Uniformsforhold blev forbedrede 
ligesom han varmt støttede en Forbedring af disse Postbude~ 
Understøttelsesordning; om egentlig Pensionering af Landpost
bude var der endnu ikke Tale; de blev først Tjenestemænd ved 
Lønningsloven af 1919. 

Af hans Indlæg om Udlaanssager skal citeres et Afsnit af 
en stor Tale, Blem holdt ved Behandlingen af Lovforslaget om 
Optagelse af et Statslaan i Udlandet og om Ombytning af 
31

/ 2 Ofo uopsigelige Statsobligationer med 3 Ofo Statsobligationer. 
Det hedder heri bl. a.: 

»Det vil i sin Helhed være en stor Fordel for os alle sam
men, hvis vi kom til en lavere Rente end den, vi have her i 
Landet. Her ser jeg et Forslag, som jeg haaber maa føre til det 
Resultat, at vi kunne bringe Renten ned, thi hvis man over
hovedet skulde kunne opnaa lav Rente, opnaa at faa uden
landske Kapitaler her ind i. Landet til en lavere Rente end de 
Kapitaler, vi selv have, maa Staten gaa i Spidsen, fordi Staten 
har den største og bedste Kredit, og naar den begynder, saa 
gaar det nedad som en rullende Bevægelse, idet at Renten tryk
kes ned ogsaa for andre Debitorer og Pengeinstitutter. I 1886, 
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for 8 Aar siden, den Gang man konverterede Statsgælden, da 
udtalte den daværende Finansminister (Estrup), at det, som 
han særlig troede vilde virke til Gavn ved Lovforslaget, var 
ikke alene det, at Renten paa Statsgælden paa 155 Millioner 
Kr. nedsattes fra 4 til 31/2 %, men det var navnlig, fordi han 
troede, at man vilde opnaa en lavere Prioritetsrente i Ejen
domme, hvorved Ejendommenes Pris vilde stige. Det viste sig 
ogsaa et Par Aars Tid senere, da flere Kreditforeninger kon
verterede deres Gæld; det var omtrent 150 Millioner Kr .. Og 
man saa ogsaa, hvorledes Sparekasserne maatte sætte deres Ind
laans- og Udlaansrente ned, og Renten dalede i det hele taget. 
En Rentenedsættelse paa 1/2 % vil være en aarlig Besparelse 
paa 9-10 Millioner for Debitorerne her i Landet. Man kan 
indvende, at en saadan Nedsættelse af Renten har sine Skygge
sider. Der bliver mere Kapital ledig, der kaster sig ind i Speku
lationer, hvorved Folk tabe deres Penge. Det er ganske rigtigt, 
at det bliver en Følge af Rentenedsættelsen, at mange Folk ikke 
vil nøjes med 31/2 eller 3%, hvor de tidligere har faaet 4, men 
sige som saa: Vi tage mod Kapitalopsigelsen og sætte vore 
Penge i et eller andet industrielt Foretagende eller lignende. 
Man kan ogsaa indvende med Hensyn til Legatkapitaler, at 
naar Renten synker 1/2 %, kunne Folk, der nyde Legater, daar
lig taale en saadan Nedsættelse. Jeg skal indrømme, at det er 
ogsaaen Skyggeside, men det betyder ikke stort mod det Sam
fundsgode, det er, at man kan faa en lavere Rente end den nu
værende.« (Folket. Forh. 1894-95, Sp. 958-60). 

Ved 2. Behandling af samme Forslag stillede Blem et Æn
dringsforslag (en ny § 4), der gik ud paa, »at Finansministeren 
bemyndigedes til at udlaane indtil 5 Mil!. Kr. til Amtskom
munerne, dog saaledes at af de Andragender, som maatte frem
komme fra disse Kommuner om Laan, skulle fortrinsvis de 
komme i Betragtning, som gaa ud paa, at de paagældende 
Kommuner ville konvertere deres nuværende Gæld.« (Folket. 
Forh. 1894-95, Sp. 1036). 

Finansminister Liittichau fraraadede Blems Forslag, der for
kastedes med 48 Nej mod 36 Ja. Delingslinien ved Afstemnin
gen var rent partipolitisk; de Moderate og Højre, der endnu 
havde Flertal i Folketinget, stemte for, de andre Grupper imod. 
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3· BORNHOLMS POLITIK 1894-95; FOLKE

TINGSVALGET 9/4 1895. 

Gennem Afslutningen af det storpolitiske Forlig blev Aaret 
1894 skelsættende i dansk Politik. Kampen mod Provisorierne 
var sluttet, selvom der ikke var skabt Garantier for, at de 
ikke vilde opstaa paany. Inden for Venstre var Delingslinierne 
ændrede, særlig derved at en Del af det »forhandlende Venstre« 
(de moderate) var gaaet imod Forliget, hvis Modstandere nu 
stod i 4 Grupper: det bergske Venstre, det hørupske Venstre, 
de »udtraadte« eller »de 15« samt Socialdemokraterne. 

Her paa Øen var Virkningen af Forliget ret forvirrende. 
For Højre var udadtil ingen Ændring sket, og Højres Partior
gan Bornholms Avis var stadig Øens mest udbredte Dagblad 
og bedste Annonceblad, men der var intet Kampmod i Partiet, 
hvis Vælgerforeninger førte en stillestaaende Tilværelse, medens 
Partiets Kamporganisationer, »de konservative Klubber«, var 
ved at sygne hen. Yderst paa den anden Fløj var Arbejderne 
begyndt at danne Fagforeninger, men de havde endnu kun 
ringe Tilslutning, og det socialdemokratiske Partis Agitation 
her paa Øen betragtedes i de andre politiske Lejre nærmest som 
et ganske uskyldigt Puslespil, som man endog fra Venstres Side 
havde Raad til at vise forstaaende Velvilje. Om Venstres store 
Overtal blandt de bornholmske Vælgere herskede kun een Me
ning; men Venstre flokken havde en noget broget Sammensæt
ning. I den store Tovtrækning mellem den radikale og den 
moderate Fløj var der sket det for den sidste meget skæbne
svangre, at Føreren, M. P. Blem, var gaaet imod Partiets For
ligspolitik, hvorefter han stod paa Linie med Smidt og Ingvard 
Jensen i Kritikken af de moderates politiske Gerninger. Der 
var vel Nuancer i de Ord, hvormed Kritikken førtes frem, men 
Resultatet var det samme. Man opretholdt vel endnu de to 
Venstreblade - Dagbladet og Tidenden - men Dagbladet 
havde vanskeligt ved at gøre sig gældende i den politiske 
Debat, og blandt Vælgerne, der ikke havde Sans for Parenteser 
og Forbehold, var Bladets Betydning og Holdertal i Tilbage
gang. Offentlig var der ikke en eneste her paa Øen, der i Pres
sen eller paa Møderne forsvarede Forliget fra et Venstresyns
punkt. Og den bojsenske Gruppe paa Rigsdagen søgte ikke ved 
Udsendelse af Agitatorer eller paa anden Maade at fremkalde 
nogen Ændring i dette Forhold. 
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Fra Estrups Afgang i August 1894 til Aarets Slutning holdtes 
en Del politiske Møder paa Bornholm. Det første af disse ind
varsledes af Grundlovsværneforeningen og afholdtes den 13/8 
i Gundbergs Have ved Rønne med Folketingsmændene Blem 
og Ingv. Jensen samt Lærer P. Dam, Rønne, som Talere. Blem 
udtalte, at han ventede, at den kommende Rigsdagssamling 
vilde blive en Arbejdets Samling, men det gjaldt om, at For
ligets Modstandere forhindrede de andre i at gennemføre slette 
Love. Ved det nær forestaaende Valg vilde »for eller imod 
Forliget« blive Løsenet. Han udbragte et Leve for, at Forligets 
Modstandere maatte sejre ved Valget. 

P.Dam beskæftigede sig særlig med Forholdet mellem Social
demokraterne og Venstre, til hvilket Parti han kun med Betæn
kelighed vilde henregne »de 15« (hvortil Blem jo hørte). Han 
ansaa det for nyttigt for Fremskridt og økonomiske Reformer, 
om Samarbejdet med Socialdemokratiet kunde bevares. De 
moderate omtalte Dam i meget haarde Ord: »De, der virkelig 
havde holdt paa de moderate Floskler, maatte nu være kure
rede og blive ivrige Agitatorer for at faa Forligsmændene pil
lede væk. Og alle disse Organer for endevendt Forsigtighed 
og Forkludring maatte man se at faa bort. Der maatte gøres et 
dygtigt demokratisk Arbejde i Hjemmene og i de snævrere 
Kredse; dette Arbejde maatte være Grundlaget for et demokra
tisk Samfundsarbejde«. 

Ingv. Jensens Karakteristik af Blems hidtidige Partifæller 
var ikke meget blidere, og han satte som Venstres nærmeste 
Opgave »at faa de forsagte og forknytte til atter at fatte Mod, 
saa at Vælgerne til næste Valgdag kunde møde med samme 
Frejdighed som sidst og nedlægge en kraftig Protest imod For
liget«. 

Ca. 3 Uger senere holdt Grundlovsværneforeningen et lig
nende Møde i Olsker med de samme 3 Talere. 

Den 4/9 1894 holdt Socialdemokratisk Forbund et af ca. 
300 Mennesker besøgt Diskussionsmøde i Rønne Forsamlings
hus over Emnet »Religion og Socialisme«. Den kendte social
demokratiske Agitator A. C. Meyer, samt Sognepræsten i 
Rønne, Pastor Christensen, var Indledere, Redaktør Smidt diri· 
gerede Mødet. A. C. Meyer udtalte bl. a., »at Socialisme og 
Kristendom i og for sig ikke var i Modsætning til hinanden. 
»Elske hverandre« var begge Bevægelsers Kerne. »Det vi vil, 
er Sandhed i Religionen. Vi siger ikke, at vi med en Forbedring 
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af de jordiske forhold har gjort alt. Hvor vi slipper, er endnu 
noget for Religionen at gøre. Vi vil ikke formene nogen ved 
Tro og Tanke .it hæve sig op til højere Regioner. Vi mene ikke, 
at Socialismen alene kan højne Menneskene saa meget, som de 
bør højnes; vi tager gerne mod Kristendommens Hjælp; men 
Religionen bør være en privat Sag«. Heroverfor hævdede 
Pastor Christensen, at Socialdemokratiet altfor ensidigt lagde 
Vægt paa de materielle Goder og mente, at Menneskets Lykke 
var knyttet til dem. »Sæt, at det lykkes«, udtalte Pastoren, »i 
den socialistiske Stat at hja:lpe hver Arbejder til et sorgfrit Ud
komne. Hvad kunde den menneskeværdige Tilværelse hjælpe 
i et Hus, hvor Børnene gjorde Forældrene Sorg, og Forældrene 
gjorde Børnene Skam, hvor Sygdom og Død slog ned paa den 
ene efter den anden. Nej, jeg tror for vist, der vilde komme en 
anden Lykke og Løftning over Socialismen, naar den forenede 
sig med Religionen og stillede sig paa gammel Kirkegrund og 
tilgav os Præster, om vi ikke havde haft Kærlighedens Klarsyn 
nok til at se Folkets Nød«. 

Den store Forsamling fulgte med den største Interesse For
handlingen, der her paa Øen havde en særlig Aktualitet, fordi 
Socialdemokratiets Modstandere saa energisk agiterede paa den 
Fare, som Bevægelsens Fremtrængen vilde betyde for det reli
giøse og kirkelige Liv og dets fri Udfoldelse. 

Som omtalt i 5. Afsnit af denne Afhandling var Agrarbevæ
gelsen blusset stærkt op i r893. Nogen særlig stor Tilslutning 
her paa Øen havde den dog ikke faaet, i hvert Fald ikke til
nærmelsesvis, hvad dens særlige Talsmænd - Kirketerp, Lehns
gaard, Hansen, Gamlevælde, Holm, Simblegaard m. fl. -
havde haabet og ventet. Den var allerede i de nærmest følgende 
Aar paa Retur og kom i saa Henseende til at dele Skæbne med 
saa mange andre separate Bevægelser, som i Aarenes Løb er 
slaaet op med Brask og Bram for derefter at lade Forholdene 
falde tilbage i deres normale Leje uden at have udrettet synder
ligt. I r 894 var der dog stadig - ogsaa herovre - en betyde
lig Interesse knyttet til Agrarforeningens Politik, og Grund
lovsværneforeningen, som i disse Aar var den politiske Sam
menslutning, der var mest virksom, indbød til et offentligt 
Møde den r 5/9 r 894 paa Højskolens Sal i østermarie, hvor 
Forhandlingsemnet var Agrarpolitiken. Savmøller N. P. Møl
ler bød Velkommen og udtalte, at han oprindelig havde set 
meget venligt paa Agrarbevægelsen, men efter at der var gaaet 
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Storpolitik i den, var han blevet skeptisk. Efter at Gaardejer 
Kjøller, Ellesgaard, var valgt til Dirigent, holdt Folketings
mand Ingv. Jensen en længere Tale, hvori han bl. a. udtalte 
(Dagbladets Referat): 

»Hvis Agrarerne i Stedet for at lægge sine Kræfter ind paa 
det raadne Forlig havde anvendt dem til noget andet og bedre, 
vilde de have haft Krav paa alle danske Mænds Agtelse og 
Respekt, og saa vilde jeg være beredt til at staa sammen med 
dem. Men foreløbig skønner jeg ikke, at der er noget tiltalende 
i den Retning. Saadan som Bevægelsen nu er, forekommer den 
mig at være en unaturlig Alliance mellem Højre og Venstre, 
mellem de smaa og de store Bønder, som dog aldrig har kunnet 
søbe Kaal sammen«. 

Heroverfor udtalte Gaardejer Hansen, Gamlevælde, bl. a.: 
»Naar Folketingsmanden bemærkede, at Agrarforeningen 

hidtil har virket i politisk i Stedet for i økonomisk Henseende, 
saa kan det jo nok se saadan ud, men det er vist ogsaa en Sand
hed, at hvis vi skulde faa nogle økonomiske Reformer, saa 
maa vi se at komme ud af den politiske Konflikt, som vi var 
kørt fast i. Jeg vil paa ingen Maade forsvare Forliget, og jeg 
tror heller ikke, at der i Agrarforeningens Repræsentantskab 
kunde blive Flertal for det, men det er jo heller ikke Hoved
pointet, om Forliget er godt eller ej, naar blot vi kommer ud 
af den politiske Konflikt og faar lovgivningsmaskineriet i 
Gang«. Holm, Simblegaard, udtalte sig paa lignende Maade, og 
Dirigenten sluttede Mødet med at udtale Ønsket om Agrarpoli
tikens Sejr. 

Folketingsmand Blem stillede sig betydeligt mere velvilligt 
overfor Agrarforeningens Program end hans Kollega fra Aakir
kebykredsen; ved et Vælgermøde i Klemensker kort før Rigs
dagssamlingens Begyndelse erklærede han, at han kunde til
træde nævnte Program med Undtagelse af Kravet om en Bræn
devins skat, som vilde ramme Landbruget og ganske særlig 
Smaafolk paa Landet. 

Ved Begyndelsen af r895 bragte Bornholms Tidende en poli
tisk Nytaarsartikel, hvori den udtalte Frygt for, »at den De
moralisation, der nu gennem Aaringer har bredt sig i dansk 
Politik, skulde brede sig videre og gennemsyre Befolkningen, 
saaledes at den Dag skulde komme, da vi ombyttede løverne 
i vort Skjold med Ræve.« 

løvrigt prægedes Bladenes Polemik i de første Maaneder af 
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1895 af den Omstændighed, at der i dette Aar skulde finde et 
ordinært Folketingsvalg Sted. Der var om dette Valg ikke 
megen Spænding knyttet til' Bornholms I. Kreds, der i saa 
mange Aar havde været Kampkreds, men hvor nu alle var klar 
over, at Højres Haab om at fælde Blem ikke vilde kunne gaa 
i Opfyldelse, forsaavidt Venstre forblev samlet om ham. Og at 
Venstre skulde opstille en Kandidat imod Blem var ganske 
usandsynligt, efter den Stilling han det foregaaende Aar havde 
indtaget overfor Forliget, og det Samarbejde, han nu 
stod i med Venstres radikale Fløj paa Rigsdagen. Derimod 
nærede man i vide Kredse en ikke ringe Forventning om, at 
der kunde ske en Mandatombytning i Aakirkebykredsen. Val
get i 1892 havde jo været af en meget ejendommelig Karakter, 
idet 2/3 af Kredsens Vælgere var blevet hjemme. Nogle mente, 
at Grunden hertil var, at man i Almindelighed var vel tilfreds 
med, at Ingv. Jensen repræsenterede Kredsen; andre saa i den 
passive Vælgerskare en Reserve, som kunde benyttes til at 
fælde Læreren fra Gudhjem; det gjaldt blot om at finde den 
rette Modkandidat. 

Den II/I 1895 afholdt Ingv. Jensen, før han rejste over og 
genoptog sit Rigsdagsarbejde efter Nytaar, et Vælgermøde i 
Svaneke. Paa Teknisk Skoles Sal var der mødt ca. 150 Menne
sker, for hvem Ingv. Jensen holdt et politisk Foredrag, hvori 
han i meget voldsomme Vendinger angreb »det forræderiske 
Forlig, der bragte Højre Sejren i Hænde. Venstre havde altid 
haabet paa Sejren, da ingen troede, at Regeringen i det lange 
Løb kunde regere paa Trods af Folketinget«. Han angreb i lige 
saa stærke Vendinger de 2 Forligspartier for, hvad de havde 
præsteret siden Forligets Gennemførelse, særlig Valgkredsloven, 
der ikke var i Overensstemmelse med Grundloven, og hvor 
der efter Ingv. Jensens Mening var lavet Valggeometri til For
del for Forligsmagerne. 

Efter Foredraget blev der stillet nogle Spørgsmaal af lokale 
V ælgere til Folketingsmanden, men nogen politisk Diskussion 
fandt ikke Sted, og Byens Højremænd synes ikke at være mødt 
frem; i hvert Fald fik det for Ingv. Jensen udbragte Leve Til
slutning fra saa godt som hele Forsamlingen. 

I den følgende Maaned holdtes der et Par Agrarmøder paa 
Bornholm med Redaktøren af Agrarforeningens Medlemsblad, 
Redaktør Riegels, som Taler. Det af Møderne, der fik størst 
Tilslutning, afholdtes iAakirkeby. Gaardejer P. Lund Koefoed, 

19 

Pedersker, bød Velkommen og ledede Mødet. Riegels Tale 
indeholdt en kraftig Appel til de bornholmske Landbrugere om 
at slutte sig sammen for at kæmpe for deres Ret. »Hele Verden 
over«, udtalte Riegels, »organiserer man sig; Barberer, Slagtere, 
Haandværkere slutter sig sammen. Hvorfor skulde saa de dan
ske Landmænd ikke ogsaa organisere sig? Det gælder blot om, 
at Landbrugerne har den rette Standsfølelse. Den Landmand, 
der ikke gaar ind i Foreningen, men ræsonnerer som saa, at 
Foreningen nok staar uden ham, og at han alligevel vil høste 
Nytten af den, den Landmand, siger jeg, er en af Forræderne 
mod sin Stand". 

Riegels indprentede sin Tilhørere, at man ved det kommende 
Folketingsvalg skulde sørge for kun at stemme paa Rigsdags
kandidater, som vilde arbejde for Agrarforeningens Program: 
Rentenedsættelse, Skattenedsættelse, ToldletteIse o. s. v. Hvis 
Kandidaten vilde forpligte sig hertil, var det ganske ligegyl
dig, hvilket politisk Parti (Højre, Radikale eller Moderate) han 
iøvrigt sluttede sig til. 

Efter Foredraget havde nogle af de stedlige Agrarer, Holm, 
Simblegaard, Landschoff, Kærgaard, m. fl. Ordet for at støtte 
de af Riegels fremsatte Synspunkter. I Modsætning hertil talte 
Savmøller N. P. Møller, der i sine Bemærkninger hævdede, at 
der burde skaffes noget mere Jord til de bornholmske Hus
mænd. 

Folketingsvalget blev udskrevet til den 9/4. Den 30/3 holdt 
Grundlovsværneforeningen for Rønnekredsen en Generalfor
samling, der paa Formanden, Redaktør Smidts Forslag næsten 
enstemmig vedtog en Udtalelse om »at man i Henhold til en af 
Herr Blem afgiven Erklæring ikke finder nogen Anledning til 
at modarbejde Herr Blem ved det forestaaende Folketingsvalg 
eller at undlade at støtte ham, forsaavidt der ellers skulde være 
Fare for, at en Tilhænger af det for Folkefriheden højst sørge
lige Forlig skulde blive valgt« (Bornh. Tidende 1/4 1935). 

Som man ser, var den af Generalforsamlingen vedtagne Ud
talelse om at støtte Blems Kandidatur formet i valne og forbe
holdne Udtryk, men den var jo ogsaa affattet af M. M. Smidt, 
der ikke havde glemt den Periode, i hvilken Blem og han havde 
staaet i en bitter politisk Strid. I Bladspørgsmaal var de iøvrigt 
stadig Kontraparter. 

Den 2/4 afholdtes et Højremøde i »Dannebrog«, hvori det om
trent enstemmigt besluttedes, at Højre i Rønnekredsen skulde 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



20 

afholde sig fra al Deltagelse i Folketingsvalget. Avisen be
grundede dette med, »at det Udvalg, som i lange Tider har 
arbejdet paa Sagen (at skaffe en Kandidat), ikke havde kunnet 
formaa nogen af de Mænd, som der er sket Henvendelse til, 
til at stille sig denne Gang«. Avisen betegner iøvrigt den poli
tiske Situation som stærkt forplumret, idet den bl. a. frembød 
det Særsyn, at Forligsvennerne eet Sted gik sammen, et andet 
Sted imod hinanden, mens de radikale og de moderate et tredie 
Sted var allierede! 

Med denne Erklæring var Interessen i alt væsentligt taget fra 
Valget i Rønne. Blem indbød til 7 Vælgermøder (Klemensker, 
!,llinge, Rutsker, Hasle, Vestermarie, Rønne og Nylars), men 
mtet af Møderne fandt større Tilslutning. I Allinge var der 
saaledes kun ca. 70 Deltagere. Stærkest besøgt var naturligvis 
1',1ødet i Rønne, men i denne By, hvor Kampmøderne tidligere 
havde samlet saa mange Deltagere, som »Dannebroa«s store Sal , o 
og tilstødende Lokaler kunde rumme, havde Mødet denne Gang 
kun lokket ca. 300 Mennesker frem. Højre deltog overhovedet 
ikke i Møderne, end ikke i Form af Forespørgsler, og efter Blems 
Foredrag var det meget sjældent, at nogen tog Ordet. Dog blev 
Blem bl. a. paa Mødet i Klemensker interpelleret om sin Stilling 
til Agrarforeningen. Han svarede hertil, at han ikke var Med
lem af Foreningen, men at han vilde arbejde for den Del af 
dens Program, som faldt sammen med Venstres gamle Program, 
og det gjaldt det allermeste. Særlig var han interesseret i Kra
vet om en Indkomstskat, som kunde ramme de store Kapitaler. 
- løvrigt udtalte Blem sig paa sædvanlig Maade imod For
liget, men han erklærede samtidig, at han ikke vilde være med 
til paany at føre Landet ud i Provisorier, selvom de nuværende 
Partier skulde komme i Flertal. Han haabede, at Forliget, til 
Trods for sine alvorlige Fejl, alligevel vilde betyde, at man nu 
var kommet ind i rolige Tilstande, og at Grundloven herefter 
vilde blive respekteret fra alle Sider. 

Slet saa stilfærdig forløb Forberedelsen til Valget i Aakirke
bykredsen ikke. Den 29/3 I 895 indeholdt de bornholmske 
Aviser følgende: 

»Det meddeles, at jeg efter Opfordring agter at stille mig i 
Bornholms 2. Valgkreds ved det forestaaende Folketingsvalg; 
saa vidt muligt vil jeg komme til Stede paa de af Folketings-
mand Jensen indvarslede Valgmøder. Johan Bøgeskov«. 

Folketingsmand Ingv. Jensen indvarslede nu til ikke mindre 
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end 9 Valgmøder i sin Kreds (Aakirkeby, Rø, 0stermarie, 
Svaneke, 0sterlars, Gudhjem, Povlsker, Pedersker, Neksø). Det 
første af disse Møder holdtes paa Hotel Rønne i Aakirkeby og 
var besøgt af saa mange, som Salen kunde rumme; den v:u nu 
heller ikke særlig stor. Red. Smidt overtog efter Ingv. Jen,;~ns 
Forslag Dirigentposten, og Folketingsmanden holdt dereftt'f 
en Tale, hvori han erklærede, at han stillede sig som en be
stemt Modstander af Forliget. Han ønskede ikke at modtage 
Stemmer fra andre end dem, der havde samme Opfattelse som 
han i saa Henseende. løvrigt hævdede han, at selvom Forligets 
Modstandere kom i Flertal, vilde de ikke kuldkaste Forliget, 
f. Eks. ved en Finanslovsnægtelse, og derefter paany føre Landet 
ud i provisoriske Tilstande. Forliget skulde ligesom Træet ken
des paa Frugterne, men hidtil havde Frugterne været af det 
onde. 

Under megen Opmærksomhed tog derefter Bøgeskov Ordet. 
Hans Udtalelser refereres i Bornholms Avis saaledes: 

»Hvorfor stiller jeg mig? Jo, det gik saadan til. Mine Agrar
venner kom til mig og bad mig om at stille mig som deres Kan
didat i 2. Kreds, og saa sagde jeg Nej; jeg er imod Forliget. 
Jeg har intet at bebre;Je Jensen. Hvad jeg saa end drager frem 
af alle større Spørgsmaal, kommer jeg til at staa ens med Jen
sen. Hvorfor stiller du dig saa? Det blev sagt til mig: Hvis du 
ikke stiller dig, saa vælger vi en anden Kandidat. Se, det for
andrer Sagen. Det faldt mig meget tungt paa Sinde, at der godt 
kunde være blevet stillet en Mand op, som jeg vilde have vaan
det mig ved, om jeg havde været Skyld i, at han var blevet 
valgt«. 

Efter at have pr<l"\:iseret, at han hverken var Medlem af 
Agrarforening eller Grundlovsværneforening, erklærede han sig 
for Tilhænger af Toldnedsættelse, billig Rente o. s. v. og slut
tede: 

»Vor Fremtidslovgivning, hvis den skal bringe Velsignelse 
og Lykke, maa være baseret paa, at alle Forrettigheder forsvin
der og giver Plads for Lighed for Loven«. 

Derefter fulgte nogen Diskussion, hvori Red. Stenbæk og 
Gaardejer P. Lund Koefoed anbefalede Bøgeskov, mens Lærer 
Petersen, Pedersker, og Savmøller N. P. Møller anbefalede Ingv. 
Jensen. 

I de følgende 7 Møder deltog Bøgeskov ikke; det meddeltes, 
at han var forhindret paa Grund af Sygdom. Derimod deltog 
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han i det sidste af Møderne, som afholdtes den 7/4 i Neksø, 
men Dagen før indtraf der noget, der gav dette Møde et meget 
ejendommeligt Forløb. Den 6/4 holdt Højre Møde i Neksø og 
besluttede her at st",tte Bøgeskovs Valg. Avisen skriver herom: 
»Formodentlig vil denne Meddelelse komme vore Meningsfæl
ler noget overraskende. Man vil udbryde: Men er Hr. Bøge
skov ikke ligesaa radikal som Hr. Ingv. Jensen? Han har jo 
selv erklæret det paa Mødet i Aakirkeby. Det er dog ikke· saa 
meget Lysten til at blive repræsenteret af Hr. Bøgeskov, der 
har fremkaldt vor Beslutning, som Ønsket om at blive Hr. 
Ingv. Jensen kvit. Hr. Bøgeskov er en sympatisk Personlighed 
med et ideelt Syn paa Livet. Han er tillige paa det politiske 
Omraade en ny Mand, der har det store Fortrin, at han ikke 
er bundet ved tidligere Udtalelser. Og naar Højre i 2. Kreds 
har fattet en Beslutning, saa bør enhver tro Højremand møde 
paa Vdgdagen og stemme paa Hr. Bøgeskov« (Avisen 6/4 
r895)· 

Til Valgmødet i Neksø var der mødt ca. 400 Mennesker. Det 
lededes af Avlsbruger H. J. Hansen og varede i henved 4 
Timer Det var et meget livligt Vælgermøde. Efter Referatet i 
Bornholms Dagblad var ~er en Del af Tilhørerne, som »dansede 
Trippevals eller varmede de forfrosne Fødder, naar der frem
kom noget, de ikke kunde lide.« Foruden Kandidaterne talte 
bl. a. Kar: ':. U. E. Sonne, Toldkontrollør Stub, Dyrlæge Eske
lund, Skoleinspektør Jensen og Savmøller Møller. Det mest 
overraskende Indlæg leverede dog Proprietær Bøgeskov, idet 
han gik op paa Talerstolen og ganske kort meddelte, at han 
trak sig tilbage paa Grund af Sygdom!! Han bragte en T ak 
til dem, der havde vist ham den Tillid at ville opstille ham og 
»anbefalede iøvrigt Vælgerne paa Valgdagen at overveje, hvor 
betydningsfuld en Rigsdagsmands Stilling var«! (Bornh. Tid. 
8/4 r895)· 

Denne Mandatnedlæggelse virkede naturligvis som en Bombe. 
Den blev stærkt kommenteret blandt Kredsens Vælgere og i 
alle 3 bornholmske Aviser. Bornholms Tidende udtaler bl. a.: 
»Højres Beslutning gjorde en uønsket Virkning paa Bøgeskov. 
Han blev saa betænkelig ved den megen Højrevarme, at han 
trak sin Kandidatur tilbage.« Dagbladet udtaler lakonisk: 
»Denne mærkelige Beslutning pa~ et saa sent Stadium vil ven
telig have til rølge, at Hr. Jensen bliver eneste Kandidat til 
Aakirkeby i 1,;orgen.« Avisen skriver: »Hr. Bøgeskov har 
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pludselig trukket sig tilbage paa et saa silde Stadium, at der 
ikke en Gang er levnet det store Parti, hvis Kandidat han 
havde lovet ae være, Tid til at formaa en anden til at stille 
sig. En saadan AdL:rd maa betegnes som i høj Grad utilbørlig, 
og det saa meget mere, som der utvivlsomt er et stort Antal 
Vælgere i Kredsen, der afgjort er imod Ingv. Jensen. Der er 
saaledes intet andet tilbage for de radikales Modstandere end 
at møde talrigt i Morgen og stemme Nej«. 

Som ventet var det Antal af Vælgere, der var mødt frem paa 
Torvet i R0~ne, denne Gang beskedent. Efter at Borgmester 
Olivarius som Valgbestyrelsens Formand havde aabnet Valg
handlingen, ta~te Boghandler H. Colberg som ordførende Stil
ler for den eneste Kandidat, der havde meldt sig, M. P. Blem. 
Colberg fremhævede, at Blem i de sidste r4 Aar havde repræ
senteret Kredsen paa en dygtig og hæderværdig Maade. -
Blem udtalte i sin Valgi.ale, at han aldrig havde tænkt sig, at 
han skulde staa paa Valgtribunen i Rønne uden Modkandidat. 
Om Fremtidens Politik erklærede han: »Vi vil arbejde paa, at 
Militærudgifterne nedsættes; vi vil forhandle med Landstinget, 
men paa parlamentarisk Maade; vi vil arbejde paa større Fri
hed i .K.irb og Skole og søge at fremme alle Samfundsklassers 
Vel. J eg l:otr nu i 14 Aar søgt at gøre det bedste, jeg har kunnet. 
Jeg har ikke taget mig mit Hverv let. Kredsen har jeg søgt at 
skaffe saa mange Fordele som muligt. De kender mig og min 
Stilling. Jeg vil derfor blot til Slut anbefale mig til Valget, 
saadan som jeg er. Jeg skal gøre det bedste, jeg kan«. (Bornh. 

Tid. rO/4 r895)· 
Ingen begærede Ordet, efter at Kandidaten havde talt, og 

ved Kaaringen valgtes Blem med alle Stemmer mod I. Han tak
kede og udbragte et Leve »for vort kære, gamle Fædreland«. 

I Aakirkeby fungerede Hansen, Gamlevælde, som Valgbe
styrelsens Formand. Gaardejer N. P. Kofoed, Vestergaard, 
0sterlars, optraadte som ordførende Stiller for den eneste 
Kandidat, der havde meldt sig. Kofoed fremhævede i sin Ord
førertale, at Ingv. Jensen var en Mand, man kunde stole paa, 
en Mand, der ikke vilde gaa paa Akkord med Uretten, og som 
ikke vilde svigte. Trods alle Svingninger hos andre havde Jen
sen stadig været den samme, en Mand, der havde alles Vel for 
øje. I Ingv. Jensens Valgtale henstillede han i kraftige Ord til 
V ælgerne at skabe en stærk og forfatningstro Repræsentation; 
der maatte lægges et Lor{ i Vægtskaalen for at skabe en urør-
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lig Grundvold for det parlamentariske Liv. Til sine Modstan
dere udtalte han: »Deres Modstand imod mig vil ikke kunne 
hindre. mig i at arbejde mindre, ogsaa for Deres Tarv«. 

Skønt Bøgeskov som foran nævnt havde trukket sin Kandi
datur tilbage, fik han dog Ordet og udtalte efter Bornholms 
Tidende: »Alle vil vide, at jeg havde lovet at stille mig her i 
Dag; men jeg blev syg, og det havde den Indflydelse paa mi5, 
at jeg trak mig tilbage. Jeg var kommet mig saa meget, ae jeg 
kunr'e køre til Neksø, men følte mig da saa medtaget af Turen, 
at jeg mistvivlede om at kunne møde paa Valgdagen. Det var 
en overilet Beslutning, at jeg trak mig tilbage. Man har sagt, 
at jeg gjorde det, forJi jeg blev bange for at modtage Stemmer 
fra Højre. Nej. Jeg har altid villet arbejde for at udjævne· 
Kløften, og ud fra det Standpunkt erklærede jeg at ville stille 
mig. I Dag kan jeg ikke stille mig, men jeg vil opfordre til at 
stemme Nej, og hvis saa Valget skal gøres om, da skal jeg staa 
ved mit Ord, selvom jeg maatte ligge hjemme i min Seng.« 

Prop. Kirketerp og Skovrider Steen havde Ordet for nogle 
korte Bemærkninger, hvorefter man gik til Kaaring. Der viste 
sig ved denne et stort Flertal forIngv.Jensen. P.LundKoefoed, 
Pedersker, anbefalede Vælgerne at stemme Nej ved en skriftlig 
Afstemning, som var begæret af 79 Vælgere; blandt Under
skriverne var Kredsens tidligere Rigsdagsmand, Ph. Dam, og 
Øens Landstingsmand M. P. Jensen. Resultatet af den skrift
lige Afstemning blev, at Ingv. Jensen valgtes med 763 Ja mod 
359 Nej. 

De afgivne Stemmer fordelte sig saaledes: 

Ja Nej 
Aakirkeby.. .............. 89 28 
Svaneke . ................ 27 IO 

Neksø . .................. 67 18 
Aaker . .... ............. 145 97 
Pedersker .. , . . . . . . . . . . . . . . . 69 36 
Poulsn:.er . ................. 39 30 

Bodilsker . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8 I 16 
Ibsker ..... . . . . . . . . . . . . . 4 I 24 
østermarie . . ............ .. 108 51 
østerlars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 39 
Rø ...................... 13 IO 

763 359 
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Denne Fordeling frembyder intet særlig overraskende. Det 
skulde da være, at Antallet af Nej-Stemmer fra Svaneke og 
Neksø er væsentlig mindre, end man skulde tro efter den poli
tiske Indstilling i disse Byer. Efter Valget skrev Bornholms 
A vis, at det var vanskeligt at bedømme, hvor stor eller ringe 
Indflydelse Hr. Bøgeskovs Kandidatur og derefter følgende 
Opgivelse at denne havde haft paa Udfaldet. Kun saa meget 
var sikkert, at mange Højremænd i 2. Kreds kun nødig vilde 
have stemt paa Bøgeskov, og derfor foretrak at blive hjemme, 
ligesom der sikkert var mange moderate Venstremænd, der blev 
hjemme, efter at Hr. Bøgeskov havde trukket sin Kandidatur 

tilbage. 
Ved Proprietær Bøgeskovs mærkelige Optræden, der Mand 

og Mand imellem fremkaldte de bitreste Kommentarer, var 
Modstanden mod Ingv. Jensens Genvalg brudt sammen i det 
rene Virvar. Der var ellers adskillige i Kredsen, der troede paa 
Revanche for 1892. DennI;. Opfattelse beroede dog utvivlsomt 
paa en uberettiget Optimisme. Ingv. Jensens Stilling i Kredsen 
var sikkert: 1895 saa stærk, at selv med en Modkandidat, der 
paa en helt anden Maade end Johan Bøgeskov var i Stand til 
at samle de Vælgere, som ønskede Ingv. Jensen fældet, vilde 
man være kommet til kort. Efter Udfaldet af Nejafstemnin
gen saa Ingv. Jensen og hans politiske Venner med stor For
trøstning Fremtiden i Møde; han havde Følelsen af, at han nu 
repræsenterede en Kreds, der laa omtrent ligesaa fast i hans 
Haand, som den gennem en Menneskealder havde ligget i Kapt. 
Dams, og de følgende Valgdage viste, at dette var rigtigt. Der 
kom nu en Periode i bornholmsk Politik, hvori begge øens 
Folketingsmænd paa Forhaand var sikre paa Genvalg. 

4. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND BLEM, 

N. INGV. JENSEN og M. P. JENSENS VIRKSOMHED I 

RIGSDAGSSAMLINGERNE 1895-96, 1896-97 

og 1897-98. 

Rigsdagss<lmlingen r895-96 var den første, efter at Højre 
og de Moderate havde mistet det Flertal i Folketinget, der 
havde muliggjort Afslutningen af Forliget, og den første efter 
Venstrereformpartiets Dannelse. Det bragte dog ikke noget 
Brud i den Reformlovgivning, som det hidtidige Folketings-
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flertal havde staaet i Spidsen for, og et betydeligt Antal Lov
forslag var til Behandling i Tingene. 

Af de bornholmske Rigsdagsmænd var Blem som sædvanlig 
den mest virksomme. Han blev genvalgt til Finansudvalget, 
hvori han i den foregaaende Samling første Gang havde faaet 
Sæde. Til dette Udvalg henvistes navnlig i disse Aar - Ven
strereformpartiets Oppositionsperiode -- et betydeligt Antal 
Lovforslag udover selve Finanslovforslaget - i den Samling, 
der her er Tale om, ikke mindre end 15. Desuden var Blem 
Medlem af Lønningsudvalget':-), hvortil der i Samlingen 1895 
-96 blev henvist 11 Lovforslag. I dette Udvalg, der vel nok 
kan betegnes som Folketingets næstvigtigste, var Blem baade 
Formand og Ordfører. Det var dog ikke mange af disse For
slag, der blev gennemførte i denne Samling, i hvilken det i det 
hele kneb med at opnaa Resultater. Blandt de Lønnings- 00-

Organisationstorslag, der naaede til Vejs Ende, var det i e~ 
Række Samlinger forgæves behandlede Forslag om en Ordning 
af det statistiske Bureaus Forhold. Det var sikkert en stor 
Glæde for Blem, at hans Anstrengelser her endelig kronedes 
med Held. Udover Finans- og Lønningsudvalget var Blem 
Medlem af 2 Udvalg, hvoraf det ene behandlede 2 forskellige 
Lovforslag om Kreditforeningsforhold, det andet det fra for
rige Samling kendte Forslag om en Konvention mellem Dan
mark og Sverige om fælles Fiskeriinteresser. I det første af 
disse Udvalg var Blem baade Formand og Ordfører, i Fiskeri
udvalget Ordfører. Intet af de af disse Udvalg behandlede 
Forslag naaede dog at blive gennemførte i denne Samling. 

N. Ingv. Jensen havde i denne Session Ordet 8 Gange; han 
var Medlem af 6 Udvalg. Det vigtigste af disse var nedsat til 
Overvejelse af et fra privat Side indbragt Forslag om en 
Grundlovsændring. Af de andre Udvalg, Jensen havde Sæde i, 
behandlede det ene nogle færøiske Lovforslag; det andet et vest
indisk Spørgsmaal; det tredie Statsrevisorernes Betænknino-· 

b' 
det fjerde et Lovforslag om Sundhedsvæsenet, et Lovgivnings-

. "-) Formelt eksisterede intet Udvalg af dette Navn, men som tid
lIgere omtalt nedsattes der saa tidlig som muligt i Samlingens Løb 
et Udvalg, der .behandlede et Lovforslag, der indeholdt Lønnings
bestemmelser. Til dette Udvalg henvistes alle de i Samlingen senere 
frems.atte Lønningsforslag. Uofficielt benævntes dette Udvalg som 
Lønnmgsudvalget. Denne Benævnelse vil blive benyttet i det føl
gende. 
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felt som altid havde Ingv. Jensens Interesse; endelig var han 
som i foregaaende Samling Medlem af og Ordfører for Udval
get om Meddelelse af Indfødsret. Det var naturligt, at en born
holmsk Rigsdagsmand særlig benyttedes til Behandling af dette 
aarligt tilbagevendende Problem, idet et meget betydeligt An
tal af de i Udlandet fødte Personer, der ved Lov tildeltes 
dansk Indfødsret, var her til Øen indvandrede Svenskere. 

M. P. Jensen· talte 3 Gange i Landstinget, udelukkende om 
særlige bornholmske Emner, og han var Medlem af 4 Udvalg, 
derunder Finansudvalget, der i Betydning dog ingenlunde kunde 
sammenlignes med Folketingets Finansudvalg. Af de 3 andre 
Udvalg behandlede det ene nogle færøiske Lovforslag; det an
det visse Ændringer i Hærloven og det tredie Ændringer i 
Margarineloven. 

Som det fremgaar af foranstaaende, kom det i forrige Sam
lings'Redegørelse':-) omtalte Forslag om den dansk-svenske Fi
skerikonventionen, frem paany. Det indeholdt vedvarende 
Bestemmelse om den fra bornholmske Fiskerierhvervs Side 
saa stærkt kritiserede Adgang for svenske Fiskere til det born
holmske Søterritorium. Ved Lovforslagets I. Behandling i Fol
ketinget talte Ingv. Jensen de bornholmske Fiskeres Sag, idet 
han bl. a. ytrede (Folket. Forh. 1895-96, Sp. 774-75): 

»For Bornholms Vedkommende er det efter min Opfattelse 
en saare sørgelig Bestemmelse, at de bornholmske Fiskere ikke 
skulde have samme Rettigheder som de øvrige Fiskere her i 
Landet, idet Søterritoriet ikke til Fordel for dem skal respekte
res ligesom paa de andre Steder. Med Hensyn til den Bestemmel
se, der findes i Konventionens 2.Artikel om, at de bornholmske 
Fiskere skulle have Adgang til at fiske ogsaa paa den svenske 
Kyst, er det meget rigtigt, som det ærede Medlem for Thisted 
Amts 2. Valgkreds udtalte, at det aldeles ingen Bletydning har. 
Bornholmerne kommer aldrig derover for at fiske, og derfor 
kan denne Bestemmelse ligesaagodt gaa ud. Det vilde endogsaa 
være heldigt, om den gik ud, for nu staar den der ligesom en 
Betegnelse af, at de bornholmske Fiskere faa nogen Erstatning 
ved at maatte fiske paa den svenske Kyst, medens det faktisk 
ingen Erstatning er, da de aldrig kommer derned. Jeg udtalte 
allerede i Foraaret her, at forsaavidt det ikke er muligt at faa 
Bestemmelserne med Hensyn til Søterritoriet forandrede, haa-

,:-) Se Kapitel 2 i dette Afsnit. 
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ber jeg, at det vil være muligt ad anden Vej at skaffe de born
holmske Fiskere Erstatning for det Tab, de derved ganske na
turligt maa komme til at lide«. 

Lovforslaget blev sendt i Udvalg, hvoraf Blem blev Med
lem og siden - som foran omtalt - Ordfører. Udvalget naa
ede ikke at gøre sit Arbejde færdigt, men indskrænkede sig til 
ved Samlingens Slutning at afgive en kort Betænkning. 

Efter at Rigsdagen i adskillige Aar ikke havde beskæftiget 
sig med Forholdene ved Bornholms Væbning, som i tidligere 
Tid utallige Gange havde været Genstand for Omtale og For
slag, dukkede i denne Rigsdagssamling paany et Problem op 
fra Væbningens Omraade. Som Medlem af Finansudvalget 
havde Blem i Form af et Samraad med Krigsministeren (Ravn) 
rejst Spørgsmaalet om en Ændring i Indkaldelserne ved V æb
ningen. Ordningen havde hidtil været den, at Mandskab og Be
falingsmænd hvert Aar var inde til en 3 - tre - Dages Møn
strings- og Skarpskydningsøvelse. Derudover var der hvert an
det Aar en IO Dages Indkaldelse, hvor større samlede øvelser 
fandt Sted. Blem havde i Samraadet henstillet til Ministeren, 
at den 3 Dages Indkaldelse bortfaldt som særlig øvelse og sam
mendroges med IO Dages Manøvrerne. Da Sagen ved Finans
lovens 2. Behandling i Folketinget kom til offentlig Omtale, 
viste det sig, at Krigsministeren var sympatisk stemt overfor 
Tanken. Han var villig til at lade de 3 Dage hvert andet 
Aar falde bort, imod at de 3 plus IO Dage hvert andet Aar 
forøgedes til 14 Dage. »Naar dette bliver Tilfælde,« udtalte 
Ministeren, »vil der maaske ikke tabes saa meget i Uddannel
sen, idet jeg nok vil tro, at der kun er en Dag af de 3 Dages 
Indkaldelse, der kommer rigtig til Anvendelse. Jeg skulde da 
ogsaa være meget villig til at foreslaa bedre pekuniære Vil
kaar for de indkaldte; hvis man naaede saaledes at afkorte 
den samlede Indkaldelse med 2 Dage, vilde det meste kunne 
naas dermed, saaledes at det kun blev en temmelig ubetydelig 
forøget Udgift, som Rigsdagen maaske i saa Tilfælde vilde be
vilge.« (Folket. Forh. 1895-96, Sp. 3082). 

En saadan Ændring kunde imidlertid ikke gennemføres uden 
ved særlig Lov. Forslag herom blev kort efter forelagt af Re
geringen. Det var med Hensyn til Indkaldelserne helt i Over
ensstemmelse med de Udtalelser af Krigsminist,er Ravn, som 
foran er citerede, og det indeholdt desuden en Bestemmelse, 
hvorefter Godtgørelsen til Mandskabet blev lige saa stor som 
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ved Hærafdelingerne i det øvrige Land. Forslaget gik uomtalt 
gennem Folketinget. I Landstinget takkede M. P. Jensen for 
Lovforslagets Fremsættelse; han mente, at Bestemmelsen om, at 
man hvert andet Aar vilde blive helt fri for Indkaldelser, vilde 
vække Glæde paa Bornholm, ligesom man ogsaa vilde sætte 
Pris paa, at Mandskabet i Væbningen vilde faa det samme Ve
derlag som Mandskabet i Hæren. Han tilføjede nogle Ønsker 
om forbedrede Lønningsvilkaar for Væbningens Kompagni
chefer. Ministeren vilde dog ikke give noget Løfte i saa Hen
seende. Lovforslaget blev den 1/4 1896 ophøjet til Lov. 

Af andre lokale Spørgsmaal, der var Genstand for Omtale 
i denne Samling, skal nævnes, at det endelig lykkedes Ingv. 
Jensen at opnaa det af ham i tidligere Samlinger med saa stor 
Styrke forlangte Statstilskud til Rø Kommune i Anledning af 
den nye Kirkebygning. Bevillingen lød paa 10.000 Kr. Deri
mod fik Rutsker Kommune, til hvilken de bornholmske Ting
mænd ligeledes havde krævet en Kirkebevilling, ikke sit Ønske 
opfyldt. - Dernæst skal nævnes, at der paa Finansloven for 
det kommende Finansaar blev optaget en Bevilling til en ny 
Toldkammerbygning i Rønne. Finansministeren (Liittichau) 
havde forlangt 39.760 Kr., men det sparsommelige Finansud
valg havde med Kredsens Repræsentant (Blem) i Spidsen fun
det, at Summen kunde nedsættes til 36.000 Kr. Lokalerne vilde 
ellers blive rigeligere end paakrævet til Formaalet. Paa den an
den Side havde Blem faaet indsat en Bestemmelse om, at Mur
sten etc. til Bygningens Opførelse skulde købes paa Øen. -
Endelig skal omtales, at Ingv. Jensen anbefalede et Andra
gende fra Havnebestyrelsen i sin Hjemby Gudhjem om et Laan 
af Statskassen paa 60.000 Kr. til Fuldførelsen af »Nordhav
nen«.':-) Der opnaaedes dog ikke i denne Samling noget Resul
tat af denne Henvendelse. 

Fra de bornholmske Tingmænds Virksomhed i Samlingen 
1895-96 skal yderligere nævnes, at Blem ved Debatten om 
Kreditforeningslovene gik skarpt imod, at der fra Statens Side 
blev øvet Indgreb i Foreningernes Selvstyre, f. Eks. ved at Mi
nisteriet skulde godkende Valg af Direktør eller Revisor, saa
ledes som det var foreslaaet af Regeringen. Folketingets Flertal 
sluttede sig til det af Blem hævdede Standpunkt. - Endvidere 
kan der være Grund til at omtale, at Ingv. Jensen under Debat
ten om et Lovforslag om Folkeskolens Forhold stærkt proteste
rede imod, at der blev gjort Indgreb i Kommunernes Ret til at 

") Se denne Afhandlings 5. Afsnit, Side 3 3 I f. f. 
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kalde Lærerne, samt imod, at Skoletilsynet forøgedes; det var 
efter Folketingsmandens Mening i Forvejen næsten uoverkom
meligt at holde Rede paa, hvor mange forskellige Tilsynsmyn
digheder, man havde. 

I Rigsdagssamlingen 1896-97 udfoldede Blem en meget be
tydelig Virksomhed; han havde Ordet 34 Gange og var Med
lem af 7 Udvalg, deraf nogle af Folketingets vigtigste. Ogsaa 
Ingv. Jensen deltog ret livligt i Arbejdet; han havde Ordet 14 
Gange og var Medlem af 5 Udvalg. Derimod havde M. P. Jen
sen slet ikke Ordet i denne Samling; han havde 5 Udvalgs
pladser. 

Som i de 2 foregaaende Samlinger kom Blem ind i Finansudval
det, der i denne Periode under J. C. Christensens fremragende 
Ledelse voksede i Betydning Aar for Aar. I Samlingen 1896-
97, for hvilken der her gøres Rede, blev ikke mindre end 16 
Lovforslag henviste til Finansudvalget, derunder de to vigtige 
Forslag om »Indkomst- og Formueskat til Staten« og »Over
gang af en Del af de direkte Statsskatter til Kommunerne«. Af 
Finansudvalgets mange Lovforslag var Blem Ordfører for For
slaget om Ændringer i Helsingør og Dragør Lodseriers For
hold. Dernæst var Blem Medlem af Lønningsudvalget, der i 
denne Samling behandlede ikke mindre end 12 Lovforslag. 
Blem var Udvalgets Formand samt Ordfører for de af Lovfor
slagene, som naaede frem til 2. Behandling i Tinget. Det vig
tigste af disse angik en ny Lønningsordning for Fyrvæsenets 
Tjenestemænd. 

For det tredie var Blem ikke alene Medlem af, men ogsaa 
Formand og Ordfører for et Udvalg, som behandlede Lovfor
slaget om »Begunstigelser for en industriel Kreditforening«. 
Dette Lovforslag havde siden Samlingen 1889-90 været Gen
stand for 7 Forelæggelser, 20 Behandlinger og 8 Betænkninger 
og Beætninger. Det lykkedes endelig i, Rigsdagssamlingen 1896 
-97 at faa Forslaget vedtaget i begge Ting; det blev ophøjet 
til Lov den 23/4 1897. - Det 4. Udvalg, Blem var Medlem af, 
behandlede Saltvandsfiskeriloven; til dette Udv. henvistes det 
fra de to sidste Samlinger kendte Lovforslag om Frednings- og 
Ordensbestemmelser i de til Danmark og Sverige grænsende 
Farvande. For dette sidste Lovforslag var Blem Ordfører; om 
hans Virksomhed her vil der i det efterfølgende blive givet 
nogle nærmere Oplysninger. - Det 5. Udvalg, Blem fik Sæde 
i, behandlede et Lovforslag om Begunstigelser af landøkonomi-
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ske Forskudsforeninger. Ogsaa her blev han Ordfører; af hans 
Indlæg i dette betydningsfulde Spørgsmaal vil der senere blive 
givet et Uddrag. - Endelig var Blem Medlem af Udvalgene 
vedrørend,e et Lovforslag om Forhyringsagenter og et Forslag, 
som var llldbragt fra privat Side, angaaende Omlægning af 
faste Ejendommes Prioritetsgæld. 

Som omtalt foran var Blem Udvalgets Ordfører for Lovfor
slag~t om den dansk-svenske Konvention angaaende Fiskernes 
Rettigheder m. v. paa Søterritoriet. Det var til stor Gavn for de 
bornholmske Fiskere, at Øen var repræsent,eret paa Tinge af en 
Mand, der indenfor sit Parti havde en Position som medførte 
at man overdrog ham Ordførerskabet i denne Sag; thi derved 
kunde han med Kraft og Virkning gaa ind for det særlige born
holms~e Standpunkt. Det viste sig da ogsaa, da Lovforslaget 
kom ul 2. Behandling i Folketinget, at han havde opnaaet hele 
Udvalgets og Ministeriets Tilslutning til en Ændring, hvorved 
den fra bornholmsk Side saa stærkt kritiserede Udvidelse af de 
svenske Fis~eres Adgang til Sildefiskeri under Bornholm fra 4 
Maan~der ul hele Aaret var udgaaet. Om det hertil sigtende 
Ændnngsforslag ytrede Blem i sin Ordførertale bl. a. (Folket. 
Forh. 1896-97" Sp. 3394-95): 
. »Ændringsforslaget angaar Bornholm og er en Indskrænkning 
l den Ret, der var foreslaaet for de svenske Fiskere til at fiske 
Sild hele Aaret paa Søterritoriet under Bornholm. Denne Ret 
vil efter Ændringsforslaget blive indskrænket til som bestemt 
i Fiskeriloven, kun at gælde fra L Maj til 3 L August, altsaa 
4 Maaneder. Det er jo et Spørgsmaal af gammel Dato; der er 
ofte kommet Klager fra Bornholms Fiskere over at de svenske 
Fiskere ikke forbydes at fiske Sild paa Søte~ritoriet under 
Bornholm. Men man har ikke fra Administrationens Side vil
~et forbyde de svenske Fiskere at gøre det, i dette Aarhundrede 
l alt Fald. Det Spørgsmaal er jo i Grunden afgjort ved Fiskeri
loven, og naar Konventionen her bringes i Overensstemmelse 
med den, maa man derovre være tilfreds, selvom Fiskerne 
meget ønskede en Bestemmelse, der gjorde, at danske Under
saatter havde Søterritoriet for sig selv. Her kommer i hvert 
Fald i Konventionen den Bestemmeis,e ind at de bornholmske 
Fiskere skulle have Ret til Sildefiskeri paa ~vensk Søterritorium 
fra Falsterbo til Simbrishamn. Jeg vil henstille til den højt
ærede Landbrugsminister under de Forhandlinger, der vel atter 
kommer med den svenske Regering, at forsøge, om ikke denne 
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Strækning kunde udvides fra Simbrishamn til Kalmar. Jeg ha: 
ikke i Udvalget turdet foreslaa denne bestemte Grænse, fordi 
jeg dog anser Sagen for at være for ringe til at sætte Konven
tionens øvrige Bestemmelser paa Spil«. 

Paa Spørgsmaalet om en inulig Udvidelse af det svenske 
Omraade, paa hvilket det skulde være tilladt d~ danske (born
holmske) Fiskere at fiske, saaledes at det naaede fra Falsterbo 
til Kalmar, svarede Ministeren velvilligt. 

Ligesaa velvilligt stillede Ministeren sig, da Blem ved Lov
forslagets 3. Behandling henstillede, om Regeringen ikke under 
de Forhandlinger, der senere vilcie tølge lned den svenske Re
gering efter at Konventionen med Ændringer var vedtaget af 
den danske Rigsdag, vilde forsøge at faa indsat en Bestem
melse i Traktaten om en Voldgiftsdomstol for det Tilfælde, at 
der mellem de to Lande skulde opstaa Tvistigheder om Trak
taten. (Folket. Forh. 1896-97, Sp. 459 1). 

Trods Enigheden mellem Regeringen og Folketingets Fler
tal, naaede Lovforslaget dog ikke at blive færdigbehandlet 
Rigsdagen i Samlingen 1896-97, . 

Lovforslaget om de landøkonomiske Forskudsforemnger, 
som den agrarvenlige Landbrugsminister Sehested havde fore
lagt, blev ikke modtaget med Tilfredshed af alle Venstres.Med
lemmer; bl. a. blev det stærkt bekæmpet af den senere Fl11ans
minister i Venstres første Ministerium Chr .Hage og betegnet 
som et statssocialistisk Eksperiment, men Venstrereformpartiets 
store Flertal viste denne Sag megen Interesse, og for dette Fler
tal var Blem en udmærket Ordfører. Ved r. Behandling ud-

talte Blem bl. a.: 
»Jeg tror, at det er et Forsøg, som kan komI?e til at gøre 

Nytte i det praktiske Liv, hvis vi kunde faa disse Fors~uds
foreninger oprdtede«. Efter at have peget paa Realkredittens 
Udvikling her i Landet (Kreditforeningerne) og l?aa Spar~
kassernes Vækst fortsatte han: »Det falder jo vanskehgt, navnhg 
for Landboerne, i disse Tider at skaffe sig den flyden~e Kapi
tal. Det kan være et Spørgsmaal, om Købmandskreditten har 
været til Gavn for Landbruget, eller om den maaske har været 
til Skade; det er ikke sikkert, man kan ikke afveje, til hvilken 
Side denne har virket mest. Men hvis disse Foreninger her 
kunde gøre deres til at udløse Landmanden fra Købmandsgæl

den, vilde de gøre Gavn«. 
Blem var tilfreds med, at Lovforslaget var affattet efter 

Statutterne i Kreditforeningerne, men han kunde ønske at 
Forskudsforeningerne dannedes i Tilslutning til Andelsmej'eri
erne. »J eg gaar nemlig ud fra> at hvis dette Forslag blev til 
Lov,« udtalte Blem, »og jeg og andre ærede Medlemmer, naar 
vi komme hjem hver i sin Egn, vilde prøve paa at agitere for 
at rejse. saad~nne Fore.ninger, vilde vi næppe faa noget ud af 
det, hVIS det Ikke sker paa den Maade, at vi f. Eks. kommer til 
Andelsmejerierne og stille Forslag paa deres Generalforsamlin
ger om at danne en saadan Forskudsforer.ing. Det kunde maa
ske ske paa den Maade, at Generalforsamlingen vedtager at 
oprette en saadan Forskudsforening, saaledes at de Andelsha
vere i et Andelsmejeri, som ikke ønske at være med, melde sig 
straks fra, og de, som maatte ønske at komme med uden at 
være Medlemmer af Andelsmejeriet, maa man selvfølgelig og
saa t~ge med, og man vælger saa Bestyrelse. Men hvem jeg 
navnhg kunde ønske, man skulde have med, er Mejeriets Kas
serer, thi der er ingen, der som han kender disse Folks Tarv 
og Trang.«. (Folket. Forh. I896-97, Sp. 2I04-06). 

Landbrugsminister Sehested fandt Blems Ide god og udtalte 
herom bl. a.: »Denne Tanke forekommer mig særdeles tilta
l~nde. Det vilde vist være ganske overordentlig hensigtsmæs
sigt at anmode Andelsmejeriernes Bestyrelse og navnlig Kas
sereren om at varetage saadanne Foreningers Interesse, og da er 
det jo ganske naturligt, at et Andelsmejeri tager Sao-en i sin 
Haand og siger til Medlemmerne: Lad os danne en Forskuds
forening; vi faa af Staskassen en Driftskapital, og I kunne faa 
eders flydende Driftskapital af os«. (Folket. Forh. I896-97, 
Sp. 2124-25). 

Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget, men ikke ført igen
nem Landstinget. 

Blems betydningsfuldeste Indlæg i denne Samling var dog 
hans udførlige Redegørelse for de særlige bornholmske Skatte
forhold. Den fremkom under Behandlingen af de 2 Skattelove: 
»Indkomst- og Formueskat til Staten« og »Overgang af en Del 
af de direkte Statsskatter til Kommunerne«. Han hævdede, at 
dersom de forelagt.e Lovforslag gennemførtes uændret, vilde 
der ske Bornholm stor Uret. Blem gik tilbage til de Tider, da 
Øen var underlagt Ærkebisperne i Lund. Dette havde haft til 
Følge, at der ikke udrededes Kongetiende paa Bornholm, kun 
Tiende til Kirker og Præster, og disse var lavere end Kongetien
den, hvilket altsaa var til Fordel for Øens B,eboere. I I664 blev 

.'l 
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hele Landet matrikuleret gennem Ansættelse til Hartkorn. Af 
Landets sa"mlede Antal Tønder Hartkorn - 443,834 - faldt de 
7978 paa Bornholm. Dengang regnedes en Tønde Hartkorn til 
6 Skæpper. Denne Matrikel var meget mangelfuld, baseret som 
den var, paa gamle Jordebøger og Landgildeafgifter, der var 
ansat højst uens i de forskellige Dele af Landet. Da I?an sene~e 
skulde paaligne nye Skatter, fandt man det nødvendigt at revI
dere Matrikuleringen paa et ensartet rationelt Grundlag. Man 
gik derfor til en Opmaaling og Bonitering af alle Landets Jor
der. Dette Arbejde paabegyndtes i r68r og varede i 7 Aar. Ved 
denne Matrikulering regnedes en Tønde Hartkorn til 8 Skæp
per, men paa Bornholm foretoges ingen Ændring i den gamle 
Skyldsætning, og man beholdt derfor ogsaa de af denne fø~
gen de Skatter, navnlig Landgildeafgiften, som helt eller delvIs 
blev afløst i det øvrige Land. Navnlig bevarede man paa Born
holm en Smørskat, som paa det daværende Tidspunkt, altsaa i 
r897, androg ca. 9 pd. Smør pr. Td. Hartkorn, eller for hele 
Bornholm, hvis Hartkorn nu androg 8780 Tdr., ca. 60.000 Kr. 
aarlig da et Pund Smør var takseret til 83 øre. Dette var 
mere ~nd den samlede Gammelskat, Landskat og Ligningsskat, 
der for Bornholm udgjorde henholdsvis ca. 35.000, 2.000 og 
8.000 Kr., eller ialt kun ca. 45.000 Kr. En anden Følge af de 
bornholmske Særforhold paa Skyldsætningens Omraade var, at 
det bornholmske Hartkorn stadig kun udgjorde ca. 2/3 (nøj
agtig 31/

40
) af almindelig dansk Hartkorn, et Forhold; der dog 

var uden Betydning for de Spørgsmaal, som Blem ved denne 
Rigsdagsforhandling fremdrog. 

Hvad Blem derimod lagde afgørende Vægt paa var følgende: 
Ved de nye Lovforslag paalagdes der Indkomst- og Formueskat 
til Staten; denne vilde gennemsnitlig udgøre pr. Individ i Land
distrikterne Kr. 1.70 og i Købstæderne Kr. 2.57· For Born
holm, hvor Blem regnede med, at der paa Landet boede 24.000 

Mennesker og i Købstæderne r6.000, betød det en forøget Skat
teudskrivning paa ca. 82.000 Kr. aarlig, omtrent ligelig fordelt 
mellem By og Land, altsaa med ca. 41.000 Kr. til hver Kom
munegruppe. Samtidig indeholdt Lovforslagene BesteI?melser, 
hvorefter en Del hidtidige Statsskatter overførtes ul Kom
munerne. Paa Landet skulde 1/3 af Gammelskatten samt Lig
ningsskatten, Landskatten og 3/4 af Bygningsafgift: n overgaa 
fra Stat til Kommune; i Købstæderne skulde Llgnmgsskatten 
og 3/4 af Bygningsafgiften overgaa. Dette betød efter Blems 
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Beregning, at de bornholmske Landkommuner blev lettet for 
ca. 26.000 Kr., Købstæderne for højst r 5.000 Kr. Det samlede 
Resultat blev herefter, at Skattereformen gav de bornholmske 
Sk~tteydere en Forøgelse paa ca. 82.000 Kr. og en Lettelse paa 
højst 41.000 Kr. Dette stod i absolut Misforhold til Reformens 
Virkning i det øvrige Land, hvor man vilde faa en væsentlig 
Skattelettelse. Misforholdet skyldtes dels, at den særlige born
holmske Smørskat ikke var Refusionsreglerne underkastet, dels 
at de paa Hartkornet hvilende Statsskatter (Gammelskat, Land
skat og Ligningsskat) var væsentlig lavere paa Bornholm end i 
de øvrige Land. Blem opgjorde Tallene saaledes: Gammelskat
ten: paa Bornholm Kr. 4.00, i det øvrige Land Kr. r3.66; 
Landskatten: paa Bornholm Kr. 0.25, i det øvrige Land Kr. 
1.25; Ligningsskatten: paa Bornholm Kr. 0.92, i det øvrige 
Land Kr.. 2.50. Det samlede Resultat blev herefter, at disse 
Skatter udgjorde pr. Td. Hartkorn Kr. 5.Il paa Bornholm 
(hvilket Tal dog maatte forhøjes til Kr. 7.5r, da en bornholmsk 
Td. Hartkorn jo kun udgjorde ca. 213 af en normal dansk) 
imod Kr. 17.41 i det øvrige Land. Det Beløb, der vilde være at 
overføre til Kommunerne udenfor Bornholm maatte derfor 
naturligvis blive væsentlig større. At Bornholm havde saa lave 
faste Statsskatter, skyldtes det Privilegium, som man havde op
naaet af Kongen efter Frihedskampen i r659. 

Blem henstillede meget indtrængende til Minister og Rigsdag 
at tage disse særlige Forhold, som man formodentlig ikke ved 
Forslagenes Udarbejdelse havde væl'et klar over, op til Over
vejels,e for at søge at raade Bod paa den Uretfærdighed, der 
ellers vilde fremkomme. 

Indenrigsminister Hørring stillede sig meget køligt overfor 
denne Henvendelse. At Bornholmerne hidtil havde haft saa 
gunstige Skatteforhold skyldtes jo, som ogsaa indrømmet af 
Blem, Privilegiet fra det Il. Aarhundrede. Ministeren fortsatte: 
»Naar Tapperhed overhovedet skal betales, mener jeg rigtig
nok, at saa have Bornholmerne fa aet en tilstrækkelig Betalino
i disse 200 Aar. Jeg tvivler heller ikke om, at det vilde vær~ 
gaaet med. dette Privilegium, som det gik med adskillige andre, 
efter at VI havde faaet Grundloven af 1849, nemlig at man 
havde afløst det, saafr'emt man ikke den Gang havde erkendt, 
at Bornholm paa Grund af sin isolerede Beliggenhed ikke var 
i Stand til at nyde de samme Fordele af Statens Goder som de 
øvrige Landsdele. Det var det Hensyn, der førte til, at man 
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bevarede dette Privilegium, der sikker ellers vilde være for
svundet. Men nu er det jo saa; at al den Tale om Bornholms 
isolerede Beliggenhed, som der har været megen af, navnlig i 
dette Ting, i Grunden er hørt op. Jeg tror ogsaa, at de ærede 
Repræsentanter der ovre fra vil erkende, at denne ø ikke læn
ger er isoleret beliggende, efter at den nemlig har faaet sine 
gode Dampskibsforbindelser, hvortil Staten har givet sit klæk
kelige Bidrag. Bornholm har ogsaa faaet en Række Havne, saa
ledes at det er forsynet med Havne som ikke nogen Del af Lan
det, ogsaa ved Statens værdifulde Tilskud. Endelig faar Born
holm meget snart sin J ærnbane. Det har nemlig ellers stadig væ
ret vore gode V,enners Argument der ovre paa øen: Vi have 
ingen Jærnbaner, derfor maa I hjælpe os paa anden Maade. 
Er der derfor noget, man ikke gerne skal tale om, hører dette 
Skatteprivilegium for Bornholms Vedkommende til de Ting, 
som Bornholmerne ikke skulle tale om. Det, vi her gør, er 
ikke andet, end at give Bornholm den samme Brøkdel af de 
ydede Skatter, som vi give Kommunerne i de øvrige Landsdele. 
Det er den fuldstændig gennemførte Retfærdighed, og naar 
Kommunerne derovre ikke faa mere ud af Brøken, er det alene 
af den Grund, at de ikke hidtil have givet Staten saa meget, 
som de øvrige Kommuner have givet. Men hvorledes man ud 
fra dette Faktum, at Staten i 200 Aar har faaet mindre af 
Bornholm end af de øvrige Landsdele, skulde kunne komme 
til det Resultat, at nu skulle vi ikke blot give Bornholmerne 
lige saa meget som de andre, men endogsaa mere, det forstaar 
jeg ikke." (Folket. Forh. 1896-97, Sp. 3559-60). 

Blem kunde paa ingen Maade gaa ind paa Indenrigsministe
rens Betragtninger. Han var vel enig med Ministeren i, at man 
ikke i Aarhundreder skulde blive ved at belønne et Folks Tro
skab og Tapperhed. Men derimod protesterede han imod, at 
Bornholm var blevet favoris.eret gennem Postsubvention, Hav
nelaan etc. Det bornholmske Dampskibsselskab modtog vel 
71.000 Kr. aarlig i Betaling for Postbesørgelse, men andre Li
nier - Korsør-Kiel, København-Reykjavik o. s. v. - modtog 
lignende Tilskud; ialt udredede Postvæsenet aarlig over l Mill. 
Kr. i kontraktmæssig Udgift til Posternes Besørgelse. - I Hav
nelaan havde Bornholm paa dette Tidspunkt modtaget 746.000 
Kr. fra Staten, men samtidig havde denne sat ca. 191 Mill. Kr. 
i Statsbaner og ca. 12 Mill. Kr. i Statshavne, altsammen uden
for Bornholm, hvilket var forholdsvis langt mere, end hvad 
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Staten havde investeret i bornholmske Foretagender. Blem af
viste derfor skarpt den megen Tale om, at hans Hjemø var fa
voriseret, og hævdede paany i en lang Udredning de foreslaa
ede Skattepaalægs Uretfærdighed ov·erfor Bornholmerne. 

Som foran omtalt fik Blem Sæde i det om Skatteloven ned
s~tte Folketingsudvalg, og det viste sig, da dette afgav Betænk
mng, at Blem havde fortsat sine dybtgaa,ende Undersøgelser 
over de bornholmske Særskatters Opstaaen og Forholdet mel
lem disse Skatter og Skatterne i det øvrige Land. Han stillede 
- uden Tilslutning fra de andre Udvalgsmedlemmers Side _ 
Forslag om, at man for Bornholms Vedkommende overførte 
hele Bygningsafgiften (i Stedet for 3/4) samt 1/3 af den for 
Bornholm særlige Smørskat fra Staten til Kommunerne. Dette 
vilde betyde, at Købstæderne kun vilde faa en Merudgift paa 
ca. 13.000 Kr. og de bornholmske Landkommuner, der efter 
Forslaget vilde faa et forøget Paalæg af ca. 41.000 Kr. og en 
Lettelse paa ca. 26.000 Kr. altsaa et Nettotab paa ca. 15.000 
Kr., vilde yderligere blive lettet for ca. 20.000 Kr., saaledes at 
Slutresultatet vilde blive en Fortjeneste paa ca. 5.000 Kr. Dette 
svarede til knap IO °/0, medens de øvrige Landkommuner i 
Danmark vilde indvinde ca. 40 °/0 ved Skatteomlægningen. 
løvrigt hævdede Blem i sin Betænkning, at naar "amle Land
gilde afgifter, herunder Smørafgiften regnedes n:ed til Hart
kornsskatterne, var det bornholmske Hartkorn stærkere beskat
tet end Landets øvrige Hartkorn (Kr. 28,08 pr. Td. almindeligt 
Hartk?rn imod det øvrige Land Kr. 17,41). Det paagældende 
Folkeungsudvalg havde iøvrigt modtaget en Henvendelse, un
derskrev,;t af Proprietær Hans Holm, Simblegaard, Proprietær 
M. E. KIrketerp, Lehnsgaard og Gaardejer P. Lund Koefoed, 
Pedersker, som Repræsentanter for Bornholms landøkonomiske 
Forening, den bornholmske Agrarforening og de bornholmske 
Landkommuner. Henvendelsen havde følgende Ordlyd: 

»Idet vi Bornholmere fuldt ud anerkende Principperne i de 
af d.en ~øje Rege~ing forelagte Skatteforslag, maa vi beklage, 
at disse I og for sig udmærkede Foranstaltninger, som i det øv
rige Land ville virke som Skattelettelse, navnlig for Landbru
~et, her paa Bornholm ville virke som et yderligere meget føle
hgt Skattepaalæg. Dette er saa meget uheldigere, som Born
holm i Forvejen er højt beskattet gennem vort betydelige Land
gilde, navnlig den for Bornholm ejendommelige Smørafgift. 
Medens Jordebogsafgifterne i Sæd i det øvrige Land i en læn-

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



38 

gere Aarrække have været faldende, har derimod Smørafgiften 
været stærkt stigende, og Afgiften af bornholmske Ejendomme 
er derfor for Øjeblikket 4 a 5 Kroner højere pr. Td. Hartkorn 
end i det øvrige Land. Hertil kommer, at Bornholm fremdeles 
lider under sin isolerede Beliggenhed,. idet vi af vore Varer maa 
betale en Tillægsfragt til nærmeste Udførselshavn tilligemed 
betydelige Havneafgifter, og i Isvintre ere vi ohe helt afspær
rede fra Omverdenen og lide da stor,e Tab. Derfor skulle vi 
ærbødigst henstille til den høje Regering og Rigsdag at hidføre 
saadanne Forandringer i de forelagt,e Lovforslag, at disse ikke 
komme til at virke som Skattepaalæg paa Bornholm.« (Rigs
dagstidende 1896-97, Tillæg B., Sp. 1909-10). 

Ved Lovforslagets 2. Behandling motiverede Blem naturlig
vis indgaaende og sagligt sit Ændringsforslag, som han bekla
gede at staaene om. Indenrigsministeren udtalte i sit Svar til 
Blem, at han ikke kunde tiltræde hans Ændringsforslag, der 
helt igennem hvilede paa den Betragtning, at de bornholmske 
J ordebogsafgifter, derunder Smørafgiften, var egentlige Skat
ter. Dette benægtede Ministeren, og han henviste her til Forhol
dene i Nordsjælland, hvor man havde tilsvarende Afgifter, 
men hvor de vitterlig var fl'emkomne ved Statens (Kronens) 
Afhændelse af Ejendommene til private Personer, der betalte 
en Del af Købesummen kontant, medens Resten blev staaende 
som en Prioritet i Ejendommene, af hvilken der svaredes en 
aarlig Afgift, der benævntes Jordebogsafgift. Her var altsaa 
ikke Tale om Skat, men om Ydelse, der svaredes i Henhold 
til en privatretlig Overenskomst. At det i visse Tilfælde var 
gaaet til paa samme Maade paa Bornholm, var efter Ministe
rens Mening utvivlsomt. Og naar man i et Par Hundrede Aar 
havde betragtet disse bornholmske Afgifter som Jordebogsaf
gifter og ikke som Skatter, kunde man ikke pludselig ændre 
denne Opfattelse, hvis der ikke førtes fuldgyldigt Bevis for, 
at Opfattelsen var forkert, og et saadant Bevis havde Blem, 
skønt han i saa Henseende havde gjort, hvad der overhovedet 
var muligt, ikke ført. Man maatte derfor blive ved Lovens 
Regler. »Men noget ganske andet er det,« udtalte Minister 
Hørring, »om man, fordi vi nu have faaet en Anledning til at 
trænge saa dybt ind i det bornholmske Skattevæsen, vil rejse 
Spørgsmaalet om at søge en Lettelse for de bornholmske Ejen
domme, der svare Jordebogsafgift, og særlig da for dem, der 
svare Smørafgift. Det er denne Smørafgift, som hviler særligt 
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tungt paa Ejendommene derovre - det maa man erkende -
og som jo i Tidens Løber vokset, fordi den svares i Henhold 
til Gennemsnittet af IO Aars Kapitelstakster paa Smør, og Ka
pitelstaksten paa Smør jo er stegen ganske betydeligt. Nu er 
imidlertid Forholdet dette, at Smørret jo ogsaa er steget i Pris 
som Handelsvare, og hvis man skulde stille et ligefremt Krav 
paa Nedsættelse af Smørafgiften for Bornholms Vedkommen
de, skulde det egentlig begrundes derpaa, at denne Afgift i Ti
dernes Løb er blev en mere og mere byrdefuld ved Smørpriser
nes Stigning, men at de bornholmske Landejendomme ikke 
producere Smør, thi producel'e de Smør, faa de netop ogsaa 
den højere Pris for Smørret. Hvis altsaa Bornholmerne ikke 
producerede Smør, men producerede Korn o. s. v., havde Kre
aturfedning, vilde man ved Smørprisernes Stigning forhøje 
denne Afgift for dem, uden at de fik et Ækvivalent ved den 
højere Pris, som de indvandt gennem Produkterne selv. -
Imidlertid hvad det kommer an paa her, er jo ikke et Retskrav, 
men det er et Billighedskrav, og der har det ærede Medlem hen
stillet til mig, om der ikke kunde være Grund til at søge en 
Fiksering af Smørafgiftens Størrelse, saaledes at der altsaa blev 
sat et Maksimum for den Pris, til hvilken Smørret kunde be
regnes. Det er en Tanke, over for hvilken jeg i og for sig tror, 
at Regeringen vil kunne stille sig velvilligt, men i alt Fald 
maatte da det ærede Medlem formulere et Forslag i denne Ret
ning, inden der kan være Tale om at tage Sagen op til nær
mere Drøftelse; en ren Udtalelse af Velvilje for Tanken, skal 
jeg ikke lade det mangle paa.« (Folket. Forh. 1896-97, Sp. 
5990-91). 

Efter disse Udtalelser fra Ministerens Side tog Blem sit Æn
dringsforslag tilbage. Mellem 2. og 3. Behandling blev der op
naaet Enighed i Udvalget og med Ministeren om, at Smøraf
giften skulde beregnes af de sidste IO Aars Kapitelstakst, dog 
saaledes, at Prisen for I Pund Smør i intet Tilfælde regnedes 
til mere end 70 øre. Blem takkede Udvalget og Ministeren for 
dette Resultat og udtalte videre: »J eg vil dernæst paavise, 
hvilken Rolle det vil spille for Bornholm. Dersom man gaar 
ud fra, som jeg har nævnt før, at Basis for Skatteevnen er gen
nemsnitlig den samme for Bornholms Landkommuner som for 
de øvrige Landkommuner i Danmark, vilde de komme til at 
spare 40.800 Kr. og vilde faa en 25.000 Kr. igen. Dersom nu 
Smørafgiften her nedsattes eller fastsattes til 70 Øre pr. Pd., og 
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man gaar ud fra den Kapitelstakst, der er Gennemsnittet af de 
sidste IO Aars Kapitelstakst, og som lægges til Grund for næste 
Finansaars Opkrævning af Smørafgiften, saa udgør det 83 Øre, 
og Kapitelstaksten for Bornholm for 1897 er ellers 85 øre. Det 
vil for de 76.262 Pd. Smør udgøre en Sum af 9.914 Kr. 06 Øre, 
man kommer til at svare mindre, og det betyder det samme, 
som at man faar ca. 35.000 Kr. igen, hvoraf man skal svare 
40.800 Kr. i Indkomst- og Formueskat; det Paalæg, man faar, 
bliver altsaa reduceret fra ca. 60 pCt. til 161/2 pCt. Vi havde 
jo derovre ventet, at det skulde blive saaledes lavet, at man 
ikke fik Skattepaalæg. Et mindre Paalæg vil det alligevel 
blive, men man maa jo være glad ved det Forhold, som vi her 
kunne opnaa, det bøder jo dog paa den værste Ulempe.« 
(Folket. Forh. 1896-97, Sp. 6067-68). 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden Afstemning, og Lov
forslagene blev oversendt til Landstinget, men Samlingen slut
tede uden deres endelige Vedtagelse. 

Blem havde ført den bornholmske Skattesag frem med megen 
Dygtighed, og selvom der skulde gaa mange Aar, inden der 
skete nogen Ændring i disse Forhold, var dog Grundlaget skabt 
for det Arbejde, som førtes videre bl. a. i en Kommission, der 
blev nedsat den L Juni 1907 og afgav Betænkning den 29. Ja
nuar 1910. Det endelige Resultat forelaa i Lov Nr. 102 af 29. 
April 1913, hvorved de bornholmske (og nordsjællandske) 
Jordebogsafgifter kapitaliseredes og afløstes. Men da var Blem 
forlængst gaaet ud af Rigsdagen. 

Af de 5 Udvalg, som Ingv. Jensen i denne Samling var 
Medlem af, jfr. foran, var de 4 uden større Betydning. Det 
ene angik nogle færøiske Smaalove, det andet Tildeling af Ind
fødsret, hvor Jensen ligesom i foregaaende Samling var Ord
fører; det tredie Statsrevisorernes Betænkning, og det fjerde 
Lovforslaget om et overordnet Sundhedsraad. Derimod var 
Udvalg Nr. 5, i hvilket Aakirkebykredsens Folketingsmand fik 
Sæde, et Udvalg af væsentlig Betydning, nemlig Toldudvalget. 
Der var i 1895 nedsat en Toldkommission, i hvilken der dog 
ikke var opnaaet Enighed. Finansminister Hørring forelagde 
nu i denne Rigsdagssamling Forslag til en ny Toldlov, der nøje 
fulgte Kommissionens beskyttelsesvenlige Flertal. Fra Venstre
reformpartiets Side talte den store Toldekspert Peschcke Køedt 
begejstret Frihandelens Sag, og han støttedes i saa Henseende 
paa afgørende Punkter af de moderates Ordfører Neergaard. 
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Men ogsaa Ingv. Jensen fremsatte gode Indlæg i den lange De
bat, og han gjorde sig til Talsmand for endnu videregaaende 
Toldlempelser end Partiets Ordfører; han blev Sekretær for 
det nedsatte Folketingsudvalg. Da der til Udvalget henvistes 
et Forslag om Nedsættelse af Ølskatten, blev Ingv. Jensen Ord
fører for dette Forslag. Han krævede paa Venstrereformpar
tiets Vegne Tolden paa Øl endnu stærkere nedsat, end Finans
ministeren havde foreslaaet. Dette vedtoges i Folketinget, men 
mødte Modstand i Landstinget. Sagen gik i Fællesudvalg. Her 
naaede man til Enighed, idet Folk,etingets Krav ialt væsentlig 
blev imødekommet. Lovforslaget ophøjedes til Lov den l 1/5 
1897. Derimod kom der ikke noget Resultat ud af Arbejdet 
med den store Toldreform. Dette skete først l l Aar senere 
under ganske ændrede politiske Forhold. 

Fra Ingv. Jensens Virksomhed i denne Samling skal iøv
rigt nævnes, at han som sædvanlig ved Finanslovforslagets l. 

Behandling fremdrog en Del lokale Spørgsmaal. Han krævede 
paany Tilskud til Gudhjem Havn, et Ønske, der heller ikke 
ved denne Lejlighed blev imødekommet - og hævdede i det 
hele, at den megen Tale om, at Staten støttede bornholmske 
Havne særlig rundhaandet, ikke var stemmende med Virkelig
heden. - Endvidere ankede han over, at der forlangtes Entre 
af besøgende ved Hammershus Ruiner. Kultusminister Barden
fleth fandt intet urimeligt heri, naar blot Skolebørn havde 
gratis Adgang, og dette var nu Tilfældet. 

Som allerede nævnt havde Bornholms Landstingsmand -
M. P. Jensen - slet ikke Ordet i denne Samling; derimod var 
han Medlem af følgende Udvalg: l) Finansudvalget, samt Ud
valgene angaaende 2) Tillægsbevillingsloven; 3) Forslag til Lov 
om Saltvandsfiskeri; 4) Forslag til Lov om Vrag og 5) Lovfor
slaget om folkevalgte Borgmestre i Købstæderne. 

Rigsdagssamlingen 1897-98, den sidste i den 3-aarige Valg
periode 1895-98, havde en lignende Karakter som den nær
mest foregaaende, ogsaa med Hensyn til de bornholmske Ting
mænds Rigsdagsarbejde. Blem talte 19, Ingv. Jensen 15 og M. 
P. Jensen, for hvem denne Samling blev Afslutning paa hans 
I6-aarige politiske Virksomhed, 3 Gange. Antallet af Udvalg, 
som de 3 Politikere var Medlemmer af, udgjorde henholdsvis 
5> 7 og 5· 

Blem var først og fremmest Medlem af Finansudvalget, til 
hvilket der i denne Samling henvistes 13 Lovforslag foruden 
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Finansloven. For et af disse - Lovforslag om Stempelbegun
stigelser til Laaneforeninger for Grundejere - var Blem Ord
fører. Det naaede gennem begge Ting og ophøjedes til Lov. 
Dernæst var Blem som i de nærmest foregaaende Samlinger 
Medlem af Lønningsudvalget og dette Udvalgs Formand ug 
Ordfører. Udvalget behandlede i Samlingens Løb 8 Lovforslag, 
bl. a. Lønningslove for Toldvæsenet og Fabrikstilsynet. For det 
tredie var Blem paany Medlem af Udvalget angaaende det 
gentagne Gange omtalte Forslag om den dansk-svenske Fiskeri
konvention, som dog heller ikke ved denne Lejlighed naaede 
at blive gennemført. Det 4. Udvalg, i hvilket Blem var Med
lem, behandlede det i Redegørelsen for Samlingen 1896-97 
omtalte Forslag om Begunstigelser for landøkonomiske For
skudsforeninger. Blem var Udvalgets Ordfører, og det lykkedes 
at opnaa Enighed mellem Tingene, saaledes at denne ikke uvæ
sentlige Støtteforanstaltning for vanskeligt stillede Landmænd 
kunde føres ud i Livet. Endelig var Blem Medlem af og Ord
fører for et Lovforslag om »Begunstigelser for en Kreditfor
ening af Kommuner i Danmark«. Forslaget havde allerede væ
ret fremme i Rigsdagen 1887-1888, indbragt ved pri
vat Initiativ. Det forelagdes paany i nogle senere Samlinger, 
uden at blive gennemført. I Samlingen 1897-98 forelagdes det 
af Indenrigsministeren (Bardenfleth) i Landstinget. Det kom 
ret sent ned i Folketinget, hvor Blem energisk støttede dets 
Gennemførelse, og det lykkedes ogsaa inden Samlingens Slut
ning at faa det vedtaget enslydende i begge Ting. Fra Debatten 
skal nævnes, at Blem ved Forslagets 2. Behandling henstillede 
til Ministeren at overveje, om de selvejende Kirker, hvoraf der 
var forholdsvis mange paa Bornholm, kunde faa Adgang til at 
optage Laan i den nye Kreditforening. Ministeren lovede, at 
Spørgsmaalet vilde blive velvilligt overvejet. Ved 3. Behand·· 
ling tog Klaus Berntsen Ordet for at udtale sin Tvivl om Be
rettigelsen af at lade de selvejende Kirker faa den af Blem øn
skede Laaneadgang. Heroverfor henviste Blem til, at Statsmyn
dighederne under Henvisning til Bestemmelser i Chr. den 5'S 
danske Lov havde paatvunget den bornholmske Befolkning at 
restaurere Kirker og paaligne Kommunerne de deraf følgende 
Udgifter. Fra bornholmsk Side havde man ønsket Lovligheden 
af denne Fremgangsmaade prøvet ved Domstolene, men dette 
var afvist, idet man hævdede, at det var et rent administrativt 
Spørgsmaal. Han opretholdt sin Henstilling til Indenrigsmini-
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steren om at undersøge, hvorvidt det ved Fortolkning af den 
nye Kreditforenings Statutter var muligt at skabe Laanemulig
heder for de paagældende Kirker. 

De 7 Udvalg, Ingv. Jensen som foran omtalt var Medlem 
af i denne Samling, behandlede: 

l) Statsrevisorernes Betænkning. Dette Udvalg spillede nu, da 
man var kommet ud af de provisoriske Tilstande, ikke læn
gere nogen større Rolle. Ingv. Jensen var Samling efter 
Samling Medlem af det Folketingsudvalg, som behandlede 
den aarlige Betænkning og endte jo ogsaa som Statsrevisor. 

2) Lovforslaget om Apoteker og Apotekerprivilegier. Som tid
ligere omtalt, havde dette Lovgivningsfelt i høj Grad Ingv. 
Jensens Interesse. Der kom iøvrigt heller ikke i Samlingen 
1897-98 noget Resultat ud af Lovforslagets Behandling. 

3) Lovforslaget om Forhøjelse af Brændevinsbeskatningen. 
Spørgsmaal om Ændringer i vor Toldlovgivning var et af 
Ingv. Jensens Specialer, og han afløste Peschcke Køedt 
som Venstrereformpartiets Toldlovsordfører - dog først 
i en senere Samling - og afløstes selv af Neergaard. Han 
opnaaede dog ikke at hamle op med hverken sin Forgænger 
eller Afløser paa dette baade i teknisk og politisk Henseen
de meget vanskelige og indviklede Sagomraade. Det Lov
forslag, som i denne Samling laa paa Rigdagens Bord, til
sigtede visse Lettelser i Beskatningen, men det naaede kun 
de forberedende Stadier i Rigsdagens Behandling af det. 
Jensen var Udvalgets Sekretær. 

4) Meddelelse af Indfødsret. Til dette Udvalg henvistes i den
ne Samling et særligt Lovforslag, som i Modsætning til den 
sædvanlige aarlige Meddelelse af dansk Indfødsret til en 
Række navngivne Personer, tilsigtede Ændring af de almin
delige Regler for Tildeling af Indfødsret. Dette Lovfor
slag byggede paa Aftaler mellem de 3 nordiske Riger, og i 
Norge og Sverige havde man allerede gennemført Regler 
overensstemmende med disse Aftaler. De vigtigste Afvigel
ser fra tidligere gik ud paa, at et Barn, der var født i Ud
landet af danske Forældre, havde dansk Indfødsret, samt 
at et Barn født her i Landet af fremmede Forældre, fik Ad
gang til, naar det opnaaede Myndighedsalder, at vælge Ind
fødsret enten i det Land, hvori det var født, eller i det 
Land, hvorfra dets Forældre stammede. Dette Lovforslag, 
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for hvilket Ingv. Jensen var Ordfører, blev gennemført 
denne Samling. 

5) Et færøisk Lovforslag. 
6) Lovforslaget om Oprettelse af den Kellerske Aandssvage

anstalt. I dette Udvalg var Ingv. Jensen Sekretær. 
7) Et Forslag om Ændringer i Grundloven. Emnet kunde sy

nes meget betydningsfuldt, men Sagen blev ikke omfattet 
med særlig Interesse, da man fra alle Sider var klar over, at 
Enighed om at ændre den gældende Grundlov ikke kunde 
opnaas. 

Fra Ingv. Jensens Virksomhed i denne Samling skal iøvrigt 
nævnes, at han ved Finanslovens r. Behandling rejste nogle 
lokale Spørgsmaal. Han ønskede en Bevilling paa 9.000 Kr. t11 
Snogebæk Havn; det lykkedes ham dog ikke at faa dette Øn
ske opfyldt. Dernæst henstillede han til Justitsministeren, at 
der udnævntes en Fysikus paa Bornholm; der var paa det Tids
punkt kun en fungerende Fysikus, hvis Løn for hans Virksom
hed som det bornholmske Lægevæsens Chef ikke var mere end 
200 Kr. aarlig! En Ændring i dette Forhold blev i hvert Fald 
ikke gennemført i Samlingen r 897-98. Derudover gjorde 
Ingv. Jensen overfor Krigsministeren gældende, at de paa 
Bornholm værende militære Magasinbygninger (bl. a. ved 
Stausdal) maatte kunne anvendes til noget nyttigt! Krigsmini
steren svarede hertil, at forsaavidt Bornholms Væbning skulde 
bruges, var Magasinerne ingenlunde unyttige. 

De 5 Udvalg, M. P. Jensen som foran nævnt var Medlem 
af i Samlingen r 897-98, var: r) Finansudvalget, 2) Udvalget 
om Skatteloven, 3) Udvalget om Lovændringer vedrørende 
Brandpolitiet paa Landet, 4) et Udvalg om Ydelse af Hæders
gave til Krigsveteraner fra den slesvigske 3 Aars Krig. Fra de 
af M. P. Jensen fremsatte Udtalelser i Tinget skal nævnes, at 
han ved Forhandlingerne om et Lovforslag om visse Toldaf
gifter talte den bornholmske Fajanceindustris Sag. Han udtalte 
ved denne Lejlighed bl. a.: 

»Jeg vil gerne henlede Opmærksomheden paa en Fabriks
virksomhed, som efter Forslaget forekommer mig at blive for 
haardt behandlet ved dens Beskyttelses Nedsættelse. Jeg sigter 
her til Fajance- og Lervarefabrikationen, som efter Forslaget 
vil faa en Beskyttelse af 5 Øre pr. Pd. mod tidligere 8 Skilling. 
Skønt denne Nedsættelse ikke er stor, er den dog af den Be
skaffenhed, at den vil være ensbetydende med de paagældende 

45 

Fabrikkers Ruin. Denne Industri har været drevet paa Born
holm i en lang Aarrække. Der er i Rønne r 3 saadanne mindre 
Fabrikker, som beskæftiger r 50 Arbejdere. Forrige Aar udfør
tes der færdigt Arbejde til et Beløb af r 20.000 Kr.« (Landst. 
Forh. 1897-98, Sp. 570). 

De vigtigste Indlæg fra M. P. Jensens Side i denne Samling 
f remkom under r. Behandling af de Skattelove, som Aaret før 
var blevet behandlet i Folketinget, og som Regeringen nu fore
lagde i Landstinget, hvor de iøvrigt ikke naaede længere end 
til r. Behandling og Henvisning til Udvalg. Det var naturlig
vis de særlige bornholmske Skatteforhold, som Blem i den fore
gaaende Samling saa indgaaende og sagkyndigt havde gjort 
Rede for, der var Emnet for M. P. Jensens Tale. Han kom ind 
paa lignende Betragtninger som Blem og hilste med Glæde, at 
Blem havde faaet Tilslutning til Smørafgiftens Fiksering til 70 

Øre pr. Pund; men han gjorde samtidig opmærksom paa, at 
en Del Landgildeafgifter, hvoriblandt Smørafgiften, tilhørte 
private Personer under Navn af »Proprietærskyld«, og »der 
kan selvfølgelig ikke,« udtalte han, »være Tale om ved nær
værende Lov at bestemme, at disse private Personer ogsaa skul
le lade sig nøje med en Afgift af 70 Øre pr. Pund, naar de el
lers have haft Ret til at oppebære Gennemsnitprisen for ro 

Aar, som for sidste Aar opkrævedes med 83 Øre.« Han hen
stillede til Ministeren at tage dette under Overvejelse. Han 
sluttede med at kræve en større Andel i Gammelskatten og 
Bygningsafgiften for Bornholms Vedkommende. (Landst. Forh. 
r897-98, Sp. 690-9r). 

Det var den sidste Tale, M. P. Jensen holdt i den danske 
Rigsdag. 

5. BORNHOLMSK POLITIK r895-98; FOLKETINGS

VALGET PAA BORNHOLM I r898. 

Efter Folketingsvalget i r 895 indtraadte en betydelig Af
slappelse i den politiske Interesse paa Bornholm. Begge Folke
tingsmænd sad, saa vidt man kunde skønne, sikkert i deres 
Valgkredse, og der var i almindelig dansk Politik ingen Slag
ord, der kunde fænge i Vælgerbefolkningen. Den socialdemo
kratiske Bevægelse eksisterede, men Arbejderne sluttede sig med 
den for Bornholmerne karakteristiske Nølen overfor det nye 
og uprøvede kun langsomt til de Organisationer, som ef ter-
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haanden blev oprettede; ingen regnede med, at Socialdemokra
tiet kunde komme til at repræsentere en Magtfaktor i dansk 
Politik og allermindst paa Bornholm. Man følte sig derfor slet 
ikke foruroliget af det Puslespil, som de lokale Fagforeninger 
havde for; nogen stedlig Fører havde Partiet heller ikke; in
gen, der kunde træde op paa offentlige politiske Møder og for
fægte Socialdemokratiets Standpunkt; skulde dette præsenteres 
overfor Offentligheden ved festlig eller anden Lejlighed, maatte 
Ordførerne hentes ovrefra. Indenfor Venstre var der vel stadig 
Nuancer, og Bornholms Dagblad holdtes vedvarende i Live, 
repræsenterende Blems mere moderate Syn paa Reformpolitik 
og politisk Taktik end det, som Ingv. Jensen og Bornholms Ti
dendes Redaktør, M. M. Smidt, optraadte som Talsmænd for; 
men begge Rigsdagsmænd stod som Medlemmer af det Parti, 
som i dette Aar - I 895 - dannedes paa Rigsdagen, og de to 
Tingmænd holdt i hvert Fald udadtil Fred med hinanden. Kun 
Agrarbevægelsen eksisterede stadig som en Slags Uroelement. 
Dens Talsmænd, Kirketerp, Lehnsgaard, H. Hansen, Gamle
vælde, P. Lund Koefoed, Pedersker, Holm, Simblegaard, m. fl. 
stillede, naar de havde Lejlighed til det, deres Forespørgsler 
til Rigdagsmændene, og heroverfor var Blem og Ingv. Jensens 
Holdning afgjort forskellig. Blem sluttede sig i alt væsentlig til 
Agrarernes Krav, medens Ingv. Jensens Svar var prægede af 
megen Kølighed. 

Værst gik Svækkelsen i den politiske Interesse her paa Øen 
udover Højre. De konservative Klubber hørte man ikke mere 
noget til; de var et ægte Produkt af Provisorietiden og døde 
med denne. Hvornaar de definitivt endte deres Tilværelse, der 
i nogen Grad havde haft et Stjerneskuds Karakter, er mig ikke 
bekendt. Højres Vælgerforeninger, der i 80'ernes Kampaar hav
de vist megen Foretagsomhed, eksisterede vel stadig, men det 
Liv, de fristede, var stilfærdigt og lidet udadvendt. 

Paa Grundlovsdagen i I895 kaldte Højre til Fest i Sommer
lyst; men man opgav paa Forhaand som et Offer til de foran
drede Konjunkturer Marchturen med Faner og Musik fra 
»Dannebrog« i Rønne til Forsamlingspladsen. Og den Tilhører
skare, der samledes her, var kun en Brøkdel af, hvad Partiet 
ved tidligere Lejligheder havde kunnet mønstre - godt 200 
Personer! For denne lille Flok talte Adjunkt Øllgaard samt 
Kammeradvokat Hindenburg, København, hvis Foredrag mun
dede ud i en Tak til Estrup for Københavns Befæstning. 
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Venstre holdt samtidig Grundlovsfest i »Stampen«. Her var 
mødt godt IOOO Mennesker; Hovedtalen holdtes af Blem. Men 
ogsaa dette Parti maatte af og til føle, hvor stærkt V ælger
nes Interesse for politiske Drøftelser var dalet; da Grundlovs
værneforeningen den 26/8 I895 havde indvarslet til et Frilufts
møde i Gundbergs Have Nord for Rønne med Blem, Ingv. Jen
sen og lærer P. Dam som Talere, havde der kun indfundet sig 
nogle ganske faa Tilhørere. Et kristeligt- Møde, der samtidig 
holdtes faa Kilometer nærmere Rønne (bagved» Villa Nova«), 
var derimod stærkt besøgt. 

I I 896 skete i bornholmsk Politik intet af Interesse. Den 29/3 
holdt Agrarforeningen et Møde i Rutsker med Kirketerp som 
Indleder; der var kun mødt 3 5 Tilhørere. Efter Rigsdagssam
lingens Slutning indbød Grundlovsværneforeningen til offent
lige Møder med Folketingsmand laust Rasmussen (Bække) og 
hans to Kolleger her fra Øen som Talere. Tilslutningen var 
gennemgaaende ringe: Rønne 60 Tilhørere, Rutsker 50, Gud
hjem 60, østermarie 40, Aakirkeby I20 og Neksø I50· De 3 
Rigsdagsmænd udtalte sig ud fra nogenlunde samme Stand
punkt; de var jo ogsaa Partifæller. De fremhævede, at Stor
politiken nu var afløst af Reformpolitik, men som Følge af 
den stadig eksisterende Modsætning mellem Folketinget paa 
den ene Side og Regeringen og landstinget paa den anden, var 
Resultaterne lidet tilfredsstillende. 

Paa Grundlovsdagen I896 samledes - ligesom de fore
gaaende Aar - Højre i »Sommerlyst« og Venstre i »Stampen«. 
Højrefesten var denne Gang endnu svagere besøgt end Aaret 
før - ca. 150 Mennesker. Man mødte kun med hjemlige Ta
lere: Adjunkt Øllgaard og Landstingsmand M. P. Jensen; den 
sidste udtalte aabent, at Partiet var i Tilbagegang; han mente, 
at det navnlig skyldtes, at man ude i Kredsene savnede Agita
torer, som Henning Matzen og Lars Dinesen. - I »Stampen«, 
hvor der var mødt ca. I 000 Mennesker til Venstres Grund
lovsmøde, talte Blem, Lærer Petersen, Pedersker, og Overrets
sagfører Niels Petersen, København, den senere radikale Folke
tingsmand. 

Dette Aar - I896 - holdt Socialdemokratiet for første 
Gang Grundlovsfest paa Bornholm. Mødestedet var »Curdts's 
lund«, det senere »Lundens Minde«; her var ved Mødets Be
gyndelse samlet godt 200 Mennesker, men Tallet forøgedes 
næsten til det dobbelte, inden Festen sluttede. Som Talere var 
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annonceret Journalist J. P. Sundbo, den senere kendte Folke
tingsmand og Esbjergredaktør, og Drejer Henriksen, Køben
havn, men Sundbo blev syg og i Stedet mødte en københavnsk 
Fagforeningsmand, Bødker Hansen. Denne kom i sit Foredrag 
ind paa, at Byfoged Olivarius, Rønne, havde nedlagt Forbud 
imod, at den røde Foreningsfane udfoldedes paa Byens Grund; 
han udtalte i den Anledning bl. a.: »De kender alle Historien 
om den grimme Ælling. Den blev knubset og hundset i Ande
gaarden, og dog var den en Svaneunge. Arbejderne her i Rønne 
er i Dag blevne behandlede som den grimme Ælling. De maatte 
ikke udfolde deres Faner. Men den grimme Ælling skal vokse 
sig stor og svinge sig højt over Ællingerne i den kapitalistiske 
Andegaard«. Han sluttede med et Leve for en Grundlov, som 
fastslaar, at Folkets Vilje er den højeste lov. 

Det eneste politiske Møde paa Bornholm i 1896, som op
naaede større Tilslutning, var et Agrarmøde i Almindingen den 
28/6. Her var mødt 5 a 600 Mennesker, for hvilke 3 fremmede 
Talere, bl. a. den senere Folketingsmand Leth Espensen, frem
førte Bevægelsens Krav om Nedsættelse af Skatterne, Renten 
og Statens uproduktive Udgifter. Det var dog ikke en vok
sende Tilslutning til Agrarforeningen og dens Program, der 
fremkaldte det forholdsvis betydelige Fremmøde, men snarere 
det gode Vejr og Bornholmernes kendte Lyst til at besøge Øens 
pragtfulde Storskov en Sommersøndag. 

Endelig skal fra dette Aar nævnes, at Højres V ælgerfor
ening i Rønne den 12/8 holdt et Møde i denne By med den 
senere Folketingsmand, Kaptajn Martin Madsen-Halsted, som 
Taler. Kun ca. 65 Tilhørere var mødt. For disse gjorde Kap
tajnen Rede for Striden indenfor Partiet mellem Jacob Scave
nius, Føreren for »det unge Højre«, og Forligsmageren Lars 
Dinesen. Der fulgte ingen Diskussion efter Indledningsforedra
get. Stemningen var mat. 

Havde 1 896 være et stilfærdigt Aar i bornholmsk Politik, 
blev 1897 det i endnu højere Grad, i hvert Fald til henimod 
Aarets Slutning. Bladene førte et roligt Sprog, og der holdtes 
saa godt som ingen politiske Møder. Der havde været en saa
dan Tristhed over Højres Grundlovsrnøde de to foregaaende 
Aar, at man i 1897 helt opgav at holde Grundlovsfest. Venstre 
mødtes som saa ofte før i »Stampen«, og her samledes ca. 800 
Deltagere. Der holdtes Taler af Blem, Ingv. Jensen og Lærer 
Frantz Rasmussen, Skovshoved. Denne sidste holdt en stærkt 
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antimilitaristisk Tale, medens de to Folketingsmænd særlig 
manede til Kamp mod Landstinget, der endnu var Estrups 
Højborg. 

Da Højre dette Aar som nævnt ikke følte sig stærkt nok til 
til at holde Grundlovsfest, overtog Socialdemokratiet den der
ved ledigblevne Festplads i »Sommerlyst«, og man besluttede 
sig yderligere til - ligesom Højre i dettes Velmagtsdage - at 
marchere i samlet Optog fra Rønne til Mødepladsen. Forbudet 
mod den røde Fane var nu taget tilbage, og fra Foreningsloka
let i Dampmøllegade gik Optoget med 2 røde Faner, et Dane
brogsflag og et Musikkorps i Spidsen til »Sommerlyst«, hvor 
der efterhaanden samledes ca. 550 Deltagere. Formanden for 
Rønneorganisationen, Former Emil Nielsen, bød Velkommen 
og gav Ordet til Festens Hovedtaler, »Formanden for Cigar
sorterernes Fagforening, Thorvald Stauning«, der bl. a. ud
talte: 

»Socialismen vil skabe Lys og Hygge, hvor der nu raadede 
bitter Nød, og den vilde skabe lige Ret for alle. Dette skulde 
ikke naas ved Revolution, men ad den rolige Udviklings Vej. 
Der var allerede naaet meget ved de faglige Organisationer. 
Arbejderne var Samfundets talrigste Stand; det var derfor ri
meligt, at de fik Hovdindflydelsen paa Samfundets Styrelse. 
Vi maatte af med det stædige Landsting og have indført Eet
kammersystemet, som kunde være et Udtryk for Folkets Øn
sker. Socialdemokratiet krævede, at Staten skulde overtage Sy
geplejen og skaffe en bedre og humanere Alderdomsforsørgelse 
end den nuværende. Vi maatte have en bedre Barneskole; der
for maatte ogsaa Lærernes Kaar forbedres. Almueskoleunder
visningen paa Landet var saa elendig, som man vel kunde tænke 
sig. Derfor var det umuligt for et Fattigmandsbarn at faa sine 
Evner udviklede. Vi maatte have indført en 8 Timers Arbejds
dag og have Børnearbejdet i Fabrikker afskaffet«. 

Stauning sluttede: »lad Karl Marx' Ord: »Proletarer i alle 
Lande forener Eder« staa for os med Ildskrift. Leve den inter
nationale Socialisme«. 

I det første Nummer af Bornholms Avis for 1898 mindede 
Bladet om, at det Aar, man nu var gaaet ind i, var et Valgaar. 
Paa Bornholm skulde der oven i Købet være baade Folketings
og Landstingsvalg. Bladet fortsatte: »Herovre er Forberedel
serne til Valget begyndt, men heller ikke mere. Dog synes det 
afgjort, at der vil komme til at staa et Hovedslag i Aakirkeby. 

4 
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Men skal det lykkes at styrte den nuværende radikale Folke
tingsmand, maa det først og fremmest kræves, at alle hans po
litiske Modstandere slutter sig sammen i Enighed om een Kan
didat«. 

Det er dog tvivlsomt, om Bladet selv troede, at det laa in
denfor Mulighedernes Grænse at skaffe Aakirkebykredsen en 
ny Folketingsmand, men saadan noget siger man jo for at ind
give Tropperne Kampmod. Rigtigt var det i hvert Fald, at 
man allerede ved Indgangen til det nye Aar havde ført en Del 
Drøftelser om at finde en Modkandidat til Ingv. Jensen. Til
hængerne af Agrarforeningens Program og Resterne af det n:o-
derate Parti havde samlet sig om en velanset Landmand, tId
ligere Sogneraadsformand i Pedersker, Gaardejer Anton Jen
sen, Kratlund, og han havde ogsaa erklæret sig villig til at stille 
sig. Det viste sig imidlertid hurtigt, at han ikke blev ene om 
Budet. I Neksø sad paa det Tidspunkt en meget særpræget By
og Herredsfoged, der overensstemmende me~ den dagældende 
kommunale Ordning ogsaa var Borgmester l Byen, ved Navn 
Thorvald Smit. Hans Ærgerrighed og Energi var stor, hans dri
stige og højst ejendommelige Maade at udtrykke sig paa gjo.rd: 
ham stærkt omtalt, og han var hurtig blevet populær, særhg l 

Neksø. Denne Bys driftige og stærkt lokalpatriotiske Borgere, 
der var meget forbitrede over, at Ingv. Jensen havde været 
Medforslagsstiller sammen med Blem til den bornholmske 
Jærnbane, lyttede med Interesse til deres Borgmeste.rs Udtalel
ser om hvad han vilde kunne udrette for dem, hVIS han blev 
deres Repræsentant paa Tinge, og flere af de betyd~nde ~æn~ i 
Byen lovede at støtte hans Kandidatur, hvis han vIl~e sulle SIg. 

Under disse Forhold fandt Grundlovsværneforemngen for 2. 

Kreds det rigtigst at faa Stillingen klaret, og man indbød kor~ 
før Jul r897 til 3 offentlige Møder: i Aakirkeby den 3 01.I2 , l 

Gudhjem den 3/r og i Neksø den 4/1. Begge Øens Fol~etI~gs
mænd samt eventuelle Folketingskandidater var særhgt md-
budt. 

Alle Møder var stærkt besøgt. Saaledes var der i Aakirkeby 
samlet ca. 4°° Mennesker, i Neksø ca. 500, og Forh.andlingerne 
var baade lange og livlige. I Aakirkeby og Gudhjem var der 
overvejende Stemning for Ingv. Jensen, i Neksø gjorde Borg
mester Smits Tilhængere sig stærkt gældende, men Ingv. Jen
sens Folk besatte dog Dirigentposten (med Avlsbruger H. J. 
Hansen). 
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Ved det første af disse Møder - Aakirkebymødet - ind
ledede Ingv. Jensen med et længere politisk Foredrag, hvori 
han ogsaa kom ind paa de øjeblikkelige Forhold i hans egen 
Valgkreds. Han udtalte herom bl. :.1., at han godt kunde for
staa, at Byfoged Smit vilde stille sig mod ham, da han jo var 
Højremand. Anton Jensens Kandidatur havde derimod undret 
Taleren, »ikke alene fordi han stod ham nærmere i Politik, men 
ogsaa fordi Agrarerne vilde have ret vanskeligt ved at paavise, 
hvilke retfærdige og rimelige Krav de havde stillet, som Re
formpartiet og Taleren ikke havde været med til at fremme ef
ter bedste Evne.« 

Anton Jensen tog derefter Ordet og omtalte nærmere de Mo
tiver, der havde bevæget ham til at stille sig. Han fremhævede 
Ingv. Jensens Stilling til Agrarforeningen, der ikke kunde glæde 
sig ved Folketingsmandens Sympati. Han bebrejdede ham den 
Kølighed, han i sin Tid viste Sukker- og Ølloven og kritiserede 
skarpt hans Stilling til Lovforslaget om Jord til jordløse Hus
mænd. Agrarforeningen fordrede, kort sagt, en Mand, der var 
noget mere forhandlingsvenlig anlagt end den nuværende Fol
ketingsmand. 

Borgmester Smit »var kun mødt i Henhold til Foreningens 
velvillige Indbydelse til eventuelle Kandidater; det var meget 
sandsynligt, men endnu ikke afgjort, at han stillede sig. Han 
ønskede Ingv. Jensen fjernet, fordi han sympatiserede for 
stærkt med Socialdemokratiet og i det Hele taget var umed
gørlig. Taleren var for en moderat Beskyttelse og var en Ven 
af en betryggende Ordning af vort Forsvar, men forinden man 
bevilgede Midler hertil, var det Repræsentanternes Pligt at for
maa Regeringen til at komme frem med en bestemt Plan, for at 
man kunde faa Klarhed over, hvad Pengene blev brugt til«. 
(Alle Citater fra Bornholms Avis for 3r(r2 r897). 

De 3 Kandidater udtalte sig ved de to følgende Møder om
trent som ved Aakirkebymødet. Derefter forlod Ingv. Jensen 
Bornholm for at deltage i Rigsdagsarbejdet, og han vendte ikke 
tilbage for at holde Møder i sin Kreds før nogle ganske faa Da
ge før Valget, der fandt Sted den 5/4 r898. Dels følte han sig 
ganske sikker paa, at Agitationen mod ham ikke vilde føre til 
noget Resultat, dels havde han en udpræget Animositet imod 
at sejle frem og tilbage mellem København og Bornholm; han 
kunde ikke taale Søen. 
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Den 27/2 1898 indeholdt de 3 bornhoimske Aviser følgende 
Annonce: 

»Bornholms 2. Valgkreds. 

Underskrevne, der agter at stille sig ved det forestaaende 
Folketingsvalg, tillader os herved at indbyde Vælgerne til fælles 
Møder paa følgende Steder: 

Aakirkeby den 4/3 (Kanns Hotel) 
Neksø den 5/3 (Holms Hotel) 
Svaneke den 9/3 (Hotel 0stersøen) 
0stermarie den II/3 (Højskolen) 
Gudhjem den 12/3 (Rasmussens Hotel) 
Snogebæk den 14/3 (Forsamlingshuset) 
Pedersker den 16/3 (nedlagte Skole). 

Møderne begynder Kl. 7. 

Anton Jensen. Smit«. 

Alle Møder var ret godt besøgt; Deltagernes Antal opgives 
saaledes: Aakirkeby 200, Neksø og Svaneke 300, 0stermarie 
200, Snogebæk og Pedersker 150. Om Besøget i Gudhjem 
berettes kun, »at Salen var fuldt besat af en interesseret Til· 
hørerskare«. 

Ved det første af disse Møder - Aakirkebymødet - bød 
Borgmester Smit velkommen; han foreslog som Ordstyrer »den 
gamle og veltjente Kaptajn Dam«. Da Dam frabad sig Valg, 
valgtes i Stedet Marcus Hansen, Store Duegaard, Aaker. 

Smit beskæftigede sig i sit Foredrag væsentligt med Socialis
men, som han vel i visse Stykker sympatiserede med, men i an·
dre Henseender var stærkt imod. Han angreb dernæst Venstre
reformpartiet for manglende Forhandlingsvilje og sluttede saa
ledes: 

»Det er en Anke, som kan rejses mod alle Partier i Rigsda
gen, men særlig mod Socialdemokratiet og det radikale V en
sre, at de ikke ville trumfe igennem, at der bliver lagt en or
dentlig Plan for vort Forsvarsvæsen. Socialdemokraterne kunde 
man ikke vente sig noget af, da de ikke anerkende Fædrelands
kærligheden, men Venstre gør Fordring paa at regnes for lige 
saa fædrelandskærlig som andre, og det tør man vel ikke be
tvivle. Venstre har nok sagt til Regeringen, at der burde ned
sættes en parlamentarisk Kommission, men det er ikke sagt med 
tilbørlig Klem. Jeg tror ikke paa den Fæstning; men de sag
kyndige maa jo dog kunne paavise, hvad den duer til. Der er 
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ingen ~ening i at bevilge noget, naar man ikke ved, hvad det 
du~r tll«. I en senere Replik udtalte han, at han ansaa provi
sonske Love for ulovlige. 

Efter Smit talte Anton Jensen; han ytrede bl. a.: 
» J eg er opstillet af Agrarerne. J eg hører ikke til de Land

mænd, der klynke og klage til enhver Tid; men jeg er dog lidt 
betænkelig ved Fremtiden«. Anton Jensen oprullede derefter 
Agrar~r~es Progr.am og fo~tsa:te: »Hvis der atter bliver rejst 
en pohtlS~ KonflIkt,. og .hVIS VI atter faar en Regering, der vil 
benytte SIg af provls,or1ske Love ligesom Estrup, da vil jeg 
protestere det bedste, Jeg kan. Men at arbejde nu for en Grund
lovsændring, vilde sikkert intet hjælpe, der maatte først ska
bes Tilstande, hv~r der kunde arbejdes i Ro, og det opnaaedes 

. bedst ved at arbejde for gode Love. Men vi kunne ikke blive 
ved at leve uden Forfatning, ikke ·blive ved at leve under For
hold, hvor vi ikke vide, naar vi faa en provisorisk Finanslov. 
Meniøvrigt vil jeg unde andre Samfundsklasser samme Ret til 
Støtte, enten de bo i Bye eller paa Land. Jeg vil støtte, hvad der 
er Støtte værd«.':-) 

.Efter. Ind~edn!ngsforedragene udspandt der sig en længere 
DIskusslOn, l hVIlken Gaardejer P. Lund Koefoed anbefalede 
Anton Jensen, medens Savmøller N. P. Møller og Lærer Pe
dersen, Ped~~sker, forsvarede den .fraværende Folketingsmand 
og den Polltlk, han havde støttet. Møller advarede ind træn
ge.nde imod at sætte Skel. mellem Gaardejer og Husmand og 
m1l1dede om de fordærvehge Følger af den gamle Strid om de 
bornholmske Udmarksjorder. Han sluttede med at udtale: 
»Lad os holde paa den Repræsentant vi have; han er sikker saa 
god, som nogen af de to Kandidater kan blive«. 

Udtalelserne paa de følgende Møder faldt i det væsentlige 
sammen med, hvad der foran kort er refereret fra Aakirkeby
mødet. Lærer Pedersen, Pedersker, fulgte de to Kandidater paa 
h~le Mødeserien for at tale sin Partifælle, Ingv. Jensens Sag. 
TIl Støtte for Anton Jensen optraadte bl. a. Gaardejer Rasmus 
Madsen, Aspesgaard, Pedersker, og Gaardejer Chr. Hjorth, 
Gadebygaard, 0stermarie. 

Medens Bornholms Tidende selvfølgelig støttede I ngv. Jensens 
Ka~didatur og Avisen - omend noget nølende - Borgmester 
SmIts, tog Bornholms Dagblad med stor Styrke Parti for Anton 
Jensen. Det hedder saaledes i Dagbladet for 2/4: 

»Vi trænger ikke til en Agitator til Folketingsmand, men til 

") Citaterne er fra Bornholms Tidende for 17/3 1898. 
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en Mand, der kan og vil gøre et roligt og samvittighedsfuldt 
Arbejde paa Rigsdagen, og som er kendt med Forholdene i sin 
Valgkreds. Det er Anton Jensen, Kratlund. Han er Bornholmer. 
Han vil tage et virksomt og alvorligt Arbejde op paa Rigsda
gen. Han har i mange Aar styret en Sognekommune og vil tage 
sig af Kommunernes Tarv. Han vil støtte den bornholmske 
Fiskerbefolkning efter bedste Evne. Han vil være en god Tals
mand for de bornholmske Købstæders Interesse og hjælpe til 
at skabe et godt Forhold mellem By og Land. Han er Land
mand og kan tale Landbrugets Sag. Han vil arbejde for at for
bedre Husmændenes og Arbejdernes Kaar. Han na::rer en varm 
Interesse for det hjemlige Haandværk og Industri. Han er 
stemt for Toldlettelser og vil arbejde for Toldfrihed for alle 
Livsfornødenheder og Nødvendighedsartikler og kun beholde 
Told paa Luksusartikler. Han har et bestemt politisk Stade 
og er en god Venstremand. Han vil ikke opgive nyttige Refor
mer for Storpolitikens Skyld. Vælgere! Husk Valget gælder for 
3 Aar. Mød i Aakirkeby paa Torsdag og stem paa Anton 
Jensen«. 

Ingv. Jensen, der som foran omtalt ganske roligt havde pas
set sit Rigsdagshverv og ladet sine 2 Modkandidater og deres 
Hjælpere bearbejde Kredsens Vælgere, meddelte i Slutningen 
af Marts, at han vilde holde 2 offentlige Møder i Kredsen: den 
1/4 i Rø og den 2/4 i Neksø. Tre Dage før var der imidlertid 
i denne By afholdt et stort Borgermøde. Om dets Forberedelse 
beretter Bornholms Tidende for 3 I! 3 følgende: »Vi have lig
gende for os en Løbeseddel, hvori det overvejende Flertal af 
de valgte Medlemmer af Neksø Byraad »tillader sig« at ind
byde »alle andre Medborgere« til et Møde paa Aagesens Hotel 
i Anledning af Folketingsvalget. Vi antage, at samme »Flertal« 
skal va::re talende Stillere for Byfoged Smit«. 

I Bornholms Tidende for I /4 gives følgende Referat af dette 
Borgermøde: 

»Købmand Andr. Caspersen aabnede Mødet og fortalte, at 
han ikke befattede sig med »Politik«, hvad dette Møde heller 
ikke vilde. Han oplæste derpaa en Skrivelse fra Byfoged Smit, 
i hvilken denne meddelte, at han ikke mødte, fordi han mente, 
at Forsamlingen vilde udtale sig mere frit om ham, naar han 
ikke var til Stede. - Stub raadede ærede Medborgere til at 
stemme paa Smit, saa fik vi en stor Havn, hvad vi derimod 
ikke fik, hvis Ingv. Jensen blev genvalgt, og han, Stub, vilde 
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sandelig ligge mere roligt i sin Grav, dersom Neksø Havne
spørgsmaal var rigtig ordnet, førend han stededes til sit sidste 
Hvilested. 

Strand fortalte, at han var »Demokrat«, men han vilde bede 
Forsamlingen stemme paa Smit, for han kan gavne Neksø 
meget, dersom han blev valgt. Ingv. Jensen gjorde intet, han 
var meget daarligere end ingen Ting. - En af Forsamlingen 
spurgte, hvad det var for noget slemt, Ingv. Jensen havde 
gjort, og om han slet ikke havde gjort noget i Rigsdagen. Her
til svarede Stub, at det kunde han spørge Jensen om paa Lør
dag. Dermed sluttede Caspersen Mødet til stor Skuffelse for 
FOl samlingen, som sad og ventede en Diskussion, der sikkert 
ogsaa var kommet i Gang, hvis der var blevet opfordret dertil.« 

Jeg'var sammen med nogle Kammerater fra Neksø Semina
rium, hvor jeg dengang var Elev, til Stede ved dette Møde, det 
første politiske Møde jeg har overværet. En af Seminaristerne, 
nu afdøde Realskoleforstander Bendt Brandt, en Søn af 
P. Brandt, Degnegaard, raabte ved Mødets Afslutning ud over 
Forsamlingen: »Paa Gensyn paa Lørdag; saa kommer Ingvard 
Jensen til Neksø«. Jeg var meget betaget af mine Oplevelser, 
og Natten efter Mødet skrev jeg et »Digt« paa ikke mindre 
end 16 Vers, som jeg sendte Bornholms Tidende. Mit 19-aarige 
Hjerte slog i Stolthed, da jeg paa Valgdagen i Aakirkeby saa, 
at Redaktør Smidt havde givet mit rimede produkt en for
nem Plads paa Forsiden af det Nummer af Tidenden, som i 
Hundredevis af Eksemplarer omdeltes til Valgdeltagerne. Det 
første Vers lød saaledes: 

Det var en Foraarsmorgen, omtrent som det blev Dag, 
da hørte man i Neksø som Hvirvler Trommeslag: 
Følges ad, møder frem, alle Neksø Mænd, 
Byens Fædre byder Jer paa »Korups« komme hen. 

Efter en ironisk Omtale af Mødets Talere og Udtalelser hed
der det tilsidst : 

Hos Brandt og Harild Vogne til Rede for Jer staa, 
hvis I paa Smit vil stemme, hvis ej: skrub af og gaa. 
Kører frem i Landauer, alle Neksø Mænd, 
vi betale, hvis I give Smit Jer Stemme igen. 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



56 

Og endelig 3 Hurraer for Smit, den store Mand, 
der nu sig selv vil ofre til Bod for Folk og Land. 
Han maa frem, vi maa med, alle Borger-Mænd, 
saa vil Lykken os bestraale, os tilstraale igen. 

Dog - - hist til Venstre bryder en Stemme Tavsheds Baand, 
tiltaler Byens Fædre: »Vent til paa Lørdag kun. 
Slaa saa Kreds og mød frem, Neksø Styresmænd; 
thi da kommer Ingvard Jensen her til Neksø igen.« 

Ved det første af de 2 Møder, hvortil Ingv. Jensen som foran 
omtalt indskrænkede sin Deltagelse i Valgkampen, nemlig Mødet 
i Rø, var der kun mødt 30-40 Tilhørere. Derimod var Mødet 
i Nexø den følg. Dag (d. 2/4), som man efter det Røre, der bl. 
a. ved Borgermødet var bragt i Vandene, kunde vente, over
ordentlig stærkt besøgt. Den store Sal paa »Korups« Hotel var 
fyldt til Trængsel; der var vel ca. 500 Deltagere. Bornholms 
Tidende for 4/4 giver det følgende almindelige Omtale: »Mødet 
var særdeles livligt; thi Stemningen var oppe baade paa den 
ene og den anden Side. Hr. Byfoged Smit sparede ikke paa 
Krudtet, lige saa lidt som hans Beundrere, en halv Snes Styk
ker, der havde placeret sig i Forgrunden, sparede deres Hæn
der, men klappede, som de var betalt for det, og jo løsere Hr. 
Smits Paastande vare, des mere klappede de og raabte »Hør« 
og »Bravo«. 

Blandt de almindelige politiske Stridsemner, der diskuteredes 
mellem de 3 Kandidater paa de 2 Møder, indtog Agrarpolitikken 
og Forholdet til Socialdemokraterne en fremskudt Plads. Ingv. 
Jensen blev af Anton Jensen, Kratlund, bebrejdet sin Kølighed 
overfor Agrarernes Krav og af Smit for stor Venlighed overfor 
Socialdemokratiet. I Neksø spillede dog de lokale Spørgsmaal 
størst Rolle. Smit hævdede, at Folketingsmanden havde gjort 
for lidt for at skaffe Neksø en Nødhavn, men navnlig lod han 
Ingv. Jensen høre ilde for, at han oprindelig havde været med 
til at foreslaa en Jernbane paa Bornholm. Var dette ikke sket, 
var Forslaget ikke blevet fremmet. Disse Udtalelser fremkaldte 
en mægtig Udløsning af den mod Jernbanen og Ingv. Jensen 
fjendtlige Stemning i Forsamlingen. Folketingsmanden henviste 
til, at han i anden Omgang var imod Banen") og han sluttede 
sin Forsvarstale saaledes: »J eg har ikke noget Samvittigheds
nag i nogen Maade overfor Neksø eller Kredsen; jeg vedstaar 

-*fS-;;--R~d~gørelsen i denne Afhandlings 5. Afsnit Side 334-36. 
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mine Ord og mine Gerninger. Jeg har i al min Færd søgt at 
vise Ærlighed, Aabenhed og Retfærdighed.« (Bornh. Tid. 4/4 
1898). 

Lærer Bergstedt spurgte Anton Jensen og Smit, om den af 
dem, der fik færrest Stemmer ved Kaaringsprøven paa Valg
dagen, vilde træde tilbage til Fordel for den anden. Begge sva
rede benægtende. Dirigenten, Kapt. O. E. Sonne sluttede Mø
det med et Leve for Fædrelandet. Fra Forsamlingens Side ud
bragtes for Ingv. Jensen et Leve, der besvaredes med saa kraf
tige Hurraraab, at det var klart, at Oppositionen ikke havde 
en Tilslutning, som svarede til den larmende Hyldest, der var 
bragt Borgmester Smit under hans Angreb paa Folketingsman
den. Smit selv fik - ligesaa lidt som Anton Jensen - noget 
Leve. 

Under dette Valgrøre i Aakirkebykredsen var der mere Ro 
end nogensinde før i Rønnekredsen. Højre havde paa et meget 
tidligt Tidspunkt meddelt, at man ikke vilde deltage i Valget, 
og Blem indskrænkede sig derfor til at annoncere 4 V ælgermø
der i sin Kreds: Rønne 30/3, Rutsker 31/3, Hasle 1/4 og Vester
marie 3/4. Alle Møder var svagt besøgt; saaledes var der ved 
Rønnernødets Begyndelse kun ca. 50 Tilhørere; de forøgedes 
dog omtrent til det dobbelte inden Mødets Slutning. Der meldte 
sig intet Sted nogen Opposition, og Bornholms Tidende kunde 
Dagen før Valget karakterisere Stillingen i Rønnekredsen saa
ledes: 

»1 L Kreds synes alt at være roligt; ingen Modkandidat, 
ingen Agitation, men heller ingen videre Begejstring. Stillingen 
er saaledes: nogle velfornøjede, andre mellemfornøjede og atter 
andre misfornøjede; men der sker intet. Valget afgøres ved 
Kaaring og vil være klaret paa kort Tid. Naar man mindes de 
gamle Kamptider, undrer man sig over, at Bølgerne saa hur
tigt have kunnet lægge sig; men Højre maa være blevet mat i 
Sokkerne«. 

Det var dog en ret betydelig Forsamling, der paa Valgdagen 
- den 5/4 - var mødt paa Rønne Torv. Borgmester Olivarius 
ledede som sædvanlig Valghandlingen. Arkitekt Mathias Bid
strup var denne Gang Blems ordførende Stiller. Han anbefa
lede sin Kandidat som en grundlovstro og frisindet Mand med 
en ualmindelig stor Arbejdslyst og en anset Stilling paa Tinge. 
- Blems Valgtale var ganske kort. Han mindede Om, at det 
nu var 17 Aar siden, han første Gang bejlede til Vælgernes 
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Stemme. »Dengang valgte De mig«, fortsatte han, »uden at 
kende mig. De betragtede mig som en af Deres egne. Nu er 
det 8. Gang, jeg staar her som Kandidat. Mere Kampens end 
Arbejdets Aar har det været i den forløbne Tid .. Nu er vi i 
en Arbejdsperiode. I de 4 Aar siden Forliget er der vedtaget 
163 Love, og ikke siden 1848 kan man paapege en Periode saa 
frugtbringende som disse fire Aar. Tror De ikke, at hver Dags 
Arbejde, Myretuesliddet, det der ikke tager sig ud i Livet -
tror De ikke, at det er det, der bærer Samfundet? Sikkert er 
det ligesaa i Rigsdagen, selvom det ofte ser smaat ud. Opgaven 
for en Folketingsmand paa Bornholm bør være: Efter Evne at 
virke for, at vor 0 ikke distanceres. Og min Opgave har altid 
været: At redde til Bornholm saa meget som muligt. Saa anbe
faler jeg mig da til d'Herrer til Genvalg.« 

Efter at et Par Interpellationer (om Afholdssag og Frihandel) 
var besvaret, gik man til Kaaringen, hvor Blem valgtes om
trent enstemmigt. Efter et Leve for den genvalgte Folketings
mand, for Dirigenten og for »gamle Danmark«, sluttede den 
korteste Valghandling Rønne havde været Vidne til i Aartier. 

I Modsætning hertil blev Valghandlingen i Aakirkeby usæd
vanlig langvarig. Forhandlingen paa Valgtribunen, foran hvil
ken der paa den solrige, men kølige Foraarsdag var samlet ca. 
3.000 Mennesker, varede i godt 4 Timer. Den lededes af Gaard
ejer Hansen, Gamlevælde, som Formand for Valgbestyrelsen. 
Først talte Lærer C. J. Hansen, 0stermarie Kirkeskole, som 
ordførende Stiller for Anton Jensen. Ingv. Jensens ordførende 
Stiller var N. P. Kofoed, Solbakke, 0sterlars, og Smits den 
moderate Venstremand Skoleinspektør S. P. Jensen, Neksø, 
der i dette Tilfælde lod de politiske Synspunkter træde i an
den Række og de lokalpatriotiske i første. Efter at Kandida
terne havde udtalt sig paa lignende Maade som under Valg
kampen, fik Interpellanter Adgang til at møde frem. Johan 
Bøgeskov ønskede at vide, hvorledes Kandidaterne stillede sig 
til »det vigtigste Stridsemne«, som efter hans Mening forelaa, 
nemlig Spørgsmaalet om den almindelige Valgret ikke alene til 
Rigsdagens 2 Ting, men ogsaa til de kommunale Raad. -
Ingv. Jensen var stemt for almindelig Valgret baade ved Rigs
dags- og Kommunevalg. Smits Svar var noget uklart. Anton 
Jensen udtalte, at ha intet heller ønskede end 5. Juni Grund
loven tilbage, men saalænge 2/3 af de kommunale Byrder hvile
de paa Hartkornet, kunde han ikke være med til at indføre 
den almindelige Valgret til Kommuneraadene. 
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Kirketerp ønskede bl. a. at vide, om Kandidaterne vilde 
indmelde sig i et Agrarparti paa Rigsdagen, hvis et saadant 
blev dannet. Dertil svarede Ingv. Jensen kategorisk nej; Smit 
erklærede, at han »ikke var Agrar« og benyttede Lejligheden 
til at bebrejde Agrarpartiet i 2. Kreds, at de ikke havde for
handlet med ham om Kandidatspørgsmaalet, inden de selv op
stillede, uagtet de var enige med ham om at stemme imod Ingv. 
Jensen. Anton Jensen antog, at hvis der blev dannet et Agrar
parti paa Rigsdagen, og der i dette sad Mænd, som havde hans 
Tiltro, vilde han melde sig ind i dette Parti. P. Lund Koefoed 
anbefalede i svagt maskeret Forespørgselsform at stemme paa 
Anton Jensen, og Savmøller N. P. Møller paa lignende Maade 
at vælge Ingv. Jensen; Møller tilføjede, at han havde Sympati 
for Smit, men han ønskede at beholde ham i Herredet for at 
holde god Orden; det var han dygtig til. 

Ved Kaaringen valgtes Ingv. Jensen med overvejende Flertal, 
men begge hans Modkandidater forlangte skriftlig Afstemning. 
Ved denne blev Ingv. Jensen valgt med 1°58 Stemmer; 469 
stemte paa Anton Jensen, 21 I paa Smit. 

Fra de enkelte Kommuner fordelte Stemmerne sig saaledes 
paa de 3 Kandidater: 

N. Ingv. Jensen. Anton Jensen. Smit. 
Aakirkeby 1°4 29 4 
Aaker 168 119 II 

Bodilsker 110 15 14 
Pedersker 9° 45 4 
Povlsker 52 5° IO 

Neksø I I 5 3 1°7 
Ibsker 65 26 36 
Svaneke med Christiansø 41 12 18 
0stermarie 161 64 2 
0sterlars-Gudhjem 13° 63 
Rø 22 43 ° 

1°58 469 211 

. Dette Resultat bekræftede fuldtud, at Ingv. Jensens Stilling 
1 Kredsen var uantastelig, hvis der ikke indtraadte helt foran
drede politiske Forhold. Selvom Oppositionen havde haft 
Held til at finde en Samlingskandidat, vilde Resultatet være 
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blevet det samme. Byfoged Smits fornøjelige Gæsteoptræden 
paa den politiske Skueplads havde - som man kunde vente 
- kun været en lokalpatriotisk Bølgekrusning. Denne joviale 
Retsbetjent havde faaet konstateret, at han var populær i sin 
Hjemby og dens Omegn, men at han ikke var i Stand til at 
samle Stemmer i Kredsens øvrige Egne. For Agrarerne betød 
her som andetsteds i Landet Valget et af gørende Nederlag. 
Nu, da Bevægelsens Magtesløshed var konstateret, var dens 
Rolle udspillet paa Bornholm og andetsteds. 

T o Maaneder efter Folketingsvalget var det Grundlovsdag. 
Højre besluttede sig til - i Modsætning til 1897 - at samles 
til Grundlovsfest; Mødepladsen var som saa ofte før »Sommer
lyst« ved< Rønne. Her samledes denne Gang et forholdsvis be
tydeligt Antal Deltagere - 7 a 800. Adjunkt Øllgaard talte 
for Kongen, Lærer Køie, Vestermarie, for Sønderjylland og 
Landstingsmand M. P. Jensen for Grundloven. - Venstre 
samlede et lignende Antal Deltagere i »Stampen«, hvor Peter 
Dam, der nu var Redaktionssekretær i Horsens, Folketings
mand N. Ingv. Jensen og Redaktør Smidt holdt Festtalerne. 
-Socialdemokraterne mødtes i »Curdts's Lund«. Sogneraads
formand i Sundbyerne Valdo Jensen, den senere Folketings
mand for Hillerødkredsen, holdt her Hovedtalen. Der var 
mødt 5 a 600 Mennesker. 

6. LANDSTINGSVALGET PAA BORNHOLM I 1898. 

Den 30/9 1890 var det 8 Aar siden, at der havde været 
Landstingsvalg paa Bornholm; inden dette Tidspunkt skulde 
der altsaa vælges paany. Regeringen udskrev Valgmandsvalg 
for den almindelige Vælgerklasse (Folketingsvælgerne ) til den 
2/9; de højstbeskattede i Købstæderne. skulde vælge Valg:nænd 
den 9/9 og endelig blev selve Landstmgsvalget fastsat ul den 
21/9. I 1890 havde Højre sejret ganske overlegent, idet M. P. 
J ensen valgtes med 34 Stemmer mod 15. Dette var dog ikke et 
sandt Udtryk for Partiernes daværende virkelige Stilling. Ven
stre havde ved Valgmandsvalget i 1890 været forfulgt af en 
Række Vanheld, som i nogen Grad gav et fortegnet Billede af 
Stillingen. Og siden 1890 var der sket et betydeligt politisk 
Skred i Venstres Favør. Hertil kom, at selvom M. P. Jensen 
nød megen personlig Anseelse, baade blandt Partifæller og po
litiske Modstandere var han dog som en af Landstingets mest 
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haardkogte Estruppere ikke i Kontakt med Stemninger og Be
stræbelser, der i disse Aar gjorde sig gældende, ogsaa i Højre
kredse. Man længtes efter, at der for Alvor skulde tages fat 
paa det Reformarbejde, som i saa mange Aar havde ligget 
brak under Kampen om Provisorierne. Agrarbevægelsen havde 
vel ikke formaaet at sprænge de gamle Partiers Rammer, men 
den havde navnlig indirekte haft den store Betydning, særlig 
naturligvis i Landbefolkningen, at den havde formuleret Re
formkravene og skabt Interesse for deres Opfyldelse. De Kred
se, ogsaa indenfor Højre her paa Øen, som ønskede enhver 
Tanke om at vende tilbage til provisoriske Tilstande skrin
lagt og som ønskede Forstaaelses- og Forhandlingspolitikens 
Sejr, krympede sig noget ved at støtte M. P. Jensens Genvalg. 
Paa den anden Side var det klart, at Højre ikke kunde møde 
med andre Kandidater ved det forestaaende Landstingsvalg 
end M. P. Jensen. At stemmepaa Højres Valgmandskandida
ter betød derfor, at man medvirkede til, at Bornholm vedva
rende var repræsenteret i Landstinget af en Mand, der med en
hver Fiber i sit Hjerte var Estrup hengiven. 

Under disse Forhold havde Venstre virkelig en lille Mulig
hed for at erobre Landstingsmandatet, og man besluttede sig 
til at gøre Forsøget. Nogen systematisk Agitation paa Øen ef
ter de Metoder, som man kender nu om Stunder, var der dog 
ikke Tale om. De to Venstreblade, Tidende og Dagbladet, 
indeholdt i de nærmeste Uger forud for Valgmandsvalget den 
2/9 stærke Opfordringer til at vælge Valgmænd, der vilde 
stemme paa en demokratisk Landstingsmand - al Uenighed 
mellem de to Blade var ganske lagt til Side. Desuden holdt 
Grundlovsværneforeningen nogle faa politiske Møder paa øen: 
i Allinge den 5/8, i Hasle den 6/8 og i 0stermarie den 20/8. 
Ved de 2 første Møder, der iøvrigt kun var svagt besøgt, talte 
Blem og Ingv. Jensen, og Redaktør Smidt sluttede Mødet med 
en indtrængende Appel til Vælgerne om at stemme paa frisin-· 
dede V algmænd. Ved Mødet i østermarie var Ingv. Jensen 
eneste Taler; ogsaa her indprentedes det forestaaende Lands
tingsvalgs Betydning og Venstrevælgernes Pligt til at forsøge 
at fjerne »Estrupper'en M. P. Jensen«. 

Ved en Fest i »Gundbergs Have« ved Rønne den følgende 
Dag, der var arrangeret af Socialdemokraterne, og hvor Forret
ningsfører Lyngsie talte til ca. 250 Mennesker, opfordredes Ar
bejderne til at stemme paa Venstres Valgmandskandidater. 
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Højre holdt ingen Møder, men Avisen talte varmt Lands
tingsmand Jensens Sag. Det hedder saaledes i Bladet for 22/8 
bl. a.: »Alle besindige Medlemmer af saavel Højre som Venstre 
er enige om, at vi bør stræbe hen til at komme ind i en Re
formperiode, hvor de store betydelige Spørgsmaal, baade Told
og Skattelovene, Love, som angaar Kirke-, Skole- og Retsfor
hold, kan blive løste. At vort Landsting tilstræber at løse Skat
tespørgsmaalet, kan ses af Betænkninger, som Tinget har af
givet i sidste Samling. Nu er Lovforslagene gennemarbejdede 
i Tinget og nu er det derfor ikke Tid til at vælge et nyt Med
lem, som staar ukendt med de Betænkninger, som Tinget har 
afgivet. Hvad end vi derfor ser hen til, saa er vi bedst tjent 
med at genvælge den Mand, som i 16 Aar saa fuldtro og for
trinlig har plejet 0ens Interesser i Landstinget.« 

Resultatet af de med megen Interesse imødesete Valgrnands
valg den 2/9 var følgende: 

I Rønne: Venstres Liste (Boghandler Colberg, Sagfører Carl 
Petersen, Snedkermester M. Hansen og Fisker H. Jørgen-
sen) .................. " .. . . . . . ... . .. 364-366 St. 
Højres Liste (Skoleinspektør Hjorth, Farver Schjerning, 
Sadelmager Ibsen og Tobaksfabrikant 0sterbye). 341 St. 

I Hasle: Byfoged Jepsen (H) .................... 38» 
Skomager Peter Dam (V) .................... 35» 

I Allinge-Sandvig: Stenværksformd. Chr. Petersen (V). 62» 
A vlsbruger Emil Bohn (H) .................. 24» 

I Svaneke: Garver Møller (V) . .................. 57» 
Konsul Smidt (H) . ........................ 38» 

I Neksø: Avlsbruger H. J. Hansen (V) ............ 94» 
Jernstøber Strand (H) ...................... 88» 

I Aakirkeby: Købmand A. P. Ipsen (V) .......... 57» 
Lærer Hammer (V) ........................ 8» 

Venstre havde saaledes efter mange Aars Kampe opnaaet at 
sejre ved et politisk Valg i Rønne, ja man havde endog i den 
gamle Højreby Svaneke - endda med en ret anselig Majoritet 
- valgt en Venstremand. Derimod beredte den hidtil sikre 
Venstreby Hasle Venstre en bitter Skuffelse ved - om end 
med faa Stemmers Flertal - at lade sig repræsentere af en 
Højremand. Resultatet her skyldtes efter Oplysninger i Bom' 
holms Tidende navnlig, at Valget blev paabegyndt Kl. 9 og af-
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sluttet saa tidlig, at Arbejderne blev a.fskaarne fra at stemme. 
Fremgangsmaaden blev af Bladet betegnet som »uhørt hen
synsløs«. 

I de I 5 Landkommuner var UOIaldet følgende: 

I Knudsker: Blem, Smørbygaard (V) ............ . 
Sandemand Eriksen (H) ................... . 

I Nylars: Folketingsmand Blem (V) ............. . 
Jespersen, Imminggaard (H) ............... . 

I Vestermarie: E. Larsen, Lykkegaard (V) ......... . 
Sogneraadsformd. Lohmann, Tvillingsgaard (H) 

I Nyker: Hans Pedersen, Staalegaard (V) ......... . 
Sogneraadsformd. Bærild Dam (H) ........... . 

I Klemensker: P. Riis, Risbygaard (V) ........... . 
Sogneraadsformd. Westh (H) ............... . 

I Rutsker: Klo, Bakkegaard (V) ................. . 
I Olsker: Sandemand Jensen, Lærkegaard (V) ..... . 
I Rø: Johs. Grønbech, Vasebæk (H) ............. . 

Olsen, Lynggaard (V) ..................... . 
I 0sterlars~Gudhjem: N. P. Kofoed, Solbakke (V) .. 

Hansen, Gamlevælde (H) ................... . 
I 0stermarie: Chr. Hansen, Risegaard (V) ......... . 

Lorents Jensen, Bodal (V) ................... . 
I Ibsker : Rasmus Jakobsen, Sortegaard (V) ....... . 

Hansen, Nørregaard (H) ................... . 
I Bodilsker: P. Brandt, Degnegaard (V) ......... . 
I Povlsker: Tius Kofoed, Tjørnebygaard (V) ..... . 

Sandemand Marcher (H) ................... . 
I Pedersker: Lærer Pedersen (V) ................. . 

H. Munch, Dammegaard (H) ............... . 
I Aaker: L P. Andersen, Hullegaard (V) ......... . 

Ludv. Hansen, Hjulmagergaard (H) ......... . 

17 St. 
15 » 

29 » 

17 » 

66 » 

12 » 

43 » 

13 » 

74 » 

47 » 

43 » 

18 » 

16 » 

12 » 

65 » 

27 » 

88 » 

4 » 

37 » 

34 » 

39 » 

36 » 

35 » 

53 » 

7 » 

126 » 
9 » 

Højre havde altsaa kun I Valgrnand af Landkommunernes 
15, og denne var endda kun valgt med 4 Stemmers Flertal. 
Omvendt havde Venstre i høj Grad haft Heldet med sig i an
dre Kommuner, idet Partiet i Ibsker, Knudsker og Povl s ker 
havde sejret med ganske faa Stemmers Overtal. 

. Den almindelige Vælgerklasses Afstemning havde herefter 
givet Venstre 22 Valgmænd, Højre .2 (Hasle og Rø). Spørgs
maalet var nu, om de højstbeskattedes Valg i Købstæderne 
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vilde bringe Overraskelser den 9/9. Men alt forløb, som man 
paa Forhaand maatte. vente: Aakirkeby v~lgte en Venst~emand 
(Lærer Hammer), de andre Købstæder Højremænd, nemhg Røn
ne: Sparekassebestyrer C. Lund, Sagfører N. C. Olsen, Køb
mand W. Rønne og Fajancefabrikant Sommer, Hasle: Besty
rer Platen, Allinge-Sandvig: Købmand Martin Larsen, Svane
ke: Førstelærer Thorsager, Neksø: Byfoged Smit. 

Der var herefter valgt 23 Venstremænd og IO Højremænd. 
Af de 15 selvskrevne Vælgere (de højstbeskattede Landmænd) 
regnede man sikkert, at de 2 (Prop. Johs. Muller, Vallensgaard, 
Aaker, og Jensen, Tornbygaard, Klemensker) vilde stemme 
med Venstre, saaledes at dette Parti ialt raadede over 25 Stem
mer, medens Højre kun var i Stand til at mønstre 23. Denne 
Beregning viste sig ogsaa at være rigtig; thi ved Venstres Prø
vevalg i Almindingen den II/9 mødte de 25 Mand op og ved
tog enstemmigt at stemme paa Landinspektør H. M. Kofoed, 
Rønne, til Landstingsmand. 

Dette Resultat fremkaldte stor Bevægelse i Højrepartiet. Det 
gjaldt blot om at vinde en af Venstres ~ algmænd (eller højst
beskattede), saa vilde Stemmerne staa hge, men allerhelst to, 
for at man kunde forhindre, at en udpræget Venstremand som 
Landinspektør Kofoed skulde erobre Mandatet. Adskillige in
den for Højre var villige til at ombytte M. P. Jensen med en 
Agrarkandidat; særlig var Gaardejer P. Lund Koefoe~, Ped~rs
ker, paa Tale, idet man troede, at en saadan Ændnng .vI~de 
virke som Lokkemad paa en eller flere af de 25. Her var ImId
lertid ingen Vaklen i Rækkerne; alle følte sig bundne ved Prø
veafstemningen den 1I/9. Under disse Omstændigheder mødtes 
de 23 Højremænd i Almindingen den 18/9. Efter en længere 
Forhandling stemtes der; 18 Stemmer faldt paa M. P. Jensen, 
2 paa P. Lund Koefoed, 3 var blanke. . 

Bornholms Avis havde vanskeligt ved at forsone Sig med 
en saadan Udgang af Valget. Dagen før Valget skrev Bladet: 

"Vi vægrer os fremdeles til det sidste m.o~ at tro, .at sund 
Sans i den Grad skulde blive kvalt af pohtlsk Fanatisme (at 
man skifter Landstingsmand) og det saa meget mere, som de 
25, der siges at ville styrte vor nuværende Repræsentant, har 
faaet deres yderst knebne Flertal ved en eller 2 Stemmers Over-
vægt ude i flere af Sognene.« . 

Da Valgmændene og de umiddelbare Landstmgsvælgere den 
21/9 mødtes paa Raadhuset i Rønne, hvor Amtmand Groot-
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hoff ledede Valget, manglede den ene af Venstres højstbeskat
tede, Muller, Vallensgaard, der var blevet syg; men dette fik 
ingen Betydning for Valgets Udfald. Landinspektør H. M. 
Kofoed valgtes allerede i første Omgang med 24 Stemmer; 23 

Landinspektør 
H. M. Koefoed. 

faldt paa M. P. Jensen. Amtmanden sluttede den korte Valg
handlmg med et Leve for Kongen, hvorefter Kapt. M. P. Jen
sen afsluttede sin politiske Løbebane med en kort Takketale 
til sine Vælgere. 

Bornholms Tidende gav Udtryk for sin Glæde over Sejren 
ved bl. a. at skrive: (Bladet for 22/9). »Landstingsvalget her i 
Gaar gav et meget smukt Resultat. Nu ligger der et smukt Ar
bejde for Venstre rundt omkring i Kommunerne til at befæste 
og sikre den Stilling, som nu er naaet: Bornholm som rent 
Land.« 

Højres Presse baade paa Bornholm og udenfor Øen gav Ud. 
tryk for stor Skuffelse over Valgets Udfald. Saaledes skrev 
Nationaltidende den 22/9: »Med stor Beklagelse have vi mod-

5 
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taget Efterretningen om, at Bornholmerne i sørgelig Uforstand 
have valgt en af Øens radikaleste Mænd til Landstingsmand i 
Stedet for Kapt. M. P. Jensen, Limensgaard, som med Hæder 
og Udbytte for Øen har været dens Repræsentant i Landstinget 
gennem en Aarrække. Vi tro, at Bornholmerne selv ved nær
mere Eftertanke ville beklage dette Resultat af Valget. Kapt. 
M. P. Jensen havde ikke alene Indflydelse, fordi han var Med
lem af Flertallet, men fuldt saa meget fordi han ved sin dyg
tige Deltagelse i Tingets Forhandlinger havde forstaaet at 
skaffe sine personlige Evner Anerkendelse. Landstinget valgte 
da ogsaa Kaptajn Jensen til Medlem af Finansudvalget og en 
Række af Tingets andre vigtige Udvalg. Forhaabentlig vil Val
get i Gaar ikke føre til, at Bornholms hidtidige Landstings
mand for lang Tid skulde gaa helt ud af det politiske Liv, 
hvor han har gjort saa god Fyldest.« 

7. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND BLEM, INGV. 

JENSEN OG H. M. KOFOEDS VIRKSOMHED I RIGS

DAGSSAMLINGERNE 1898-99, 1899-1900 og 1900- 0 1. 

Blem havde i Rigsdagssamlingen 1898-99 kun Ordet 8 
Gange, men han var som tidligere Medlem af Folketingets 2 be
tydeligste Udvalg, Finansudvalget og Lønningsudvalget. Først
nævnte Udvalg behandlede 15 Lovforslag foruden Finanslo
ven; foret af disse (om Laan til Frihavnsaktieselskabet) var 
Blem Ordfører. Lønningsudvalget behandlede 12 Lovforslag; 
Blem var som i de foregaaende Samlinger Udvalgets Formand 
samt Ordfører for de iøvrigt meget faa Lovforslag, der naaede 
frem til 2. Behandling. Blem var Medlem af to andre Udvalg. 
Det ene behandlede Lovforslaget om Saltvandsfiskeri samt det 
i flere tidligere Samlinger diskuterede Lovforslag om en Kon
vention mellem Danmark og Sverige om Fiskeriet i de 2 Lan
des fælles Farvande. Dette Lovforslag, for hvilket Blem var 
Ordfører, naaede endelig i denne Samling frem til Vedtagelse. 
Som tidligere udførligt omtalt havde de bornholmske Rigs
dagsmænd paa deres Landsdels Fiskeres Vegne energisk prote
steret imod en Bestemmelse i den af de 2 Regeringer aftalte 
Konvention, hvorefter de svenske Fiskeres Adgang til at fiske 
under Bornholm udvidedes fra 4 Maaneder aarlig til hele Aa
ret. I Lovforslagets endelige Affattelse var der taget fornødent 
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Hensyn til denne Protest, idet paagældende Regel var affattet 
saaledes: »Ligeledes skal ved Bornholm og Kristiansøs Kyster 
og ved den svenske Kyst fra Falsterbo til Simbrishamn, Silde
fiskeriet med Drivgarn være fælles for begge Landes Under
saatter fra r. Maj til 3 r. August«. - Det 4. Udvalg, Blem var 
Medlem af, behandlede et privat - af Jac. Scavenius - ind
bragt Lovforslag om Oprettelsen af en Kreditforening, der 
skulde garanteres af Staten og have en Reservefond paa 30 
Mill. Kr. i Statsobligationer; den skulde fungere som en Slags 
Centralkreditforening, hvis Virksomhed skulde bidrage til, at 
Renten blev nedsat; Foreningen havde iøvrigt til Opgave at 
give Udlandet større Tillid til danske Pengeforhold. Dette Lov
forslag interesserede Blem stærkt; han havde jo længe arbejdet 
for Oprettelsen af en Hypotekbank, og den nu forelagte Plan 
mindede ham noget om dette Projekt. Forslaget naaede dog 
ikke gennem Tingene. 

Ingv. Jensen havde Ordet 15 Gange og var Medlem af 5 
Udvalg. Det var Udvalgene vedrørende 1) Statsrevisorernes 
Betænkning; 2) Meddelelse af Indfødsret, hvor han som sæd
vanlig var Ordfører; 3) Lønninger ved det kgl. Theater; 4) 
Oprettelsen af et overordnet Sundhedsraad samt 5) Toldud
valget, hvor han var Sekretær, medens Peschcke Køedt endnu 
i denne Samling var Venstrereformpartiets Ordfører. Told
lovforslaget naaede heller ikke ved denne Lejlighed igennem 
Tingenes Skærsild. Fra Ingv. Jensens Udtalelser i denne Sam
ling skal nævnes, at han meget kraftigt protesterede imod et 
Forslag om, at Præsterne skulde fritages for Rangskat. Han 
gennemgik Bispernes og Præsternes Lønningsforhold, som han 
fandt »meget gode«. Ved Behandlingen af det førnævnte Lov
forslag af et overordnet Sundhedsraad henstillede han til Re
geringen at føre nogen Kontrol med Lægerne, som »havde rot
tet sig sammen og dannet en Ring«. Som Ordfører for Lovfor
slaget om Indfødsrets Meddelelse advarede han imod at op
fylde et i Landstingets Udvalgsbetænkning stillet Krav, hvor
efter Ansøgere om Indfødsret skulde dokumentere, hvor megen 
Hjælp de have modtaget fra »Fattigkasserne af 1856« (sva
rende til de senere Hjælpekasser). Ingv. Jensen hørte i det hele 
til de Venstrepolitikere, der i sociale Spørgsmaal indtog et me
get radikalt Standpunkt, ligesom han overfor Embedsmænd og 
Personer af tilsvarende Samfundsklasser ofte røbede en barsk, 
kritisk Holdning. 
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For Landstingsmand H. M. Kofoed var Rigsdagssamlingen 
1898-99 den første i hans 8-aarige Rigsdagsvirksomhed. Han 
var kun Medlem af et enkelt Udvalg; det behandlede et Lov
forslag om Sikring mod Sprængstofulykk,er. Sin Jomfrutale 
holdt han om et Lovforslag om Lærerlønninger, hvis Forhøj
else han tiltraadte; men han henledte samtidig Opmærksom
heden paa Pogelærerinderne, der ikke omfattedes af Lovfor
slagets Lønforbedringer. Desuden lagde han et godt Ord ind 
for Støtte fra Staten af de private Skoler. Foruden ved denne 
Lejlighed havde H. M. Kofoed Ordet 2 Gange i denne Sam
ling. Hans Taler var ganske korte. 

Det Forhandlingsemne, som i denne Samling havde størst 
Interesse for Bornholm, var Spørgsmaalet om en Bevilling til 
Neksø Havn. Som tidligere omtalt i denne Afhandling var der 
i mange Aar under Toldkontrollør Stubs Ledelse kæmpet ener
gisk fra Neksø Bys Side for Gennemførelsen af et Projekt, 
hvorefter der i Neksø skulde bygges en stor Trafik- og Nød
havn. Der var ikke opnaaet nogen Tilslutning, hverken i Re
gering eller Rigsdag til denne Tanke, og Folketingsmand Blem 
var som Talsmand for Vestbornholms Interesser gaaet imod 
Forslaget. Nu var den bornholmske Jærnbane under Bygning, 
og Neksø frygtede, at den skulde virke lammende paa denne 
Bys Udvikling ved at forøge Chancerne for Rønne i Konkm
rencen mellem de to Byer. Der blev derfor af Neksøs Repræ
sentanter udfoldet en energisk Virksomhed for at opnaa en 
Stats bevilling, hvorved Havnen kunde faa en rimelig og over
kommelig Udvidelse og Forbedring. Det lykkedes at opnaa 
Indenrigsminister Bardenfleths Tilslutning til en Plan, hvor
efter der anlagdes en Mole udenfor Havnen, som samtidig ud
videdes til en Dybde af r6 Fod (Rønne Havn havde dengang 
en Vanddybde paa 20 Fod). Til dette Projekts Gennemførelse 
foreslog Ministeren en Bevilling paa 3°0.000 Kr., der ydedes 
som Laan med Kommunens Garanti. Betingelserne var iøvrigt, at 
Laanet skulde forrentes og afdrages med 41/~ % aarlig, hvoraf 
31/2 % var Rente af det til enhver Tid skyldige Beløb. Hav
nen havde paa det Tidspunkt nogle mindre Laan paa tilsam
men 4°.000 Kr., et Laan til Statsanstalten for Livsforsikring 
paa 14.000 Kr., 2 ældre Laan til Statskassen paa tilsammen 
5°.000 Kr. samt et Statslaan fra 1891 paa 15°.000 Kr., som 
var rente- og afdragsfri i 20 Aar. Samtidig med, at Indenrigs
ministeren stillede Forslag om det nye Laan paa 3°0.000 Kr., 
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foreslog han den aarlige Ydelse nedsat fra 6 til 5 % af de to 
forannævnte Statslaan paa 5°.000 Kr. 

Da Forslaget kom til Behandling i Folketinget, viste det sig, 
at medens Venstrereformpartiets og Socialdemokratiets Finans
udvalgsmedlemmer havde tiltraadt Indenrigsministerens For
slag om de 3°0.000 Kr., var Repræsentanterne for de moderate 
?g Højre gaaet imod. Der var med andre Ord gaaet "Politik« 
l Sa~en. Ingv. Jensen fremsatte i den Anledning følgende Insi
nuatIOn: »Det ser ud for mig, som om der kunde være en lille 
S;nule Politik med i Spillet. Jeg hørte jo forrige Sommer da 
VI havde Lands~ingsvalg, ikke saa sjælden Udtalelser om, a; det 
vIlde komme t.ll at se galt ud for Bornholm, naar vi jagede 
den eneste Højremand, som var Repræsentant for Bornholm 
ud, og mine ærede Vælgere i Neksø havde ogsaa for adskilli~ 
?es Vedkommende nogle Betænkeligheder ved det. Jeg ved nu 
Ikke, om dette forholder sig saaledes, at det er en politisk 
Manøvre, ~n Ta~ for, at vi gjorde rent Bord derovre paa Born
holm, og Ikke vIlde tage til Takke med at have Højrerepræ
sentanter, ikke at tale om moderate Repræsentanter, derovre 
paa Bornholm.« (Folket. Forh. 1898-99, Sp. 4546). 

Sagen gav iøv~i!?t Anledning til en meget livlig og indgaa
ende Debat. BeVillIngen forsvaredes af Indenrigsminister Bar
denfleth og Finansudvalgets Ordfører Chr. Hage samt de to 

bornholmske Folketingsmænd. Hovedtalerne mod Forslaget 
var H~rald Holm. som Ordfører for de moderate og Jacob 
Scavemus som Højres Ordfører. Harald Holm begrundede sin 
Modstar:d mod Planen saaledes: »Det maa forekomme i høj 
G:ad tvIvlsomt, om Neksø Havn og By kunne svare til de For
plIgtelser, de nu paatage sig. Forholdet er dette at Havnen i 
dette Øjeblik har en Gæld paa 254.000 Kr., hvo;af de 15°.000 
Kr. ere rentefri til 191 I,. medens den har at forrente ~g afdra
ge 104.000 Kr. Sætte VI nu Forrentningen og Afdraget til 5 
pCt., der foreslaas for Statslaan for Fremtiden - hvilket vel 
er det billigste, vi kunne sætte det til - blive Renter og Af
drag af de 1°4.000 Kr. 5.200 Kr. om Aaret. Nu komme de 
3°0.000 Kr. ,til til 41/2 pCt. Rente og Afdrag, der bliver 
13.5°0 ~r.; tilsammen faar Byen altsaa nu 18.700 Kr. aarlig 
~t svare l Rente og Afdrag, og i 19II kommer dertil 9.000 Kr. 
l Rente og Afdrag af Laanet paa de 15°.000 Kr. Men Havnens 
Indt.ægter ere, efter hvad der nu er opgivet os, 18.500 Kr., alt
saa Ikke en Gang saa meget, som den straks vil komme til at 
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betale i Renter og Afdrag af de Laan, der nu kommer til at 
staa i den, og godt 9.000 Kr. mindre, end hvad den i Aaret 
19II kommer til at svare i Forrentning og Afdrag. Jeg tror 
ikke, der er mindste Udsigt til, at Neksø Havn vil kunne tjene 
saa meget ved Udvidelsen, at den vil kunne forrente og af
drage de Laan, som her er Tale om. Saa trøster man os med 
Kommunens Garanti, men jeg tror heller ikke, at Neksø Kom
munes Gar~nti over for ;aa store Laan er særlig betryggende. 
Det er jo en lille By, i 1890 havde den 2F1 Indbyggere, dem 
Skatteprocent var i 1894 8,12 af den virkelige Skatteindtægt; 
Byens Formue var 125.000 Kr., og dens Gæld er noget over 
F.oOO Kr. Det forekommer mig ikke, at den er saaledes situ
eret, at man kan vente, den skal kunne bære store forøgede 
Udgifter. Dens Formue- og Lejlighedsskat var i 1896, det sid
s~e Aar jeg har kunnet faaet Oplysninger derom, 18.281 Kr., 
i 1894 var den 21.034 Kr.; det vil altsaa sige: Dens Formue
og Lejlighedsskat er en Snes Tusinde Kroner aarlig. Naar den 
saa i Aaret 1911 maaske faar en aarlig Forøgelse af 8-9.000 
Kr., som den skal garantere for, hvis Havnen ikke kan skaffe 
det, forekommer det mig, at det er en saadan Forøgelse af Byr
derne i denne By, at vi maa være ganske klare over, at den ikke 
kan bære det. Mig forekommer det, at det er meget tvivlsomt, 
om Neksø By vil kunne klare sig i Konkurrencen med Rønne. 
Rønne er en større By. Da den nu har faaet Jærnbane, drager 
den ganske naturligt en Del mere af Oplandet til sig, end den 
havde før, og det er ogsaa netop det, hvorpaa man nu fra 
Neksø støtter sit Andragende. Man vil have Hjælpen for at 
kunne klare sig i denne Konkurrence med Rønne. Hvis Neksø 
endda kan blive staaende uden at gaa tilbage, synes jeg, det 
vil være store Ting, men saa kan den heller ikke bære den 
stærkt forøgede Udgift, her er Tale om. For mig er imidlertid 
det allervanskeligste Punkt at komme over netop denne Be
grundelse ved Konkurrencen mellem Neksø og Rønne. Thi der 
er jo ikke en eneste mindre By i Danmarks Land, uden at den 
har følt sig forfordelt, naar der er kommet en Jærnbane mel
lem den og en større By. Og skulde vi lade os bevæge af den 
Slags Argumenter, vilde det jo føre os ganske overordentlig 
vidt. Vi kunne dog ikke, naar vi have bygget en Jærnbane, 
give os til at støtte de Byer, som mulig derved gaa tilbage, i 
deres Konkurrence med de Byer, som gaa frem.« (Folket. Forh. 
1898-99, Sp. 4470-71). 
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Til disse Betragtninger sluttede Jacob Scavenius og enkelte 
andre Talsmænd for Mindretallets Modstand mod Bevillingen 
sig, idet han desuden fremførte følgende Synspunkt: »Jeg tror 
ikke, at det er rigtigt paa den sydøstlige Kyst af Bornholm 
at bygge en stor og temmelig dyb Havn. Den skal ganske vist 
indtil videre kun være paa 16 Fod, men hele Planen er dog be
regnet til en 18FodsHavn.Jo flerevel indrettede og dybe Hav·· 
ne der findes ovre paa Bornholm, des mere Fristelse er der for 
en fremmed Magt til i Tilfælde af Krig i østersøen at sætte 
sig fast paa Bornholm. Det er en Frygt, som ikke alene jeg, 
men mange nære, og det forekommer mig, at det er et Spørgs
maal, som den høje Regering skulde tage under ganske over
ordentlig nøje Overvejelse, inden den som nu i Aar i allersid
ste Øjeblik kommer med et Forslag til os om at bevilge 300.000 
Kr. til Neksø Havn.« (Folket. Forh. 1898-99, Sp. 4473-74). 

Heroverfor udtalte Ingv. Jensen i sin Svartale bl. a.: »Jeg 
forstaar ikke det ærede Medlems Stilling i dette Tilfælde, thi 
hvis han nemlig vilde være aldeles sikker paa, at ingen Fjende 
kunde komme i Land paa Bornholm, var det første, der skulde 
gøres, ikke at udbedre Havneforholdene derovre, men det 
maatte være at se at faa dem lukkede saa hurtigt som muligt, 
for saa længe vi blot have en eneste Havn som Rønne Havn, 
hvor temmelig dybtgaaende Fartøjer kunne gaa ind, ere vi jo 
slet ikke sikre. Enten vi have 2 eller I Havn - naar Forhol
det nu er s~aledes, at en fjendtlig Magts Skibe kunne komme 
derind - ere vi paa ingen Maade sikre i saa Henseende. Alt
saa, Konsekvensen af det ærede Medlems Udtalelser vilde være 
den, at vi slet ingen Havne skulde have paa Bornholm. Vi 
vilde i saa Henseende være temmelig uheldig stillede, omtrent 
som Fiskerne ere det paa Jyllands Vestkyst. Vi skulde altsaa 
i Land paa den aabne Strand ved Bornholm, og det vilde være 
meget uheldigt.« (Folket. Forh. 1898-99, Sp. 4547). 

Om Forholdet mellem Rønne og Neksø udtalte Ingv. Jensen 
i sin udførlige og grundige Redegørelse bl. a.: »En saadan By 
som Rønne, der er flere Gange saa stor som Neksø, Rønne, 
der har en stor Havn og daglig Dampskibsforbindelse med 
Kjøbenhavn, har absolut Fordele fremfor de andre Byer. Der 
har altid været Konkurrence mellem Rønne og de øvrige Byer 
paa Bornholm, men denne Konkurrence vil selvfølgelig blive 
større nu, da der er kommet Jærnbane og altsaa en daglig og 
let Forbindelse mellem Neksø og Rønne. Nu synes jeg, at der 
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ikke er noget i og for sig at sige til, at enhver kæmper for sit, 
men jeg synes, at det er meget prisværdigt, at Neksø By under 
disse Forhold siger: Det kan ikke nytte noget for os at lade 
Hænderne synke og tænke, at nu er Slaget tabt, men vi maa 
tværtimod tage Skeen i den anden Haand og sige: nu maa vi 
udfolde al vor Kraft og al vor Energi, for at vi kunne optage 
den Konkurrence, vi ikke kunne undgaa. Det synes jeg er gan
ske naturligt. Og det er ikke alene Neksø By, der vil nyde godt 
af, om det virkelig kan lykkes at optage Konkurrencen og ved
ligeholde den Trafik og det Forretningsliv, der er, men hele 
Østkysten og Nordlandet vil have Gavn deraf. Jeg behøver 
baæ at pege paa et for at vise, at det virkelig er den alminde
lige Tankegang, at det er en Nødvendighed for os ogsaa at 
bevare Neksø By med den Omsætning og Trafik, som den har. 
Vi ofre blandt andet ganske betydelige Midler for at holde 
Dampskibsforbindelsen vedlige mellem Neksø og de øvrige 
Byer paa Bornholm og Kjøbenhavn. Vi have to Skibe derovre 
eller rettere have haft dem; thi vi have haft det store Uheld 
at miste begge Skibe, og uagtet det uhyre Tab, der var for
bundet dermed, have vi ikke betænkt os paa at sætte al Kraft 
ind paa at vedligeholde Forbindelsen, og vi have da igen et 
Skib, og til næste Sommer faa vi jo et igen, saa at Routen kan 
blive optagen paa sædvanlig Vis, og det uagtet Aktionærerne 
ikke have faaet en eneste Øre i Udbytte af dette Foretagende, 
men man har haft en levende Forstaaelse af, at det er absolut 
nødvendigt og et stort Gode for hele Østbornholm og Nord
landet, alle Smaabyerne og Landet med, at vi vedligeholde 
denne Forbindelse. Man er altsaa villig til at ofre ganske be
tydeligt for at holde denne Forbindelse vedlige, og dersom 
Neksø By skulde tabe betydeligt med Hensyn til Forretnings
liv, vil det gaa ud over den øvrige Del og maaske give Anled
ning til, at denne Dampskibsforbindelse ikke kan holdes, saa 
at vi med Hensyn til den daglige Trafik ville være nødte til at 
gaa til Rønne, hvorfra de fleste have en Afstand af 3-4 Mil. 
Derfor siger jeg, at det er meget prisværdigt, at Neksø By her 
anstrenger sig for at udvikle Forholdene saaledes, at vi saa 
nogenlunde kunne optage Konkurrencen og i det mindste ved
ligeholde Forholdene, saaledes som de hidtil have været.« 
(Folket. Forh. 1898-99, Sp. 4548-49). 

Overfor Paastanden om, at Neksø ved det ny Laan blev saa 
forgældet, at den slet ikke økonomisk kunde magte sin Opga-
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ve, hævdede Ingv. Jensen, at Havnen i de sidste 4-5 Aar dels 
havde afbetalt ca. 35.000 Kr. og samtidig været i Stand til at 
opspare et lignende Beløb som Reserve. Havnens Indtægter 
var i jævn Stigning, og det var derfor en ubegrundet Frygt, 
som fra flere Sider var udtalt, at Staten hverken vilde faa sine 
Penge forrentet eller tilbagebetalt. 

Ogsaa fra Blems Side fremkom et vægtigt Indlæg til Forsvar 
for den omstridte Bevilling. Hans Synspunkter laa gallGke paa 
Linie med Ingv. Jensens. Endvidere gendrev Blem meget ud
førligt en Paastand, som i disse Aar og senere stadig mødte de 
bornholmske Repræsentanter fra deres Kolleger fra de andre 
Landsdele, at Bornholm var stærkt favoriseret med Statsbevil
linger. 

Bevillingen blev vedtaget med Venstrereformpartiets og So
cialdemokratiets Stemmer imod Højres og de moderates. 

Da Forslaget kom op i Landstinget, fremførte H. M. Kofoed 
i en kort og klar Tale de Synspunkter, som hans Kolleger fra 
Bornholm havde hævdet i Folketinget. Han støttedes af Ven
stres Finanslovordfører i Landstinget (Madsen Mygdal), mea 
Højre havde Flertallet i Landstinget, og Bevillingen blev 
stemt ned. Paa to andre Punkter afveg den Affattelse, Landstin
get gav Finansloven, fra Folketingets. Der maatte derfor nedsæt
tes et Fællesudvalg mellem de to Ting, for at man ikke den l. 

April skulde staa uden Finanslov. Resultatet af FællesuJvalgets 
Arbejde blev, at Højre og de moderate gik ind paa Bevillingen 
til Neksø Havn - den var jo ogsaa oprindelig foreslaaet af 
Højres egen Minister - medens Venstre gav efter paa de to 
andre Punkter. 

Saa stormomsust var Indledningen til det store Havnearbej
de, som Neksø nu kunde gaa i Gang med. 

Rigsdagssamlingen 1899-1900 frembyder ikke meget af 
Interesse for Bornholms Politik. Blem havde Ordet 18 Gange, 
Ingv. Jensen 13 og H. M. Kofoed 3. Hver af dem var Medlem 
af 4 Udvalg. 

Blem var som sædvanlig Medlem af Finansudvalget og Løn
ningsudvalget. Desuden var han Medlem af etUdvalg om For
slag til Lov om Saltvandsfiskeri, et Lovforslag, der heller ikke 
i denne Samling blev gennemført i Rigsdagen, samt endelig 
et Udvalg angaaende Lovforslaget om Livsforsikringsvirksom
heder. 

Til Finansudvalget henvistes i denne Samling 16 Lovforslag 
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foruden Finanslovforslaget. Af disse Forslag var Blem Ord
fører for Lovforslagene om: Fiskerihavn ved Gilleleje, et Laan 
til Frihavnen samt Godkendelse af Frihavnens Anlæg. Det af 
disse Lovforslag, der har størst Interesse, var Forslaget om 
Fiskerihavnen i Gilleleje. Blem havde gode Forudsætninger for 
at udtale sig om Havneforhold af denne Art, thi den første 
0havn her i Landet var Baadehavnen ved Arnager i Blems 
Hjemsogn Nylars, hvor han baade havde været Sogneraads
formand og Formand i Havneudvalget, da Havnespørgsmaa
let blev rejst. De Erfaringer, Blem her havde gjort, bidrog til, 
at han paa en særdeles sagkyndig Maade kunde gaa ind i De
batten om Anlæg af Havnen i Gilleleje. Forslaget blev iøvrigt 
helt omkalfatret i Finansudvalget, og Indenrigsministeren ac
cepterede de af Blem som Ordfører for dette Udvalg motive
rede Ændringsforslag, hvorved Udgiften blev bragt ned fra 
300.000 Kr. til 189.000 Kr. Lovforslaget blev gennemført og 
ophøjet til Lov 3/4 1900. 

Til Lønningsudvalget henvistes i denne Samling ialt 9 Lov
forslag. Blem var som sædvanlig Formand for Udvalget og 
Ordfører for de Forslag, der naaede fra Lønningsudvalget til 
2. Behandling i Tinget. De vigtigste af disse angik Pensionsfor
holdene for Post- og Telegrafvæsenets underordnede Personale. 
Der blev ved Nyordningen indført Pensioner efter IO Aars 
Tjeneste for Post- og Telegrafbude m. m. De blev begge gen
nemført i denne Samling (Lov af 16/4 1900). 

Ingv. Jensen var. som sædvanlig Medlem af Udvalget om 
Statsrevisorernes Betænkning og Sekretær for dette Udvalg. 
Endvidere var han Formand og Ordfører for Indfødsretsud
valget ligesom i de tidligere Samlinger. Dernæst var han Med
lem af Udvalget om Toldloven og endelig af et Udvalg om 
Lønninger ved det kgl. Teater. For Toldudvalget var han i 
denne Samling Ordfører, idet Venstrereformpartiets hidtidige 
Ordfører, Peschcke-Køedt, havde skilt sig ud fra Venstrere
formpartiet paa Grund af Divergenser paa det toldpolitiske 
Omraade,og de vigtigste Indlæg fra Ingv. Jensens Side i denne 
Samling fremsatte han i sin nye Egenskab af Toldlovsordfører. 
Hans Polemik imod Peschcke-Køedt var ret bitter. Det hedder 
bl. a. i en af Ingv. Jensens Replikker. »Det er desværre blevet 
saaledes, at det ærede Medlem i Stedet for, at han, som vi hav
de ventet og glædet os til, kunde have styrket os i vort Arbejde 
for store og vigtige Reformer, nu kommer til at arbejde i Favør 
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af vore Modstandere. Og hvorfor er det blevet saaledes? Fordi 
det ærede Medlem er meget mere Poet end Politiker«. 

Klaus Berntsen svarede Aakirkebykredsens Folketingsmand 
med følgende vittige Replik: »Det ærede Medlem for Born
holms 2. Valgkreds vilde i Gaar sige noget nedsættende om sin 
Forgænger, idet han brugte den Udtalelse, at det ærede Medlem 
fra Slagelse havde den Fejl, at han mere var Poet end Politiker. 
Jeg tror, at man uden at sige for meget kan sige om hans Efter
følger, at han hverken er Poet eller Politiker«. 

Lovforslaget blev iøvrigt standset ved en Dagsorden, som 
Ingv. Jensen sammen med I. C. Christensen og andre Medlem
mer af Venstrereformpartiet stillede, en Dagsorden, i hvilken 
man udtalte sig imod at foretage en Forhøjelse af Afgiften paa 
Brændevin i det Øjemed at tilvejebringe hel eller delvis Dæk
ning af den Indtægtsnedgang, som vilde fremkomme, hvis Re
geringens Toldlovsplaner blev gennemført. 

De Udvalg, Landstingsmand H. M. Kofoed var Medlem af, 
behandlede Spørgsmaalet om Arbejde i Bagerier, Forandring i 
Loven om Undervisning i de lirde Skoler, Lovforslaget om 
Udstedelse af danske Statsobligationer og Lovforslaget om 
visse Foranstaltninger mod Ulykkestilfælde. Intet af disse For
slag blev gennemført i Samlingen 1899-00. De 3 Taler, H. M. 
Kofoed holdt - de var iøvrigt ganske korte - angik ikke de 
Lovforslag, i hvis Udvalgsbehandling han deltog. 

Rigsdagssamlingen 1900-01 var i almindelig politisk Hen
seende en meget gold Samling, og for særlige bornholmske 
Spørgsmaal frembød den i det væsentlige kun Interesse ved 
Behandlingen af de bornholmske Jordebogsafgifter. 

Blem havde kun Ordet 8 Gange; foruden i Finansudvalget 
og lønningsudvalget sad han kun i 2 Udvalg; det ene af disse 
behandlede nogle Fiskerilove, det andet et Forslag til Lov om 
Foranstaltninger til Husdyravlens Fremme. Ingv. Jensen 
havde Ordet 13 Gange og sad i 6 Udvalg, nemlig Udvalgene 
vedrørende: I) Statsrevisorernes Betænkning; 2) Lønninger ved 
Det kgl. Theater; 3) Opførelsen af et nyt Rigshospital; 4) 
Pensionering af Apotekerenker; 5) Meddelelse af Indfødsret og 
6) visse Toldlempelser. For de under 3), 5) og 6) nævnte Ud
valg var han Formand, i Udvalget under 5) desuden Ordfører. 
H. M. Kofoed talte 3 Gange; han var kun Medlem af I Ud
valg; det behandlede et Lovforslag om Forebyggelse af Ulyk
kestilfælde. 
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Ogsaa denne Rigsdagssamling stod i Skattereformens Tegn, 
men noget Resultat naaedes ikke. I Folketinget indbragte Ven
stre ved privat Initiativ de Forslag, som var fremsat af den 
nedsatte Skattelovskommission; de vedtoges ved 3. Behandling, 
hvor Regeringen imidlertid 2 Dage før havde fremsat nogle 
Skatteforslag, som stærkt afveg fra Kommissionens. I Lands
tino-ets Udvalg udarbejdede Højreflertallet nye Forslag, der paa 
afg~rende Punkter var forskellige saavel fra Regeringens som 
fra Folketingets, navnlig ved fuldstændig Ophævelse af alle de 
gamle Ejendomsskatter til Staten - Hartkornsskatter og Byg
ningsafgift - og alle Hartkornsskatter til Sogn og Amt. I Ste
det for indførtes foruden Skat paa Formue og Indtægt en helt 
ny Skat, nemlig Ejendomsskyld, der var foreslaaet til at udgøre 
1,2 pro mille af faste Ejendommes Værdi. For at tage Hensyn 
til den fra Blems Side, navnlig i Rigsdagssamlingen 1896-97 
fremførte Argumentation med Hensyn til de særlige bornholm
ske Skatteforhold, var der optaget en Bestemmelse om, at Pro
millen paa Bornholm kun skulde være 0.8. I Landstinget tak
kede H. M. Kofoed for den Velvilje, der ved denne Særregel 
var vist Bornholmerne, idet han dog tog et spagfærdigt Forbe
hold overfor Nyordningen i det hele af hans Valgkreds' Skatte
forhold. 

Da Forslaget kom til Behandling i Folketinget, blev det en 
ganske anden Melodi, der blev sunget fra bornholmsk Side. 
Det var Blem, der paa sine Landsmænds Vegne nedlagde en 
harmdirrende Protest. Han indledede sin Tale, en af de bedste 
og for denne Politiker mest karakteristiske, han holdt i de 28 
Aar, han repræsenterede Rønnekredsen, saaledes: »Det for~
liggende Forslag er et meget radikalt Forslag, vistnok det radl
kai es te, som Rigsdagen har set, siden vi fik Forfatningen af 
5te Juni; det bryder med gamle bestaaende, nedarvede For
hold, med den Lære, der er givet fra Universitetet i Danmarks 
Statistik, som udgives af den højtærede Finansminister og Pro
fessor Falbe-Hansen. Det er et Forslag, der, dersom det gen
nemføres, vil flytte Værdier, som man vistnok ikke har tænkt 
sig, og hvis Konsekvenser det høje Landsting næppe har gen
nemtænkt grundigt i den Tid, det har haft til at lave Forslaget. 

Jeg skal ikke komme ind herpaa i dets Almindelighed, men 
kun holde mig til den Landsdel, jeg repræsenterer, Bornholm. 
Jeg skal gerne anerkende, at Landstinget for Bornholms Ved
kommende har foreslaaet en Nedsættelse, som letter vore Køb-
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stæders Skattepaalæg, der nu er 25.000 Kr., for Størstedelen, 
medens det ikke letter os Landboere for det halve af det Paa
læg, der bliver paalagt os. Det har indsat en Bestemmelse om, 
at Ejendomsskylden for os nedsættes fra 1,2 til 0,8 pro mille, 
hvilket giver os en Besparelse af 18.600 Kr. for Landejendom
mens Vedkommende; men vi faa alligevel et Paalæg paa Lan
det af 23.320 Kr. eller 4,20 Kr. pr. Td. Hartkorn. Naar jeg 
ser, at det øvrige Danmark faar en Nedsættelse af over 5 Kr. 
pr. Td. Hartkorn, medens vi faar en Forhøjelse af 4,20 Kr., 
bliver Forskellen herved henimod en halv Snes Kroner. Naar 
jeg ser tilbage paa vor Historie, er det maaske det største Paa
læg, vi have faaet i de sidste 4 Aarhundreder.« 

Efter en meget udførlig Redegørelse for, hvorledes hall 
naaede til dette Resultat, gav han Tinget en historisk Oversigt 
over de bornholmske Skatteforhold. Han havde, siden han i 
1896-97 førte sia Kampagne for en Lempelse i de Afgifter, 
man dengang havde stillet Forslag om for Bornholms Vedkom
mende, fortsat sine historiske Studier af de gamle Dokumen
ter, der bar Vidnesbyrd om, hvorledes de forskellige Skatter 
her paa Øen var opstaaet, og da han dengang stod noget svagt 
overfor daværende Minister Hørrings Paastand om, at de saa
kaldte ]ordebogsafgifter paa Bornholm ikke var egentlige 
Skatter, men Restkøbesummer, havde han specielt viet dette 
Problem sin Opmærksomhed. Da denne Redegørelse ikke alene 
yder et karakteristisk Bidrag til Belysning af Blems hele Ar
bejdsmetode og Fremstillingsform, men ogsaa giver en meget 
interessant historisk Oversigt over Øens ejendommelige Skat
ters Oprindelse og Udvikling gennem Tiderne, skal jeg citere 
dette Afsnit af Blems Tale i sin Helhed. Det lyder saaledes: 

»Bornholms Historie viser, at vi have vor egen Lovgivning 
paa saa at sige alle mulige Omraader. Vi have i Aarhundreder 
haft vore egne Skattelove, vor egen Militærlovgivning, vor 
egen Arvegangsret for Selvejergaarde, vor egen Strandingsfor
ordning og vor egen Rettergang med »Landstinget« som Over
domstol lige indtil 18 14. Der er ikke det Felt, hvor vi ikke 
have haft vor egen Historie og vor egen særlige Lovgivning, 
og man maa derfor tage Hensyn til en saadan Ø's historiske 
Udvikling, hvorledes Skatterne der ere komne, og saa sammen
ligne disse med det øvrige Lands Love. Det viser sig nu, naar 
man blot ser paa Anmærkningerne til Finansloven, at vi have 
en Jordebogsafgift - saaledes hedder den - hvorved vi be-
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tale I 20.I 86 Kr. i Skat til Staten, og den paahviler os fra gam
mel Tid af. Denne Jordebogsafgift rummer efter min Overbevis
ning i Grunden .forskelligartede Skattebestanddele. Der er en 
Del af dette Beløb, som er Arvefæsteafgifter, hvilket ganske 
sikkert er en Del af Købesummen, naar Staten solgte nogle af 
sine Ejendomme; men 3/4 af disse Skatter kunne vi føre i det 
mindste 3-4°0 Aar tilbage i Tiden. Jeg skal tillade 'mig at 
paavise, at det første Skattepaalæg stammer fra den 6te Juli 
1499; det kan man finde i gamle Dokumenter ovre i Rigsarki
vet og i Dr. Hiibertz's Aktstykker til Bornholms Historie. Er
kebiskop Birge er den, der lægger de første Skatter paa. Han 
skriver, at Erkebiskop Jens Brorstrup, Birges Formand i Embe
det, havde givet Bornholmerne nogle mærkelige Ord og Punk
ter, at de skulle skatte og skylde og betale visse Dele in natura 
til Bispen. Men da han ikke havde skrevet det,. var Erkebiskop 
Birge bange for, at adskillige havde glemt at betale Skat, naar 
de kun havde faaet mundtlig Paalæg - og det kan man ikke 
fortænke de gamle Fædre i - og han siger da, at han vil sætte 
det i »Brev og Skrift« - saaledes hedder det i de gamle Doku
menter - for at alle skulle huske det. - Han skriver, at nu 
skulle de yde Smør inden St. Laurentii Dag, det er den I rte 
August, Penninge inden Marie Møsse, Fedt, Fæ, Øksen, Faar, 
Køer, Svin, Gæs og Høns inden Hellig Møsse, Korn inden St. 
Andreæ Dag, Fedesvin og Flæsk inden Jul. Hvis Bispen ikke 
fik dette, skulle Bønderne have Fogedens Gæsteri og betale store 
Bøder. 

Man kan nu i Rigsarkivet se, at det er de første Skattepaa
læg, som saaledes ere over 400 Aar gamle. Hvor meget der 
skulde udredes, kan imidlertid ikke ses der. Men det kan man 
senere se af Regnskaberne, som den lybske Høvding Bernt 
Knop har aflagt. Den 23de August I525 overlader Frederik I. 
Lybekkerne Bornholm i 50 Aar. Han havde ondt ved at skaffe 
Penge, og saa satte han Bornholm i Pant. Den første lybske 
Høvding hed Bernt Knop, og han begyndte Regnskabet med 
Aaret I 52 5 over, hvor meget han sendte aarlig. Lybekkerne 
hængte stærkt paa ham, for at han skulde se at faa saa meget 
ud af Bornholmerne som muligt; for Lybekkerne vilde have 
gode Re~ter af Pengene gennem deres Pant. Bernt Knop har 
opgivet, at han fra I 52 5 til I 542 aarlig har sendt gennemsnitlig 
til Lybek: 39.402 Pd. Smør, 24I Tdr. Byg, 432 Tdr. Havre, 
6 Okser og 20 Tdr. saltet Okse- og Faarekød. Der har altsaa 
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været ført nøjagtigt Regnskab over, hvad Bornholm har maat
tet svare i Skat fra I525til I542. Man ser imidlertid, at de 
andre lybske Høvdinge lagde endnu større Skatter paa. Saa 
klager Bornholmerne, og den 9de September I 555 sender Kon
gen af sine Raader: Børge Tralle, den senere saa bekendte Peder 
Oxe, og Niels Lange til Bornholm for at høre paa Bornholmer
nes Klager over Skatteforholdene, og de gøre vitterligt, at Bøn
derne skulle ikke yde større Skatter eller Landgilde end efter 
gammel Skik og Sædvane, som i Bispernes Tid og i Steen Steen
sens Tid. Saaledes hedder det i Dokumenterne i Rigsarkivet. 
Senere ser man ikke noget til ny Skattepaalæg førend den 
egentlige første Jordebog, som er fra I598-99. Denne viser 
et Skattepaalæg i Smør, Penge, Mel, Byg, Havre, og de ma:! 
yde Hø, Okser, Svin o. s. v. Den Jordebog, der kommer nær
mest efter den, er fra I6I7, og mellem I617 og I664 findes 
ingen Jordebog; jeg har i alt Fald ikke kunnet faa fat paa en 
saadan. Men efter den Jordebog, som gjaldt mellem I 6 I 7 og 
I664, havde vi faaet betydelige Skattepaalæg. Vi havde faaet 
saadan noget som over 22.608 Pund Smør, en hel Del Sæd og 
Kreaturer in natura. H vad Christian IV.s Skattepaalæg an
gaar, kan man ikke paavise, paa hvilken Tid han paalægger 
Bornholmerne det. Han førte jo sine mange Krige og byggede 
meget, og var i det hele taget en haard Hals, hvad Skatteud
skrivning angik. Han har en Gang udstedt et Slags Proviso
rium, og dette er ganske ejendommeligt at læse. Det hedder i 
dette Dokument af 4. August I63I, at Christian IV. vil sam
menkalde en Rigsdag for at bevilge Penge til Indkøb af Grund 
til Fæstningen Christianspriis, men han tilføjer, at »hvis Stæn
derne Intet bevilgede, var det ej uraadeligt at paabyde en dob
belt Skat«. Han mener, at skal der udstedes Provisorier, saa 
skal de ogsaa have det dobbelte. Man ser, han var ikke bange 
for at paalægge Skatter, og dette har han da ogsaa gjort for os 
Bornholmere. 

. Jeg skal nu paavise det, jeg egentlig vilde bevise, nemlig at 
dIsse gamle Skatter, som vi nu have fra hin Tid, kunne ikke 
være Dele af Købesummen. Jeg gaar da over til at nævne, at 
Bornholms Arvegangslov, som vi have for de bornholmske 
Selvejergaarde indtil I 8 87, ikke for Huse og Fæstegaarde, men 
kun for de 935 gamle Selvejergaarde, ere flere hundrede Aar 
ældre end Bispernes første Skattepaalæg, og disse Skatter kunne 
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derfor ikke være Dele af Købesummen. Landets Histo~ikere 
sige, at denne Arvegangslov er saaledes, at Gaarden gaar 1 Arv 
fra Fader til yngste Søn eller ældste Datter, og denne Lov har 
holdt sig Aarhundreder længere tilba?e i Tid~n end de første 
skriftlige Skattepaaiæg. Den ældste T~ngdom, Jeg ke?der, er af 
28de August 1563 og angaar en SelveJergaards Arv 1 Klemens
ker Sogn. Familien klagede over denne Dom, og der kom s~a 
en Kommission derover for at undersøge Sagen, og KomI?-us
sionsdommen, som er af 5 te September 1572, omstødte T l11g
dommen. Kommissionen mente, at de, der havde dømt, havde 
taget personlige Hensyn. Vi have altsaa histor!ske .Optegnelser 
om disse Forhold lige ned til 1563. Men Hlstonkerne have 
paavist, at den gamle Arv~gan~slov. gaar Aarhundreder længere 
tilbage, og jeg kan paavIse hIstorIsk, at Arvegangsloven for 
Selvejergaarde er Aarhundrede~ ældre end det f~rste Skatte
paalæg, man historisk kan paaVIse er paalagt af BIsperne. Føl
gelig kan det ikke være nogen Del af Købesummen. Men .det 
ses ogsaa, at den saakaldte Landgilde opstaar. Den .er delt 1 :0 
Dele Skat og Skyld. Landgilden betyder jo egentlIg Jordleje, 
betyder, at der skulde betales en Slags Leje af Jorden. Denne 
Skat kan føres tilbage til de gamle Skatter: »Innæ, Stud o.g 
Leding«. Det var jo saaledes,at Bønderne skulde :rære m~d ni 
at forsvare Landet, skulde altsaa stille Soldater tIl RaadIghed 
og udruste Skibe, modtage Kon!?en, Fogeden og han: Fo~k paa 
Gæsteri, og de skulde betale AfgIft eller Naturalarbejde t~l Bro
bygning og Vej anlæg, en Afgift, der nogenlunde svarer tIl vore 
Kommuneskatter. Hovedbestanddelen af disse gamle Skatter 
kan før,es tilbage til Kong Valdemars jydske Lov 13de og I5de 
Kapitel, hvor der staar, hvor mange 0rtug Sølv der skal bet~
les, ligesom der ogsaa staar, at en Herreman~ skal have Lov ~Il 
at købe saa megen Jord, han kan orke, fordI han skal vove ~l11 
Hals for Kongen og Landsens Fred. Nu er der nok ingen TVIvl 
om, at disse gamle Skatter, som gaa under Navn.af Jor~ebogs
afgift og Landgilde, paa Bornholm kunne .føres tilbage tIl selve 
disse gamle Skatter, og jeg tvivler heller Ikke om, at nogle af 
dem kunne være det samme som det, der i andre Landsdele nu 
hedder Kongetiende og før 1536 Bispetiende. Pa~ Born~olm 
have vi jo ingen Bispetiende af den Grund, at Blspert;-e Ikke 
havde Lov til at tage nogen Tiende, eftersom e~ pavelIg For
ordning af I I 84 forbyder det; d~rfor kan ErkebIsp Je?s Bror
strup og Birge ikke paalægge TIende. Men de vare Ikke saa 
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dumme, de gamle Bisper, og de skulde derfor nok sørge for at 
faa af Skatter, hvad de vilde have. De søgte derfor en anden 
Form og fandt Landgilden, og jeg tvivler ikke om, at det net
op faldt paa samme Tid, som Tienden indførtes i det øvrige 
Danm~rk. !<-n,ud den Hellige vilde jo paalægge Tienden, men 
d~r rejste SIg JO en saadan Storm derimod særlig fra Jydernes 
SIde, at de dræbte ham i St. Albani Kirke 1086. (Afbrydelse: 
Fynboerne var ogsaa med til det). Ja, Jyderne førte an, og 
Fynboerne fulgte efter, det kende vi jo fra saa mange Om
raader, at det plej,er at være Jyderne, der føre an, og Øboerne, 
der følge efter. 

Men Historien viser, at da Christian I. underskrev sin 
Haandf~stning, som er Forfatningen 1448 til 166o, efter at 
Grevefejden va.r forbi, da faa vi Tienden endelig indført i 
Danmark, det SIger Professor Allen. Naar vi nu huske at dette 
Bispepaalæg er fr~ 1499, altsaa 50 Aar yngre, synes j~g, at det 
er meget sandsynlIgt, at det er det samme som Bispetienden O" 
den senere Kongetiende, og det vilde jeg ogsaa gerne have frem~ 
hæv~t. ~aa komme de forskellige Paalæg, Gammelskat og Land
og LIglllngsskat for det øvrige Land, og de ere betydeligt højere 
end paa Bornholm. 

Fra 1660, da vi faa Enevoldsmagten indført, maa Enevolds
kongen indkalde d.e gamle saakaldte Jordebøger, hvorefter 
Skatterne bleve paalIgnede. Den Gang regnede man _ det viser 
Scharlings og Falbe Hansens Statistik, men ogsaa et gammelt 
Værk, som hedder »Danmarks og Norges frugtbare Herlighed 
af 1656«, som er skrevet af en Byskriver i Kjøbenhavn, Arnt 
Berntsen Bergen- 3 Tdr. Udsæd af Rug eller Byg eller saa stort 
et Stykke Land, som regnes for at kunne optage saa meget som 
Saasæd, .for I Td. Hartkorn, ligeledes 6 T dr. Havre og 24 Svins 
Olden tIl 1 Td. Hartkorn; altsaa en Skovstrækning, som kun
de føde 24 Svin med Olden, regner man for lig med et Stykke 
Land, paa hvilket der kan udsaas 3 Tdr. Rug eller Byg. Paa 
Grundlag af den Hartkornsberegning vare de gamle Jorde
bøger affattede, og derefter prøvede man at lægge Skatterne 
efter de gamle Jordebøger, som bleve indkaldte og ordnede i 
1664 med den daværende Matrikel. Senere fik man en Matri
kel sat i 1681-88, og efter den har man senere paalignet og 
samlet de forskellige Skatter, som nu gaa under Navn af Gam
melskat og Land- og Ligningsskat. Paa Bornholm blev man 
derimod ved med at holde sig til det Grundlag, der var givet 
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i de gamle Jordebøger fra 1664. Vi fik altsaa ikke nogen ny 
Matrikel 1688. Dette Grundlag for vor Hartkornspaaligning, 
der stammer fra 1664, er først forandret 1844, men deraf føl
ger, at vi have haft en helt anden Hartkornsligning og en Del 
andre Skatter, hvilket jeg dog ikke skal paavise nærmere, det 
kan paavises af »Danmarks Statistik« 4de Bind; blot have vi 
paa Bornholm ikke saa stor en Gammelskat, idet dets ældste 
Skatter endnu gaa ind under denne gamle Landgildeafgift, 
der efter min Mening rummer tre Ting, baade den gamle Bispe
tiende, Gammelskatten og ogsaa en Del almindelige Jordebogs
eller Arvefæsteafgifter. 

Det forekommer mig, at man nødvendigvis maa tage det i Be
tragtning, naar man nu forandrer Skatteforholdet, at man da 
tager Hensyn til Bornholms historiske Udvikling og ikke nu 
giver os et Paalæg af 4 Kr. 20 Øre pr. Td. Hartkorn for at 
fritage de andre med 5 Kr. pr. Td., fordi det er en Uretfær
dighed. Den almindelige Mening er jo, at Bornholm har haft 
en privilegeret Stilling med Hensyn til sine Skatteforhold; der
til skal jeg sige, at naar vi have en mindre Gammelskat og 
Land- og Ligningsskat end det øvrige Land, naar vi kun have 
7 Kr. 50 Øre pr. Td. Hartkorn, medens de andre have 17 Kr. 
41 Øre, hidrører det fra, at ingen af de gamle Skatter gik over 
i vor Gammelskat, som det ganske sikkert er sket for de andres 
Viedkommende, og dernæst ogsaa fra, at vi en Tid fik lavere 
Skatter, idet Bornholm gik over til Sverige ved Freden i Ros
kilde 1658. Da man saa tog Øen tilbage, forærede Bornhol
merne Kongen deres ø, og han lovede jo saa, at naar Vor Herre 
vilde give bedre Tilstande, saa vilde han ogsaa tage sig af det 
med Skattelettelser og lignende. Det er jo rigtigt nok, men saa 
er Forholdet jo saaledes, at disse Lempelser ere fuldstændig ud
lignede, fordi vi have Smørafgift paa Bornholm, og det kendes 
ikke i det øvrige Land. Ser man paa de gamle Tilstande, saa 
hedder det, at i I 559 kostede I Td. Smør 8 Rdlr. eller 31/2 Sko 
pr. Pd. Kapitelstaksten fra 1664 for Bornholm viser, at Smør
ret paa Bornholm var sat til 6 Sko Pd., en Td. Rug var 4 Rdlr., 
I Td. Byg 4 Rdlr., altsaa Kapitelstaksten for Rug og Byg er 
ikke Stort højere nu - IO Kr. IO Øre og 9 Kr. 40 Øre -
medens Smørret er steget med 800' pCt. Det forandrer Forhol
det saa meget, at hvis vi ikke havde haft denne Smørskat, men 
derimod saadanne Kornafgifter, som svares andre Steder, saa 
vilde vi have haft IO Kr. mindre pr. Td. Hartkorn at svare til 
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Staten ,end nu, og ved denne indirekte Forhøjelse af IO Kr. pr. 
Td. Hartkorn h~r man ~ere end udlignet det gamle Privilegie
forhol? Na~r Jeg. n~mhg tager vore Jordebogsafgifter eller 
Landglldeafglfter tllllgemed andre Skatter, bliver det over 30 
Kr. pr. Td .. Hartkorn paa Bornholm, medens det her i Dan
mark, naar Jeg tager 17 Kr. 41 Øre, der betales i Gammelskat 
og L~n~- og Ligningsskat, 3 Kr. i Bygningsafgift og 5 Kr. 96 
Øre l Tlende pr. Td. Hartkorn, kun bliver 26 Kr. 37 øre. Vi 
betale altsaa mindst 4 Kr. mere pr. Td. Hartkorn i Skat til 
Staten, end man gør i det øvrige Danmark. 
O~ dernæst forekommer det mig, som det en Gang før er 

paavl~t, at' det netop er uretfærdigt paa den Maade at flytte 
V.ærdlerne. ~et har lllteresseret mig at læse i »Danmarks Stati
suk«, 4de Bllld, navnlig ogsaa fordi den ærede Finansminister*) 
staar som Medforfatter til dette Værk. Jeg maa maaske med 
den ærede Formands Tilladelse læse et Par Linier op fra Side 
23°· Der staar følgende: »Om Gammelskatten maa det indrøm
mes, at stærke Argumenter tale for, at den for en stor Del har 
tabt Kara~teren af a.t være en Skat og er bleven en Slags Jor
d~bogsafglft.« Det siger den ærede Finansminister den Gang. 
Videre hedder .det: »Størstedelen af de Skatter, der i 1844 bleve 
s~mmenlagte til Gammelskat.ten, ere meget gamle og skrive sig 
ul Dels fra den gamle Matrikuls allerførste Tid eller ere end
nu ældre end denne, og in~en Del af Gammelskatten er yngre 
end Aar,et 18 I 3«. Her har Jeg altsaa den ærede Finansministers 
egen Udtalelse for, at Gammelskatten bestaar af gamle Skat
ter, ganske som paa Bornholm, hvor man har disse gamle Skat
~er under Na-:n af Jordebogsafgifter eller lignende. Saa har det 
lllter~sseret mig ~t se, hvad der videre staar Side 231. Der staar 
nemlig: »Det. vllde af Hensyn hertil neppe være berettiget 
under Overvejelsen af de paa Landejendommene hvilende Skat
ter helt at se bort fra Gammelskatten, slet ikke at betragte 
denne Som en Del af Beskatningen, og t. Eks. i Statsregnska
bet opføre den under Domænerne sammen med Tienderne, i 
Stedet for som nu at opføre den under direkte Skatter' men 
paa den anden ?ide vilde det utvivlsomt være urigtigt. at"r~re
tage en Regulenng af Gammelskatten, saaledes at den kom til 
at hvile ligeligt paa Ejendommene i Forhold til deres V~rdi«. 
Disse sidste Par Linier vil jeg særlig bede lagt Mærke til at 

.' 
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der, i dette Værk siger den højtærede Minister, at det utvivl
somt vilde være urigtigt at foretage en Regulering af Gammel
skatten, saaledes at den kom til at hvile ligeligt paa Ejendom
mene i Forhold til deres Værdi. Det er netop det, der foreslaas 
nu, det er netop det, som Finansministeren i dette Værk har 
skrevet vilde være urigtigt, og det tror jeg ogsaa, at den ærede 
Finansminister har Ret i, baade efter det, jeg har udviklet, men 
ogsaa naar man ser hen til, hvor uligeligt det kommer til at 
falde, naar man vil udligne Gammelskatten i Forhold til Ejen
dommenes Værdi. Jeg nævnede før, hvorledes Husmændene hos 
os vilde faa 120 pCt.s Paalæg, naar Gaardmændene slap med 
40 pCt. Det viser, hvorledes Uligheden træder frem. Men end 
yderligere træder den frem, naar jeg tænker paa, hvorledes jeg 
paa Bornholm har set Husmændene opdyrke disse raa Lyng
jorder, vistnok omtrent I Kv.-Mil, i de sidste 50 Aar. Jeg har 
haft Lejlighed til at se det som Kreditforenings-Repræsentant; 
jeg har efterset flere Hundrede Ejendomme paa Bornholmcaar
lig i 12 Aar og har mangfoldige Gange, fra 1874-84, som 
Vurderingsmand være ude at se paa deres Ejendomme og set, 
hvorledes man slider. Her tales om 8 Timers Arbejdsdag, der 
er det snarere en 18 Timers Arbejdsdag med at rydde Sten, grave 
Vandhuller, dræne, mergle, se at faa bygget sig en Hytte for 
senere at faa l"ejst et Hus paa disse Lyngheder, som de have 

c dyrket op. Og naar de saa have faaet Besætning, og det hele er i 
Orden - Skatter have de jo ikke haft meget af, thi Hartkorn 
er der saa at sige ikke paa. disse Jorder - ja, en Del har en høj 
Arvefæsteafgift - saa vil man gaa hen og paalægge disse 
Mennesker, der sidde og slide med en Gæld saa stor, som de 
næsten ikke kunne bære, en Skat i Forhold til Ejendommenes 
Værdi, ikke alene paa deres Jord og deres Bygninger, men de 
skulle ogsaa svare Skat af hver Plov, hver Ko, hver Gris og 
hver Høne, thi Skatten paalægges jo ikke alene Jorderne, Byg
ningerne, men ogsaa paa Besætningen. Naar jeg saa ser, hvor
ledes man vil flytte med Værdierne og Skatterne for disse Men
nesker, der have opdyrket de danske Heder og have slidt, som 
man slet ikke kender til i denne Sal - thi der er kun faa, der 
rigtigt have Begreb om, hvorledes disse Pionerer, der dyrke Hede
jord, maa slide -, naar jeg ser, hvorledes man vil flytte Skat 
over paa dem, saa er jeg overbevist om, at der er mange, der 
komme til at gaa Fallit af den Grund, det skal jeg love for. 
Jeg gaar f. Eks. ud fra en Gaard paa Bornholm, som jeg ken-

85 

der, og hvor en større Gaardejer, en Proprietær, i Løbet af 30 

Aar har opdyrket over 200 Tdr. Land Lyngjord, han har ryd
det Sten, drænet og merglet og paaført Masser af Kunstgød
ning. Han overlod i Fjor denne Gaard til sin Søn med 2 I I Tdr. 
Land, udelukkende opdyrket Lyngjord. Der blev opført Byg
ninger til Værdi af ca. 3°.000 Kr., og Gaarden har en Besæt
ning af 50 til 70 Køer; den blev vurderet til, saa vidt jeg 
husker, 14°.000 Kr. og har et Hartkorn af ikke over 6 Tdr. 
almindelig dansk Hartkorn. Naar der nu skal paalignes ham 
en Ejendomsskyld til Staten og 2 1/2 p. m. til Amtet og 1 1/ 2 

p. m .. til Sognekommunen efter disse Forslag, kommer Man
den faktisk til at give over 600 Kr". mere om Aaret i Skat, end 
han nu giver for de Jorder, han har, for Gaarden med de givne 
Prioriteter. Det er altsaa en Kapital paa 15.000 Kr., man fra
skriver Ejeren paa hans Ejendoms Værdi, og det er maaske 
Størstedelen af, hvad han ejer. Dersom Prioritetshaverne for
lange i Henhold til Statutterne, at den Slags Skatter, ma):l saa
ledes skyder ind foran Prioriteterne, skulle afdrages, kan man 
sige sig selv, at han maa gaa fra Gaarden. Det skal en Mand 
altsaa, fordi han har været med til at rydde dansk Jord og 
skabe Værdier, hvor der før var øde Land. Forlange i det hele 
taget Prioritetshaverne Afdrag for Skattens Værdi, der lægges 
foran Prioriteterne, komme adskillige til at gaa Fallit, det kan 
ikke være andet. Een Ting vil jeg sige for Bornholms Ved
kommende, det er, at vi i alt Fald maa kræve, naar vi give 
4 a 5 Kr. mere i Skat til Staten end de andre pr. Td. Hart
korn, at vi i det mindste ikke skulle have Paalæg, naar de andre 
faa 5 Kroners Nedslag. Det vil .jeg hævde, saa længe som 
jeg paa nogen Maade kan. Jeg vil slutte med at sige, at naar 
jeg sammenligner vort Paalæg med de andres Afslag, - thi 
det bliver jo det samme, man slaar 5 Kr. af for dem og læg
ger 4 Kr. 20 Øre paa for os -, saa er det for os et Paalæg 
af 9 Kr. 20 Øre, og det er det største Paalæg, Bornholm har 
set i de sidste 400 Aar; hverken Bisperne eller Lybekkerneeller 
Christian den Fjerde have givet os et saa stort Paalæg, som 
dette vil blive.« (Folket. Forh. 1900-01, Sp. 3421-33). 

Hverken Finansministeren eller andre søgte i den følgende 
Diskussion at rokke ved Blems haandfasteArgumentation. Alle 
følte, at her stod man overfor en Stridsmand, der selv forstod 
at smede sine Vaaben og bruge dem i Kampen for sine Lands
mænds Interesser. 
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Forslaget henvistes som de andre Skatteforslag til Finansud
valget, hvor Blem jo selv havde Sæde. I den Udvalgsbetænk
ning, der henimod Samlingens Slutning blev afgivet over disse 
Forslag, havde Flertallet i det store og hele accepteret Blems 
B~tragtninger over de Virkninger, Forslagenes Gennemførelse 
vilde bety.de for Bornholm, men iøvrigt naaedes ingen Enighed 
mell~m Tmgene o~ Skattereformen. Man skiltes ad for at gaa 
ud ul det Folketmgsvalg, hvor det hidtidige Regeringspartis 
Skæbne endelig blev beseglet. 

8. BORNHOLMSK POLITIK 1899-01; FOLKETINGS

VALGET PAA BORNHOLM I 190I. 

Ved Nytaarstide 1899 indkaldte Grundlovsværneforeningen 
paa Bornholm til to offentlige politiske Møder, det ene i Aakir
keby d7n 30,'I2 1898, det andet i Rønne den 7/1 1899. Vel 
væsentligt paa Grund af vedholdende Regnvejr var der kun 
mødt knap 150 Mennesker til Mødet i Aakirkeby, hvor Sav
møller N. P. Møller bød velkommen, hvorefter Lærer Peter
sen, Pedersker, valgtes til Dirigent. Han kunde give Forsam
lingen den for Partiet stolte Meddelelse, at ikke alene de to 
?ornholms~e. Folke~ings~ænd, men ogsaa - for første Gang 
I Øens pollt1ske Hlstone - Øens Landstingsmand, var mødt 
for at tolke Venstres politiske Synspunkter. 

,Først talte Kredsens Folketingsmand N. Ingv. Jensen. Han 
stillede det Spørgsmaal, hvornaar dansk Politik var kommet 
lave~t n~d? Svaret var - efter Ingv. Jensens Mening - ved 
ForlIget I 1894. Men derefter var det gaaet over al Forventning 
godt. Han fortsatte (Bornholms Tidendes Referat): »Alle er 
enige om, at Højres Dagværk er endt. Højre selv ser det paa 
samn:e Maade. Men hvorfor saa ikke lade Oppositionen kom
me til Styret? De sige: Vi kunne ikke, vi maa foreløbig holde 
det. g,aaende. Alene det, at det er kommet saa vidt, at Højres 
Pobtlk efter faa Aars Forløb har spillet Fallit, er forbavsende, 
men glædeligt. Det er glædeligt, at den Tankegang og den 
Aand, der gennem en Aarrække har gjort sig gældende, er ble
ven trængt tilbage, saa en anden Aand kan gøre sig gældende.« 

Folketingsmand Blem udtalte sig paa lignende Maade om 
Højres Afmagt og Nødvendigheden af et Systemskifte. »Ven
st1"e kommer nok til Magten«, hedder det i Blems Tale, »naar 
vi bare give Tid, Venstre kommer mere og mere til at vise sin 
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Indflydelse paa Finansloven, og der gaar ikke en Uge, næppe 
en Dag, uden at Ministeriet henvender sig til Finansudvalget 
om et eller andet; det gjorde Estrup ikke. Det er det, der har 
den største Betydning, at Venstre mere og mere faar Indfly
delse paa Finansloven saavel som paa de andre Love«. 

Landstingsmand H. M. Kofoed udtalte i denne sin første 
Tale paa et offentligt politisk Møde bl. a.: »I La.ndstinget er 
der to Retninger inden for Højre, af hvilke den ene er mere, 
den anden mindre imødekommende. Hvis den mere imødekom
mende maatte faa Overtaget, kunde der maaske være Haab om, 
at nogle af de ønskede Love kunde blive gennemførte. Som nyt 
Medlem skal jeg ikke udtale mig om Enkeltheder. Jeg indtager 
det Standpunkt, at naar noget kan gennemføres, der indeholder 
noget Fremskridt, saa tager jeg det, selvom det ikke er noget 
stort.« 

Før Ordstyreren sluttede Mødet med en Tak til Talerne, 
tog Redaktør Smidt Ordet for at anbefale Mødets Deltagere 
at være med i Arbejdet for at skaffe saa mange Underskrifter 
som muligt paa en Fredsadresse, som paa denne Tid var sat i 
Cirkulation over hele Landet af Dansk Fredsforening for at 
støtte Tanken om Voldgift i internationale Stridigheder og Be
grænsning i militære Foranstaltning,er. I Venstrekredse paa 
Bornholm arbejdedes energisk for at skaffe denne Adresse man
ge Underskrifter. 

Mødet i Rønne den 7/1 var besøgt af godt 200 Personer. Det 
fik et for politiske Møder paa Bornholm hidtil ukendt Forløb, 
idet det nye Parti, som man aldrig havde tænkt sig skulde 
komme til at spille nogen Rolle i Bornholms Politik, Social
demokratiet, havde Flertal i Forsamlingen. Det benyttede sin 
Styrke til at vælge en Socialdemokrat, Slagtersvend Hans Jen
sen, til Dirigent. Skønt Mødet holdtes i den nyvalgte Lands
tingsmands Hjemby, havde han ikke Ordet; derimod talte 
Blem og Ingv. Jensen omtrent som paa Aakirkebymødet; dog 
benyttede Blem Lejligheden til stærkt at fremhæve, at der paa 
Finansloven var ydet betydelig Støtte til bornholmske Inter
essers Fremme; bl. a. havde Bornholms Museum faaet et Stats
tilskud paa 2.000 Kr. til Opkøb af Genstande; til Undersøgelse 
af Øens geologiske Forhold var der bevilget 10.5°0 Kr., for
delt over 3 Aar; til Udgravninger af Hammershus var der ydet 
16.400 Kr., fordelt over 4 Aar, og der var tilstaaet den ivrige 
og dygtige Oldtidsforsker, Lærer J. A. Jørgensen, Ibsker, en 
Understøttelse paa 300 Kr. aarlig. 
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Blems Præsentation af disse gode Gaver til Øen mildnede 
dog ikke Kritikken fra de socialdemokratiske Opponenter, som 
tog Ordet efter de to Folketingsmænds Indledningsforedrag. 
Først talte Formanden for Socialdemokratisk Forbund i Rønne, 
Bødker Vilhelm Jensen. Han udtalte bl. a.: »Hvorledes Social
demokraternes Forhold overfor Reformpartiet skal blive, beror 
ganske paa, hvorledes Reformpartiets Forhold bliver overfor 
Smaafolks Krav. Dersom det ikke bliver mere velvilligt end 
hidtil, da kan der godt blive Fare for en Spaltning. Der kræ
ves af dets Repræsentanter det mest mulige Hensyn til Smaa
folks Tarv, hvis de skulle stemme paa Partiets Kandidater.« 

Derefter angreb Gæstgiver C. Jacobsen, Hotel »Nutiden«, 
Rønne, Venstæ »for dets Karrighed mod Fattigmand«. Mødet 
sluttede med et af Dirigenten udbragt Leve for Socialdemokra
tiet paa Bornholm. Der blev ikke forsøgt noget Levera<tb for 
Folketingsmændene! 

Dette Mødes Forløb virkede som et Varselsskud til Venstre 
paa Bornholm. Højre var nedkæmpet, alle Rigsdagsmandater 
var overtaget af Venstremænd, Moderationen og Agrarbevæ
gelsen havde ved Valget det foregaaende Aar vist deres Af
magt; nu viste der sig en socialistisk Ulv i Helligdommen. Red
aktør Smidt, Blem og Ingv. Jense\1 havde kælet for den, mens 
den endnu var lille. Skulde den virkelig vokse sig stærk og 
bidsk? 

Den r4/4 r899 holdt Ingv. Jensen et politisk Møde i Neksø. 
Det var vel besøgt, men bød ikke paa noget af Interesse. 

Den r/5 r899 indbød Socialdemokratiet første Gang til Maj
fest paa Bornholm. Samlingspladsen var »Sommerlyst« ved 
Rønne, hvor der var mødt ca. r .000 Deltagere i Demonstra
tionen. Slagter Hans Jensen bød velkommen, og Sogneraadsfor
mand Valdo Jensen fra Sundbyerne ved København talte om 8 
Timers Arbejdsdagens Betydning for Arbejderstanden. Bødker 
Jensen fremhævede Sammenhængen mellem den faglige og poli
tiske Arbejderbevægelse og manede til Samling om Socialdemo
kratiet. - Man vedtog en Resolution til Fordel for 8 Timers 
Arbejdsdagens Gennemførelse. 

I r899 var det 50 Aar siden, at 5. Junigrundloven gennem
førtes. Man søgte derfor, særlig fra Venstres Side, at give 
Grundlovsmøderne et saa festligt Præg som muligt. Partiet 
holdt denne Gang to Grundlovsfester herovre, den ene i Neksø 
Lystskov, hvor Ingv. Jensen var Hovedtaler, og hvor der var 
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mødt ca. 700 Mennesker; den anden i Stampen ved Rønne; der 
var samlet ca. r 200 Deltagere. Her talte Lærer J ens Rasmussen, 
København, Lærer Petersen, Pedersker, og Folketingsmand 
Blem, i hvis Jubilæumstale det bl. a. hedder: »Det er altsaa i 
Dag 50 Aar siden, Kong Frederik VII underskrev Danmarks 
Riges Grundlov. Solstraalen, Friheden, gav Udviklingsmulig
heder· for Folkets slumrende Kraft. Kurist, Videnskab og Lit
teratur har i de sidste 50 Aar haft en forbavsende Udvikling, 
og dog kan dette Fremskridt næppe maale sig med, hvad det 
er foregaaet med Borger- og Bondeslægten. Vel tage ikke store 
jævne Marker med kraftigt Græs og Sæd sig saaledes ud som 
de grønne Skove med de høje Træer, men de første veje allige
vel mere i Verdens almindelige Husholdning end de sidste. 
Borger- og Bondestandens Udvikling er forbavsende. Vore tek
niske Skoler, vore Højskoler, ikke at tale om vore Almuesko
ler, vække fortjent Opmærksomhed. Vore Andelsforetagender 
har vakt stor Opmærksomhed, og vore Naboer komme hertil 
for at hente Oplysning. - Som Dreng tænkte jeg, at det vilde 
have været dejligt at leve i Valdemarstiden; da havde Danmark 
sin Glansperiode udadtil, men jeg er senere kommet til at tæn
ke, at vi ikke kunne være tjent med at bytte. Der er langt be
dre Betingelser i vore Dage for at faa udviklet sine Evner og 
Kræfter samt for at kæmpe sig frem. Vi have i vore Dage alle 
Betingelser for at gøre Livet saa bekvemt og behageligt som 
muligt. - Der er derfor Grund til at mindes de Mænd, der 
var med til at arbejde tor Friheden, særlig Kong Frederik den 
Syvende og alle de udmærkede Mænd, der som Medlemmet af 
den grundlovgivende Rigsforsamling var med til at arbejde for 
Grundloven.« 

Redaktør Smidt, der havde budt velkommen, sluttede Fe
sten med Ønsket om, at Ret, Retfærdighed og Billighed maatte 
finde Raaderum i det danske Folk. 

Socialdemokratiet holdt dette Aar Grundlovsfest ude paa 
Galløkken. Denne Mødeplads var aabenbart uheldigt valgt, for 
Sammenkomsten havde kun samlet 2 a 300 Deltagere. Bødker 
Vilh. Jensen bød velkommen, hvorefter man sang Socialist
marchen. Hovedtalen blev holdt af Typograf F. K. Madsen, 
København, der inspireret af den bitreArbejdskamp, som i denne 
Sommer udkæmpedes i Hovedstaden, holdt en overordentlig 
voldsom Agitationstale, hvori det bl. a. hed: »Naar Rigmæn
dene, efter at have kastet Arbejderne paa Gaden, med Fædre-
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landskærligheden i Lommen rejste ned til Badestederne i Udlan
det, saa siger jeg: Arbejdere, lad os staa sammen, Ryg mod Ryg. 
Lad os vise dem, at vi som have sultet før, lade os ikke bøje af 
Sulten. Et Leve for, at Socialdemokratiet maa vokse sig stærkt 
og vinde Sejr!« 

Højres Jubilæumsfest var henlagt til Hotelhaven bagved 
»Danebrog« i Rønne. Her talte Byfoged Smit for Kongen, Læ
rer J. A. Jørgensen, Ibsker, for Grundloven og Adjunkt 011-
gaard for Fædrelandet. - Tilslutningen var meget ringe. Born
holms Avis gav som Forklaring herpaa, at Folk havde fore·
trukket »at prise Naturen i den nys udsprungne Skov fremfor 
at høre paa Grundlovstaler.« 

Den 4/9 r899 holdt Socialdemokratisk Forbund i Rønne 
Stiftelsesfest i Lundens Minde. Man marcherede i festligt Op
tog, der dog kun havde samlet ca. 3°° Deltagere, fra Rønne 
til Forsamlingspladsen, hvor Journalist F. Jeppesen Borgbjerg 
holdt Hovedtalen. Det var i de Dage, da den store Lockout ef
ter ca. 4 Maaneders Kamp var bragt til Afslutning, og den bi
tre Strid var Hovedemnet for Borgbjergs flammende Agita
tionstale, hvori det bl. a. hedder (Bornholms Tidendes Refe
rat): »Tak for den store Støtte, De har ydet de udelukkede, og 
fordi De her paa Bornholm gik i Spidsen i Arbejdet for at an
tage udelukkedes Børn.« Om Lockouten udtalte Borgbjerg: 
»Arbejdsmændene gaar styrkede ud af denne Kamp. Lockou
ten har ødelagt dem, som satte den i Gang, deres Parti og de
res Presse; den har været en mægtig Agitator for os og mod 
dem. Beskyldningerne mod Arbejderne er gjort til Løgn ved 
disses mønsterværdige Holdning under Kampen. Lockouten har 
afsløret Arbejdsgiverne og deres Parti. Feltraabet »Gud, Konge 
og Fædreland« er kun Løgn og Hykleri i Højres Munde. Det 
er vor Pligt og Ret at arbejde for et Samfund, hvor Strejker 
er overflødige og Lockouter umulige, og hvor Arbejderne er de
res egne Arbejdsgivere. Denne Sommers Kamp har bragt os 
dette Maal mange, mange Aar nærmere - trods den onde Me
mng.« 

Ved Nytaartid r 900 indbød Grundlovsværneforeningen til 
et offentligt politisk Møde. Det afholdtes i Aakirkeby den 4/r. 
Tilslutningen var ikke stor, ca. roo Mennesker. De indledende 
Foredrag blev holdt af Folketingsmændene Ingv. Jensen og 
Blem, der karakteriserede den politiske Situation omtrent paa 
samme Maade som for et Aar siden: Højre var afmægtigt, men 
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klamrede sig til Magten. Der var vel gennemført enkelte v.er
difulde Love - Ingv. Jens'en fremhævede særlig Husmands
loven og Skoleloven - men man vilde først opleve en virkelig 
Reformperiode, naar Venstre fik Lov til at overtage Styret. 

Efter en kort Diskussion, i hvilken bl. a. Redaktør Smidt 
stærkt anbefalede Venstremænd at holde paa deres Organisa
tion ogsaa i fredelige Tider, da den Dag snart kunde komme, 
hvor Sammenholdet var nødvendigt, sluttede Dirigenten, Lærer 
Petersen, Pedersker, det stilfærdige Møde med en Tak til Ta
lerne. 

Den r. Maj r900 samledes Fagforeningerne til Demonsrra
tionsmøde i Curdts' Lund ved Rønne. Tilslutningen var dog 
dette Aar noget mindre end Aaret før. Fagbevægelsen paa 
Bornholm var paa den Tid i Tilbagegang. 

Ved den nævnte Majfest bød en 27-aarig Fynbo, der arbej
dede som Typograf i Bornholms Tidendes Trykkeri, Niels 
Nielsen, den senere Borgmester i Rønne og Landstingsmand for 
Bornholm, velkommen, hvorefter Forretningsfører Chr. Chri
stiansen, den senere Borgmester i København, talte om 8 Timers 
Arbejdsdagens Betydning. »Vi vil,« udtalte Christiansen, »have 
8 Timers Arbejde, 8 Timers Hvile og 8 Timers Frihed, først og 
fremmest for at uddanne os selv og vore Børn. - Ved Siden 
af vore faglige Organisationer maa vi ikke glemme vor politi
ske Organisation og vor Presse. Naar vi i Fjor sejrede over Ar
bejdsgiverne, skyldtes det først og fremmest vort Sammenhold 
og Forbindelsen mellem den faglige og den politiske Bevægelse.« 

Paa Grundlovsdagen r 900 samledes Højre, Venstre og Social
demokraterne til Grundlovsfester henholdsvis i »Sommerlyst«, 
»Stampen« og »Lundens Minde«. Ved Højres Møde, der trods 
det usædvanlig gode Vejr kun havde samlet ca. 200 Deltagere, 
holdt Lærer J. A. Jørgensen, Ibsker, Hovedtalen. - Venstres 
Grundlovsrnøde, hvor Redaktør Smidt bød velkommen, havde 
vundet meget stor Tilslutning, idet Deltagernes Antal var hen
imod r 500. Blem talte om den glædelige Udvikling, der var 
foregaaet i Danmark under den fri Forfatning, trods Højrere
geringernes Forsøg paa at standse Fremskridtet. Han dvælede 
særlig ved Andelsbevægelsens Betydning. Derefter talte Dr. 
phil. P. Munch, hvis Foredrag i høj Grad fængslede Forsamlin
gen. Han udtalte bl. a.: »Den Skæbne, Højre har faaet, er den 
rimelige og retfærdige Straf for den Politik, det har ført; der 
kommer en Tid, hvor det maa opgive Ævret. Det er ikke no-
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gen Behagelighed at være Højreminister; de blive til Latter for 
Folket, og vore Aviser have frit Slag overfor dem. Men Racen 
er sejg, og der er Mulighed for, at vi blive nødt til at blive ved 
saa længe, at de ikke har Flertal i Landstinget mere. -Der 
burde siges til vore Rigsdagsmænd: Lav Eders Taktik, som I 
have Lyst til, vi forstaa os ikke paa Brændevinet, Færgerne og 
Jærnbanerne, men vi forlange, at I skulle holde sammen, saa 
der ikke kan lyse noget Haab for Højre. I skulle holde sam
men med alle, enten de kalde sig Venstremænd eller Socialde
mokrater, som er enige med os om at tage Magten fra vort 
Højreparti, holde sammen om Junigrundlovens store Tanke, at 
i Danmark skal Folket herske, hele Folket.« 

Ved den socialdemokratiske Grundlovsfest, hvor ca. 800 
Mennesker deltog, talte Ægteparret, Dr. phi!. Gustav Bang og 
Fru mag. art. Nina Bang. Den sidste henvendte sig særlig til 
Kvinderne og opfordrede dem indtrængende til at tage Del i 
Arbejdet for Socialismens Fremgang. 

Som man ser; blev Bornholm i denne Periode ved Grundlovs
og Majfester besøgt af ikke faa kendte Talere fra det øvrige 
Land. Men de store Kampmøder, hvor Førere af Christen 
Berg, Holstein-Ledreborg, Henning Matzen og Klaus Berntsens 
Type samlede Tusinder foran deres Talerstole, var et passeret 
Stadium. Til Forhandling om almindelige politiske Emner var 
det tilstrækkeligt, at Øens egne Folketingsmænd et Par Gange 
om Aaret holdt et enkelt offentligt Møde, og selv hertil var 
Tilslutningen ringe, og navnlig var det sjældent, at der efter 
Indledningsforedragene fandt nogen Diskussion Sted. Der var 
faldet Ro over Sindene, men der var Varsler om, at dette Vind
stille vilde blive forstyrret; Arbejderbevægelsens Stormcen
trum var i Anmarch. 

Aaret 1901, i hvilket der mden 5/4 skulde finde ordinært 
Folketingsvalg Sted, indlededes - politisk set - med to V æl
germøder: den 7/1 i Neksø og den IO/I i Aakirkeby, indvars
lede af Kredsens Folketingsmand. I Neksø, hvor Købmand C. 
F. Sørensen bød velkommen og ledede Mødet, var der mødt 
ca. 150 Mennesker. Ogsaa Aakirkebymødet, hvor Savmøller 
N. P. Møller bød velkommen, medens Lærer Petersen, Peders
ker, overtog Dirigenthvervet, var jævnt godt besøgt. I Neksø 
fremhævede Ingv. Jensen stærkt Betydningen af et Systemskif
te; det vilde »medføre et ganske anderledes frugtbart Arbejde 
end Tilfældet havde været i den sidste Menneskealder, til lysere 
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og lykkeligere Kaar for vort Folk~« Han troede ikke, at dette 
Systemskifte vilde lade vente længe paa sig. 

I Aakirkeby fremsatte Ingv. Jensen en Del personlige poli
tiske Betragtninger i Anledning af det forestaaende Valg. Han 
udtalte bl. a. (Bornholms Tidende for 14/1 1901): »Nu har jeg 
siddet i Rigsdagen i 9 Aar, og jeg kan ikke andet end glæde mig 
ved den voksende Stemning, der har vist sig for mit Valg, og 
lidet vilde det være at paaskønne dette, dersom jeg vilde holde 
mig tilbage, om man atter ønskede, jeg skulde stille mig. Der
for har jeg ønsket at møde her, hvor Størsteparten af Vælgerne 
maatte have Lejlighed til at komme til Stede. Da jeg stillede 
mig første Gang, udtalte jeg, at jeg stillede mig ganske til Dis
position, og det gør jeg fremdeles, hvis Vælgerne ønske det. 
Det næste, jeg vil sige, er, at den Politik jeg har ført, den vil 
bli:ve fortsat i det gamle Spor, hvis jeg bliver valgt.« 

I sin Tale var Ingv. Jensen kommet ind paa en vis Kritik 
af Folkekirkens Præster, idet han havde udtalt: »Det var øn
skeligt, om sund og sand Kristendom kunde trænge ind i Be
folkningen, thi Kristendommen er den største Livskraft .. Jeg 
er ikke nogen Fjende af vor Præstestand; men det var ønskeligt, 
om det maatte lykkes, at vore Præster blev noget mere friheds
elskende og kom noget bort fra det konservative Standpunkt, 
hvorpaa Præstestanden staar her i Landet». 

Dette fremkaldte en Modbemærkning fra en af Mødets Del
tagere, Sognepræsten i Aakirkeby, Pastor Madsen, der ytrede: 
»At vi Præster ikh have fundet Naade for Folketingsmand 
Jensens øjne, er naturligvis kedeligt, og ligeledes at han mener, 
vi ved at være for konservative have forspildt vor Indflydelse 
i Menigheden. Jeg tror, han tager fejl; jeg vil da gerne bestræ
be mig for at staa i et saa godt Forhold til Menigheden som 
muligt, og jeg haaber,. at Flertallet staar mere velvilligt overfor 
Præsterne end Folketingsmanden synes at mene.« 

Inden Mødet sluttede, tog Redaktør Smidt Ordet for varmt 
at anbefale, at man genvalgte Ingv. Jensen ved det forestaaende 
Valg. En lignende Anbefaling fremsattes af Ordstyreren, der 
motiverede et Leve for Folketingsmanden, hvortil saa godt, som 
hele Forsamlingen gav sin Tilslutning. 

Dermed rejste Ingv. Jensen over til sit Rigsdagsarbejde for 
ikke mere at mødes med sine Vælgere paany før paa selve Valg
dagen i Aakirkeby den 3/4 1901. Det eneste,. der skete i 2. 
Kreds i Retning af Valgagitation, var Optagelsen i Dagbladet 
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og Tidenden af en stort opsat Henvendelse til Kredsens Væl
gere, hvori ca. 50 Underskrivere, væsentligst hidtidige Stillere 
for Ingv. Jensen, opfordrede til at møde frem paa Valgdagen 
for at genvælge Folketingsmanden, om hvem det hed, at han 
i alle Maader havde vist sig den Tillid værdig, som Vælgerne 
tidligere havde vist ved at stemme paa ham. 

I I. Kreds holdt Blem lige inden Valget følgende 4 V ælger
møder: i Hasle den 3 1/3 Kl. 4, i Allinge samme Dag Kl. 8, i 
Rønne den 1/4 og i Vestermarie den 2,'4. Naar man tager i 
Betragtning, at man almindeligt regnede med, at Blem ikke 
vilde faa nogen Modkandidat i Kredsen, maa Møderne siges 
at være forholdsvis vel besøgt; i Hasle og Vestermarie var de 
paagældende Forsamlingshuses Sale nogenlunde fyldt; i Allin
ge var der mødt 150-200 Mennesker, i Rønne godt 300. 

Fra Højres Side hævede sig paa disse Møder ingen kritiske 
Røster; tværtimod havde enkelte af Kredsens gamle Højre
mænd Ordet for at give Blem Ros og Tilslutning, ikke saa me
get til hans almindelige Politik som til hans Arbejde paa Tinge 
som Kredsens Repræsentant. Saaledes erklærede Sadelmager 
Pihl, en af Højrepartiets ivrigste Agitatorer i fordums Kamp
aar, at Kredsen ikke kunde sende en bedre Mand ind i Folke
tinget end M. P. Blem. Skulde hans Mandat komme i Fare, 
vilde Pihl anbefale sine Meningsfæller at støtte ham. Og Mødet 
i Allinge sluttede med, at den ansete Højremand, fhv. Borg
mester Marckmann, udbragte et Leve for ham; hele Forsamlin
gen sluttede sig hertil. I denne Idyl var der dog en Mislyd. Paa 
Mødet i Rønne optraadte Socialdemokraternes nye Talsmand 
her paa Øen, Typograf Niels Nielsen, og fremsatte en Række 
socialdemokratiske Synspunkter og en skarp Kritik af Venstres 
Skattepolitik. Denne Tale af Niels Nielsen blev af Bornholms 
Dagblad betegnet »som et Tidens Tegn og som et Varsko om, 
at Alliancens Dage (d. v. s. Alliancen mellem Venstrereform
partiet og Socialdemokratiet, der endnu eksisterede ved Valget 
190 r) snart var talte, og at Socialdemokratiet i næste Omgang 
vilde bekæmpe Venstrereformpartiet over hele Linien og stille 
Modkandidat op ogsaa i Bornholms I. Valgkreds«. Bladet trø
steder sig imidlertid med, at »jo mere Socialdemokraterne tage 
Afstand fra Blem, desto nærmere slutte de andre Partier sig 
sammen om ham, selv Højre byder ham jo Haand og ønsker 
ham velkommen« (Bornh. Dagbl. 2/4 190r). løvrigt er det op
lyst senere, at Socialdemokraterne i Rønnekredsen faktisk hav-
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de Planer om at opstille en Kandidat imod Blem ved dette 
Valg, men Partiledelsen ovre vilde ikke tillade det. 

Skønt ingen kunde tvivle om Valgets Udfald, var der dog 
paa Valgdagen foran Tribunen paa Store Torv i Rønne samlet 
en talrig Forsamling, da Byfoged Olivarius som Formand for 
Valgbestyrelsen aabnede Valghandlingen. Arkitekt Mathias 
Bidstrup var ogsaa denne Gang Blems ordførende Stiller. Han 
fremhævede, at alle - hvad Parti de end tilhørte - »aner
kendte Blems Arbejde paa Rigsdagen og ikke mindst hans 
Virksomhed for Fødeøen«. - I sin korte Valgtale udtalte 
Blem, at da for 20 Aar siden 8 I 6 af Kredsens Vælgere viste 
ham den Tillid at sætte ham ind i Rigsdagen, havde han lovet 
sig selv, saavidt det stod i hans Magt, gennem et ærligt og ihær
digt Arbejde og retfærdig Hensyntagen til alle Sider at gøre 
det bedste for at fylde sin Plads, og det var den røde Traad, 
der var gaaet gennem den 20 Aars Virksomhed, han nu kunde 
se tilbage paa. Blem fortsatte: »Gennem Frihed og Ansvar skul
de Befolkningen i Danmark dygtiggøre sig til at leve et Liv 
saavel aandeligt som materielt, der kunde blive saaledes, at vi 
mellem de store Nationer kunde opnaa den Agtelse, som var 
nødvendig, for at vi som den lille Nation kunde leve vort 
Liv«. 

Interpellanterne fik nu Ordet. Fisker Hans Jørgensen spurg
te, om Kandidaten vilde virke positivt for Afholdssagen; dertil 
svarede Blem Ja. - Typograf Niels Nielsen stillede Blem en 
Række Spørgsmaal om hans Stilling til Alderdomsforsørgelsen, 
Arbejdsløshedsunderstøttelser, Toldspørgsmaalet og Militærud
gifternes Nedsættelse. - Blem betonede i sit Svar, at han i sin 
Rigsdagstid havde ydet sit bedste for at hjælpe de gamle og ar
bejdsløse. Militærudgifterne var nu nede paa 17 Millioner Kr. 
pr. Aar; længere ned vilde han ikke gaa. Han vilde arbejde for 
en god Toldlov. 

Derefter erklærede Byfoged Olivarius, at da Blem var eneste 
Kandidat, vilde han blive betragtet som valgt uden skriftlig 
Afstemning, hvis ikke saadan blev forlangt paa den i Valglo
vene foreskrevne Maade. Til Overraskelse for de fleste blev der 
nu afleveret en med 52 Underskrifter forsynet Begæring om 
skriftlig Afstemning. Ved Opraab fra Tribunen viste det sig 
imidlertid, at kun 36 af Underskriverne var til Stede. Da 
Mindstetallet i saa Henseende var 50, kunde Begæringen ikke 
tages til Følge. Byfoged Olivarius erklærede derefter M. P. 
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Blem som valgt og udbragte et Leve for ham. Blem takkede 
for Valget og udbragte et Leve for Byfogden, »der i Dag som 
for 20 Aar siden har ledet Valget paa den sædvanlige humane 
og hensynsfulde Maade«. (Bornholms Avis 3/4 1901). 

Det staar ikke helt klart, hvem der stod bagved Forsøget 
paa at fremkalde en Nejafstemning mod Blem. Listen med de 
52 Navne blev afleveret til Byfoged Olivarius af Barber Mad
sen, og de fleste Underskrivere var fra Rønne. Noget bestemt 
Parti stod ikke bagved Begæringen;. saavel Højre som Social
demokratiet fralagde sig i hvert Fald bagefter Andel i Ekspe
rimentet. Avisen fremsatte den Opfattelse, at dette væsentlig 
dels skyldtes Ønsket om at beholde Landboerne i Rønne saa 
længe som muligt, dels Nysgerrighed efter at prøve den nye 
Valgrnetode!! Der var jo i Rigsdagssamlingen 19°O-Ol gen
nemført en ny Valglov med hemmelig Afstemning etc. 

I Aakirkeby forløb Valgdagen omtrent som i Rønne. Ogsaa 
her var jo kun mødt een Kandidat, Kredsens hidtidig~ Folke
tingsmand. Der gik dog Rygter om, at Højre, Agrarer og mo
derate vilde forsøge en Nejafstemning, men en saadan imøde
saas uden Spænding, da ingen var i Tvivl om dens Resultat. 
Det var ogsaa en forholdsvis lille Vælgerforsamling - 1000 

a 1200 Personer - der var mødt frem, da Valgbestyrelsens 
Formand, Gaardejer Hansen, Gamlevælde, aabnede Valghand
lingen og - efter at de sædvanlige Formaliteter var over
staa~t - gav Ordet til Ingv. Jensens ordførende Stiller, der 
ogsaa denne Gang var Parcellist N. P. Kofoed,Solbakke, 
Østerlars. Han udtalte bl. a.: »Ingvard Jensen har fra først af 
stillet sig paa Venstres Program, og dette har han altid fulgt. 
Han har altid efter bedste Evne arbejdet for Venstres Sag; og 
derfor er det mig en Glæde at kunne anbefale ham til Gen
valg.« (Bornh. Dagbl. 3/4 1901). 

I Ingv. Jensens Valgtale, som derefter fulgte, hedder det 
bl. a. (efter Dagbladets Referat): »Jeg har nu i 9 Aar repræ
senteret Kredsen, og jeg haaber med fuld Sandhed at kunne 
sige, at jeg ikke. har svigtet mit Løfte, men altid af ærlig Vilje 
og med fuld Kraft arbejdet for saavel Kredsen som for vort 
Land i Almindelighed. - J eg mener, det er· bedre at love lidt 
og holde mere, end love meget og kun holde lidt. Det er mange 
Krav, der ligger for, men der er ogsaa mange Hindringer at 
overvinde. - Det er af Højre sagt, at dette Valg skulde være 
for-eller mod Ministeriet Sehested, der nærmest kun er en Af-
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lægger af ~rovisorieministeriet Estrup; og et Valg paa dette 
~rogram vd sætte et Skel i Vælgerfolket, dybere end nogen
sl?de før .. Men jeg vil alligevel ønske, at Vælgerne denne Gang 
v~l dele sIg efter dette Skel. - Skatteprincippet har fra Højres 
SIde været at lægge Broderparten af Skattebyrderne over paa 
Smaamandens Skuldre; det Oppositionen arbejder for er at 
faa Skattebyrden lagt over paa Skuldre, som kan bære den. _ 
Angaaende Forholdet .til Socialdemokraterne har jeg saa ofte 
før . u~derstreget, at Jeg hverken er eller nogensinde bliver 
~oclahst ~ller mener, at den Vej, de viser, skulde kunne føre 
ullykkehge .Samfundsforhold. - Jeg er vis paa, at den Tid vil 
komme, og Jeg haaber, den ikke er fjern, da Socialdemokra
tern~ af sig selv vil stille sig i aabenbar Opposition til Reform
partIet,. og da h~r~r selvfølgelig Valgarbejdet op af sig selv. _ 
Og med dette vd Jeg da paany anbefale mig til Valg.« 

Efter nogle .ko~te Interpellationer blev der forespurgt, om der 
forlangtes skrIftlIg Afstemning. Begæring herom blev indgivet 
af det behørige Antal tilstedeværende Vælgere. Resultatet af 
Afstem~ingen blev, at I~gv. Jensen valgtes med 73 I Ja imod 
193 Ne), et Udfald der Ikke var egnet til at overraske nogen. 
In?:. Jens~ns ga~le Modstandere i Kredsen havde dog faaet 
LeJh~hed ~d at VIse, at de stadig eksisterede og ikke havde skif
tet SInd I Modsætning til, hvad Tilfældet syntes at være i. 
Blems yalgkreds. Og andet havde Nejsigerne vel heller ikke 
tænkt sIg at opnaa ved denne Lejlighed. 

Medens Valget den 3/4 1901 saaledes paa Bornholm ikke 
frembød særlig Interesse i nogen Retning, fik - som omtalt i 
dette Afsnits Kapitel I - dette Valg iøvrigt ved Højres kata
strofale Nederlag stor Betydning. Ogsaa her paa Øen diskute
redes saavel i ~ladene som i alle interesserede politiske Kredse, 
hvad der nu VIlde ske. Bornholms Tidende spørger i en Artikel 
den 10/4, ?m »Maa~et nu ikke er fuldt, om Højre nu ikke er 
kommet uls~rækkellgt langt ned til at kunne give Slip paa 
Magten og gIVe Plads for normale Tilstande«. Bornholms Dao-
blad karakteriserer den 6/4 Valgets storpolitiske Betydni:g 
saaledes: »Man burde vel egentlig have Grund til at vente at 
en saa utvetydig Dom fra Vælgerfolket endelig maatte før: til 
e~ Systemskifte, saa Højre veg Pladsen og overlod Regeringen 
ul Venstre. Sker dette ikke, vil Højre til næste Valg sikkert 
kun beholde Færingen tilbage, og med ham som eneste Støtte 
i Folketinget lader sig vel ikke en Gang gøre at »administrere«. 

7 
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Selv Bornholms A vis taler aabent om Højres Opløsning. Det 
hedder i en Artikel den 6/4: »Det er stadig gaaet ned ad Bak
ke for Højrepartiet ved Valgene siden Forliget 1894. Det er 
dels en Følge af den vaklende Politik og dels af Omstændig
heder, som ingen har kunnet forudse, f. Eks. Dannelsen af 
Agrarpartiet. Men havde Højre den Gang resolut sluttet et 
Kompromis med de Moderate, saaledes at disses bedste Mænd 
var blevne Medlemmer af et Koalitionsministerium, saa var 
Resultatet sikkert blevet et andet. Vælgerne vilde da utvivl
somt under saadanne Forhold have stillet sig velvilligt over 
for de to Partier, som havde gjort Ende paa de provisoriske Til
stande. I Stedet for dette har Højrepartiets Politik været vak
lende og ubestemt, dets Organisationer er alle Vegne som Følge 
deraf i Tilbagegang og Opløsning.« 

9. PERSONERNE; BIOGRAFISKE DA T A. 

Peter Dam. 

Hans Peter Dam blev født i Rønne den II/3 1853 som Søn 
af Pottemager Lars Hansen Dam og Hustru Ane Elisabeth, 
født Hansen. Ogsaa Bedsteforældrene saavel paa fædrene som 
mødrene Side havde været Pottemagere i Rønne. 

Peter Dam fik sin første Undervisning i en lille Privatskole, 
der lededes af hans Morbroder. Herfra overflyttedes han, I I 

Aar gammel, til Borgerskolen. Faderen tilbød ham en Dag at 
blive Elev i Statsskolen, men den lille Peter bad om at blive 
fri, og dette Ønske bøjede Faderen sig for. Efter sin Kon
firmation ønskede han at komme til Søs, men dette kunde ikke 
lade sig gøre, da han var meget nærsynet. Det blev saa bestemt, 
at han skulde være Tømrer, men da Dagen kom, hvor han 
skulde tiltræde som Lærling, anmodede han om i Stedet for at 
komme i Lære i Faderens Pottemageri, og dette gik Foræl
drene ind paa. Om sin Læretid og første Aar som Pottemager
svend fortæller Peter Dam i nogle efterladte Optegnelser"'): 

»Jeg stod i Lære 5 Aar og fik Føde og Klæder, de sidste 2 
Aar ogsaa lidt Penge. Før havde jeg maattet fortjene Lomme
pengene ved Ekstraarbejde. Den regelmæssige Arbejdstid var 
fra 6 Morgen til 9 Aften med 1/2 Times Frokost, 11/ 2 Times 

".) bisse er velvilligst overladt mig af Peter Dams Enke, Fru Mag
dalene Lauridsen. De slutter ved Aaret 1900. 
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Middag og 1/2 Times Aftensmad. Kl. IO Formiddag fik man 
paa Værkstedet en Snaps til et Stk. Fedtebrød o KI K 
K ff O V· g . 3 en op 

a e. m I11teren holdt jeg Fyraften Kl. 71/2, da jeg KI 8 
skulde møde paa Aftenskolen, som gik til Kl. IO. Om Lønia-

Lærer P. Dam 

gen var der ingen Aftenskole, men saa skulde jeg gøre i Orde 
paa Værkstedet. Enkelte fri Aftner faldt J·o f. d k d . n 

b·d f a, a un e Jeg 
ar ej e or Lommepenge, ogsaa om Lørdagen efter Fyraften 
og saa Sønda? Fort;n. Naar jeg arbejdede om Aftenen sad jeg 
gern.e ved Sh".en t~l Kl. I2, og Søndagen havde jeg omtrent 
6.Tlmers Arbejde til Kl. I2. Jeg tjente ikke over 20 Øre om 
Timen. Men 0n: Sommeren skulde der graves Ler til Værkste
de~, ca. 40 Læs I alt; da fulgte jeg med en Svend, der havde Ar
beJd7t paa Akkord, til Lergravene, som laa 3/4 Mil fra Byen og 
arbejdede der fra ca. Kl. 7 Morgen til ca. KI 4 Eftm ' d· k d· . . ., og a 

un e Jeg ~Jene et Par Kr., hvis vi havde truffet et godt Ler-
sted. Det .sldste Aar af Læretiden holdt vi paa Værkstedet Kl. 
8, og da Jeg var blevet Svend, holdt jeg Kl. 7. Jeg arbejdede 
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da paa Dagløn og fik Kost og Bolig i et Par Aar samt 8 Mark 
(a 331/3 Øre) om Ugen i Løn; senere boede jeg ude og fik da 
Middagsmad og 9 Kr. om Ugen«. . . . 

I r872 tog han et Vinterkursus paa Højskolen 1 øster.mane, 
hvor Julius Bon dengang var Forstander. Da dette r::øJskole
ophold var forbi, fortsatte han som Pottemagersven.d 1 Rønne, 
indtil r875, da han rejste til Holbæk for at arbejde hos. en 
Pottemager der. I August r876 døde hans Mod~r, og han rejste 
hjem til Begravelsen. Derefter brød han med SIt Haandværks
fag og besluttede at forberede sig til at søge Optagelse paa et 
Seminarium. Førstelærer A. Hjorth og en anden Lærer ved 
Rønne Borgerskole lovede at læse nogle Fag gratis med ham, og 
hans Fader tilbød ham fri Kost og Logis under Forberedelsen. 
Det varede dog kun nogle faa Maaneder; saa blev han antaget 
som Lærer i Geografi, Dansk og Regning ved den b~rnholmske 
Højskole for en Løn af 30 Kr. pr. ~aaned ~lus .fnt Ophold. 
I Juli r877 blev han optaget paa Jelllllge Semlllanum, hvorf:a 
han efter 3 Aars Forløb dimitteredes. Han omtaler selv sm 
Seminarietid saaledes: »Ingen god Elev desværre; altfor mange 
spredte Interesser: Politik, Skønlitteratur, omfattende Historie
læsning, Kammeratliv og Driveri i Skoven. Men Eksamenerne 
klaredes, om end ikke fint, saa dog med en r. Karakter«. 

Straks efter at han i r880 havde faaet sin Eksamen, blev 
han Huslærer paa en Gaard mellem Struer og Holstebro. Efter 
r Aars Huslærergerning fik han en Stilling son: La:rer ved 
Klank Højskole, hvortil der var knyttet en Semlllaneunder
visning; hans Fag var her Dansk, Historie og Geografi. Eft.er 
2 Aars Forløb - altsaa i r883 - fratraadte han denne Stil
ling, særlig fordi han ikke kunde komme ud af. det med en 
Lærerkollega, bl. a. fordi de havde meget forskellIg Opfattelse 
af de dengang brændende politiske Spørgsmaal. Dam startede 
da selvanden en Højskole i Boulstrup, Syd f~r Odd~r. »Der 
havde jeg«, hedder det i Dams Optegnelser,. »1 Forel1lng med 
Lærer Fogh, der var Seminariekammerat af mIg og havde været 
Lærer paa Ormslev Højskole, købt Kroen for r2.000 Kr. og 
indrettet den til Højskole. Den gamle Dansesal blev Skolestue 
(ro X ro Alen), Gæsteværelser blev Elevkamre, lige over fo.r 
Kroen var en Stue lejet til Børneskole. Der var 6 Skpr. Land til 
Kroen, hvoraf de 2 Skpr. Have, og der var gode l!d~use. Be
boerne i Egnen satte 4.000 Kr. i Skolen som 3. Pr~ontet efter 
et Kreditforeningslaan og efter Penge, som Fogh ejede. Baade 

101 

Fogh og jeg var ivrige Venstremænd af Bergs Retning og stak 
ikke vore Meninger under Stol, men da han ikke havde let ved 
at tale, blev det mig, som paa Møder o. l. sagde, hvad vi mente. 
Vi fik Anerkendelse med Statstilskud og Statsunderstøttelse til 
Elever; men saa kom r 885 den provisoriske Finanslov og de 
øvrige provisoriske Love, deriblandt Riffelloven, som forbød 
Indkøb af Vaaben til Fordeling og derved· ramte de saakaldte 
Folkevæbningssamlag eller Riffelforeninger,hvoraf jeg var et 
ivrigt agiterende Medlem. En Dag fik Skolen Meddelelse fra 
Kultusministeriet (Scavenius), at den vilde miste Statens Støtte, 
hvis jeg ikke udtraadte af Saml aget og afholdt mig fra al po
litisk Virksomhed. Fogh tilbød at udkøbe mig, men et Møde 
af Deltagerne i Beboernes Laan holdt paa, at jeg skulde blive. 
Saa overtog jeg Skolen med alle Byrder og Herligheder. Jeg 
omdannede en Stald til Gymnastiksal og slog to Stuer sammen 
til en Skolestue for Børnene. Tabet af Statstilskudet var selv
følgelig et haardt Slag, men værre var det, at Amtsraadet ikke 
maatte uddele Understøttelser til dem, »der søgte saadanne til 
et Ophold paa Boulstrup Højskole.« De to første Aar derefter 
gav imidlertid den Grundlovsværneforening, som var dannet 
i Hads og Ning Herred 500 Kr. i Understøttelse til saadanne 
Ansøgere, men saa holdt det op, og Elevtallet var stadigt ned
adgaaende. Grundtvigianerne i Egnen holdt sig til Testrup, og 
Bjørnbakkerne søgte til Ask med Undtagelse af dem, der hver 
Dag fra Hjemmet kunde gaa til Boulstrup. Jeg havde to Kau
tionslaan i den stedlige Sparekasse paa r .000 Kr. hver, de var 
optaget de første Aar, efter at jeg selv havde overtaget Skolen, 
og Renter og Afdrag her plus de øvrige Renter, Udgifterne til 
en Lærer, en Lærerinde og 2 Piger samt til Husholdningen 
oversteg hvert Aar Indtægterne af Højskolens og Børneskolens 
Elever; begges Antal blev yderligere formindsket, da Smør
krigen, d. v. s. Kampen om Forbud mod Margarine kom op, 
og den Del af Befolkningen, der ellers havde støttet Skolen, 
tog Parti mod Margarinen, men jeg for den. Den sidste Som
mer (r890) havde jeg kun 5 Elever, og til Sommerferien opgav 
jeg det hele. Renterne for Juni Termin til Kreditforeningen 
havde jeg ikke betalt, og den gjorde saa Udlæg i Ejendommen, 
som dog blev udlagt til 2' Panthaver, min tidligere Kollega 
Fogh, der nu var Lærer i Seldrup ved Beder St. mellem Aarhus 
og Odder. Han lejede siden Bygningerne ud og byggede paa 
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Grunden. Et Par af Beboerne tilbød mig at søge Høj- og Bør
neskolen bevaret, men jeg sagde Nej. Jeg troede ikke, den kun
de genrejses, og vilde ikke paaføre dem yderligere Tab«. 

I Oktober r885 var Dam blevet gift med Gerhardine Petrea 
Bramrnine Blicher, født 3r/r2 r864 som Datter af Lærer Fran
cisko Blicher (født 6/6 r823, død 8/r2 r902) og Hustru Karen 
Elisabeth Peders datter Møller (født 27/8 r827, død r897Y). 
Da Dams Højskole i Boulstrup og dermed hans Økonomi brød 
sammen i r890, stod han med Hustru og 2 smaa Børn, og han 
havde kun et enkelt indtægtsgivende Hverv tilbage, nemlig 
som Regnskabsfører ved Randlev-Bjergager Sparekasse. Det 
gav ham 250 Kr. i aarlig Indtægt, men krævede ogsaa kun et 
beskedent Arbejde. Dam havde derfor Tid nok til sin Raadig
hed, og da han Aaret før var blevet Afholdsmand, stillede 
han sig til Tjeneste for Afholdsbevægelsen som omrejsende 
Agitator. Han blev en meget søgt Afholdstaler og lønnedes som 
saadan med 3 a 4 Kr. pr. Foredrag plus Ophold og Dækning 
af direkte Rejseudgifter. For at supplere sine Indtægter overtog 
han et lille Afholdshjem i Odder. Det var væsentlig Fru Dam, 
der maatte tage sig af dettes Drift, men naar Dam var hjemme 
fra sine Foredragsturneer, deltog han ved Betjeningen af Gæ
sterne.Forretningengik dog saa daarligt, at han fra April r891 
besluttede at opgive den. Dam havde paany kun Foredrags
virksomheden og Regnskabsførerhvervet som økonomisk Eks
is tens basi s, og han tog derefter uden Betænkelighed imod en 
Opfordring fra gamle Venner i Rønne om at oprette en Fri
skole i denne By. Denne Plan gennemførtes i September r 89r, 
og fra dette Tidspunkt til Oktober r895 virkede Dam som 
Friskolelærer i sin Fødeby. Skolen talte ca. 30 Børn. 

I alle disse Aar havde Dam været en ivrig Deltager i Poli
tik, dels som Stiller for Bergske Kandidater ved Valgene i Od
der, dels som Medlem af Bestyrelsen for den stedlige Grund
lovsværneforening, dels som Agitator for Venstre paa Møder 
og i Dagspressen. Han havde tidt været paa Tale som Folke
tingskandidat, men "blev aldrig opstillet, dels maaske,.« skri
ver han i sine Optegnelser, "fordi jeg hverken regnedes for 
hel Grundtvigianer, eller for hel Bjørnbakker og var mange 
for frisindet paa Omraader udenfor Storpolitik, men mest paa 

,,) Lærer F. Blicher var næst yngste Søn af Digteren Steen Steensen 
Blicher. 
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Grund af, at jeg sad saa smaat i det økonomisk«. Som Lærer 
i Rønne fortsatte Dam sit Agitationsarbejde. Han skrev mange 
politiske Artikler i Bornholms Tidende og benyttedes stærkt 
som Taler ved Grundlovsværneforeningens Møder. Sin Virk
somhed her i disse Aar karakteriserer han paa følgende Maade: 
"Paa Bornholm forberedte jeg Ingvard Jensens Valg i Aakir
keby og brugtes til at skræmme Blem til at gaa imod Forliget«. 

I r 892 modtog han en Opfordring til at stille sig i Randers
kredsen som Venstres Kandidat mod Højremanden, Kammer
herre Ltittichau til Tjele, den senere Finansminister, men Ltit
tichau sejrede med r835 Stemmer imod Dams r379. Ved Valg
lovsreformen af r 894 deltes Randerskreds·en i en By- og en 
Landkreds. Forud for Valget r895 modtog Dam Opfordring 
baade fra Land- og Bykredsen om at være Forligsmodstander
nes Kandidat; Dam valgte Landkredsen, men heller ikke denne 
Gang blev han valgt. Han fik 788 Stemmer, medens den mo
derate Gaardejer Skaarup opnaaede r055. 

Da der i r895 i Horsens oprettedes et Bergsk Venstreblad, 
»Horsens Dagblad«, blev Dam antaget som Redaktør ved dette 
sammen med Jeppe Tang Pedersen, der blev ansvarshavende. 
Her virkede han i 4 Aar, men efterhaanden blev Samarbejdet 
utilfredsstillende, da Redaktør Tang Pedersen efter Dams Me
ning blev for moderat. Dam maatte derfor atter søge sig en ny 
Stilling, og i r899 blev han antaget som Redaktør af »Folke
vennen«, Organ for Danmarks Afholdsforeninger. Da dette 
Blad blev trykt i København, flyttede Dam til Birkerød, hvor 
han fik en Timelærerplads ved Kostskolen. Hans Familie blev 
indtil videre boende i Horsens. Ordningen var i flere Henseen
der utilfredsstillende, og det betød derfor en afgørende For
bedring i Dams Arbejdsforhold og Livsvilkaar, at han fra Au
gust r900 blev ansat som Lærer og Inspektør vel Neksø Real
skole og Seminarium; denne Stilling var blevet ledig, da Magi
ster Axel Dam, den senere Fører for Retsstatspartiet, flyttede 
fra Neksø til København. 

Peter Dam fik nu en Række rolige Arbejdsaar. Han havde 
gode Kundskaber i sine særlige Fag Dansk og Historie, og han 
havde tænkt dybere over samfundsmæssige, pædagogiske og 
psykologiske Problemer end de fleste. Han forstod derfor og
saa at vække de vordende Lærere og Lærerinders Interesse for 
disse Spørgsmaal og incitere til Selvtænkning. Derimod havde 
han ikke meget tilovers for det Arbejde, der paa en Eksamens-
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skole nødvendigvis maa til, for at de offentlige Forordningers 
og Censorers Krav til en bestemt positiv Kundskabsmængde 
ved Afgangsprøverne kan ske Fyldest; de Eksamensresultater, 
Dams Elever opnaaede, var derfor ikke altid særlig straalende. 

Med den glødende Interesse for Politik, Peter Dam altid 
havde været besjælet af, kunde han naturligvis heller ikke i 
denne Periode holde sig passiv. Han var en velset og hyppig 
Gæst i Bornholms Tidendes Spalter og talte ved Grundlovs
fester og politiske Møder. Men fra 190 5, da det radikale Ven
stre dannedes, kom han som ivrig Tilhænger af den radikale 
Politik og Fører for Partiet paa Bornholm i Modsætningsfor
hold til sine gamle Kampfæller M. M. Smidt og Ingv. Jensen, 
hvis Modkandidat han blev ved Folketingsvalget i 1906; han 
opnaaede dog kun 470 Stemmer imod Jensens 1053, et Resul
tat, der ikke svarede til hans og hans Meningsfællers Forvent
ning. Derfor vilde han heller ikke modtage den Kandidatur, 
man tilbød ham ved Folketingsvalget 3 Aar senere. Ogsaa 
kommunale Spørgsmaal interesserede ham, og han sad i en 
Valgperiode i Neksø Byraad, hvor han som Formand for Gas
værksudvalget gjorde et betydeligt Arbejde. 

Den IO/I 1910 døde hans Hustru, og den 29/7 19II ægtede 
han Magdalene Lauridsen, født 25/4 1873, Datter af Gaard
ejer Anders Lauridsen (født 7/7 1843, død 23/3 1922) og Hu
stru Mette Marie Eskildsen (født 7/6 1848, død 1/6 1913). Fru 
Lauridsen, der i Ægteskabet beholdt sit Pigenavn, var For
standerinde for Husholdningsseminariet »Ankerhus« i Sorø, 
hvortil Dam dog først flyttede i 1912. Han begyndte her i 
November dette Aar en Øvelsesskole paa 16 Børn fra Sorø 
Landsogn; Skolen udvidedes efterhaanden til at omfatte 4 Klas
ser med 60 Børn, og fra September 1913 oprettede Dam i For
bindelse med den nævnte Børneskole et Forskoleseminarium. 
Virksomheden begyndte i en Skolestue paa Ankerhus, men flyt
tedes derefter over i en Naboejendom, en større Villa, smukt 
beliggende ved Kongebroen med Haven skraanende ned mod 
Pedersborg Sø. Dam købte denne Ejendom i 1915 og skabte 
efterhaanden en smuk Ramme om en Skolevirksomhed, der 
syntes at have gode Vækstbetingelser, og som Dam i harmo
nisk Samarbejde med sin begavede Hustru, der delte hans Livs
syn, var lykkelig v,ed at føre fremad. Men da »den spanske Sy
ge« i Foraaret 1918 hærgede Landet, blev ogsaa Peter Dam 
dens Bytte; han døde paa Ankerhus den 1/4 1918. Dam havde 
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udtalt Ønsket om at blive jordfæstet paa sin Fødeø; hans Lig 
blev derfor ført fra Sorø til Neksø. Denne Rejse har Fru Mag
dalene Lauridsen skildret saaledes';): 

»Min gamle Far kørte ham ind til Toget paa vor lille gran
klædte Vogn med vore smaa Heste, og jeg sad hos ham. De 
smaa Børn fra hans Skole gik foran og strøede Blomster paa 
hans Vej. 

Dagen efter, med første Tog, fulgte vi ham saa til Køben
havn og derfra med Bornholmerdamperen i det prægtigste Vejr 
til Rønne, hans Fødeby, hvor hans Brødre tog mod ham. Der
fra kørte vi med Vogn Øen over til Neksø, og det var beta
gendei den stille Foraarsaften under de tindrende Stjerner paa 
den efterhaanden mørkere og mørkere Himmel at køre med 
ham paa de Veje, han elskede, og som han i sin Barndom og 
Ungdom saa ofte havde færdedes ad. Og det var som at komme 
hjem med ham, da gode Venner fra Neksø kom os i Møde en 
halv Mils Vej uden for Byen. 

Mandag den 8 . April blev han begra vet fra Neksø Kirke, hvor 
Valgmenighedens Præst, Pastor Jespersen, talte kønt og for
staaende. Min kære, gamle Slægtning, Johan Bøgeskov, talte 
ogsaa i Kirken, og min Svoger, Missionær Andreas Dam, ved 
Graven, hvor han mindedes Barndomshjemmet, da de som Børn 
sammen med deres Mor sang: »Nu lukker sig mit Øje,« og 
bad Fadervor«. 

Peter Dam havde i sit første Ægteskab 6 Børn, 3 Døtre og 
3 Sønner. Alle Døtrene: Eva, f. 26/10 1886, Hjørdis, f. 25/4 
1888 og Karen, f. 21/5 1905, blev Kommunelærerinder. Ogsaa 
to af Sønnerne blev Lærere: Folmer, f. 18/9 1895 (Lærer ved 
Ankerhus) og Gunnar, f. 20(1 1898 (Kommunelærer i Dragør). 
Den tredie, Egil, f. 27/9 1900, er Gartner i Sorø. 

Peter Dam var en særpræget Natur med en Del af de for det 
bornholmske Sind mest karakteristiske Egenskaber. Han var 
trofast imod de Idealer, som han i Ungdommens Aar havde 
fundet burde være de bærende for Samfundet og det enkelte 
Menneske, og i Arbejdet for disse Ideers Fremme va:r han villig 
til at bringe alle Ofre, men aldrig til at gaa paa Akkord, og i 
sin Frygt for Halvheder og Kompromiser kunde han virke 
stædig og intolerant. 

Han kunde udfolde sig vennesælt og stemningsrigt overfor 

*) Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1918. 
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den lille Kreds af Mennesker, der kom til at staa ham nær, men 
de, der stod paa Afstand, kunde finde ham sær, upraktisk og 
virkelighedsfjern. Hans betydelige Begavelse naaede derfor al
drig et Virkefelt, der svarede til hans Evner, og mange af hans 
Foretagender strandede og bragte SkuffeIs,er. 

I Politik maatte naturligvis Christen Berg blive hans beun
drede Fører, og ved enhver Opmarch fandt han altid sin Plads 
paa d n længst til venstæ staaende Fløj. I Skolespørgsmaal var 
han en ildfuld Modstander af Reglementernes Forsøg paa Ens
retning, Eksaminernes Krav til Indterpning af bestemte Kund
skaber og Tilsynsmyndighedernes Hegrænsning af Lærernes Ad
gang til fri og individuel Udfoldelse. - I Afholdssagen saa 
han en mægtig Løftestang for Samfunds sundhed og Folkelykke. 
Paa dette Felt var denne Dogmefjende selv dogmatisk. 

Peter Dam var en veltalende Agitator, hvad enten Emnet 
var Afholdenhed eller radikal Politik. Som Journalist skrev 
han solidt og velklingende. Desuden havde han let ved at give 
sine Tanker og Stemninger Versets Form. Der foreligger fra 
hans Haand ikke saa faa gode Digte, hvoraf de bedste er skrev
ne paa det bornholmske »Landsmaal«. Et Par af disse er op
tagne i min lille Digtsamling: »Nogle Sange i Bor'nholms Hjem
stavnsmaal«, andr,e i K. A. Petersens: »Folkeviser og Sange i 
bornholmsk Mundart«. 

Efter Peter Dams Død blev hans Forskoleseminarium om
dannet til Børnehave og Bibliotek, der blev offentligt tilgænge
ligt og senere er gaaet over til at blive en selvejende Institution 
under Navnet »Peter Dams Bibliotek«. Ved dets Indvielse af
sløredes en Mindesten af bornholmsk Granit, rejst af gamle 
Elever. Den bærer Indskriften: 

Mandig og modig, ildfuld, ædruelig, 
stred han for Frihed, stred for de smaa. 

H. M. Kofoed. 

Hans Madsen Kofoed var født paa Brandsgaard i Bodilsker 
den 1/4 1844 som Søn af Gaardejer Jens Peter Kofoed (født 
24/3 1821, død 30/12 1896) og Hustru Kirstine Marie Hansen 
(født 23/12 1814, død 23/12 1883). Takket være Faderens 
Forstaaelse af den boglige Uddannelses Betydning fik han, der 
var opvakt og lærenem, en betydelig bedre Skoleuddannelse 
end det - navnlig dengang - V<l!r almindeligt blandt born-
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holmske Bønder; 12 Aar gammel blev han sendt til Statsskolen 
i Rønne, hvor han tog Realeksamen, og senere blev han Elev 
paa Næsgaard Landbrugsskole for at opnaa praktisk og teore
tisk Uddannelse i Landvæsen. Han vendte nu hjem til Fædrene
gaarden, som det var Meningen, at han skulde overtage, hvil
ket egentlig var stridende imod den særlige bornholmske Prak
sis, idet han ikke var yngste Søn. Imidlertid havde den Under
visning, han allerede havde modtaget, skærpet hans Lyst til 
yderligere Læsning, og han besluttede sig til at studere ved 
Landbohøjskolen, hvorfra han i 1870 - 26 Aar gammel -
dimitteredes som Landinspektør. Han overtog nu Brandsgaard 
og drev samtidig Landinspektørvirksomhed. 

Allerede paa dette Tidspunkt interesserede han sig levende 
for Politik, og han lagde i den Grad udprægede Venstrean
skuelser for Dagen, at han ofte benævntes »den røde Landin
spektør«. I 1874 - kun 30 Aar gammel - blev han Medlem 
af Bodilsker Sogneraad, hvor han valgtes til Formand. Samme 
Aar var han Venstres Kandidat ved Landstingsvalget i Rønne, 
men Partiet raadede dengang kun over IO (af 52) Stemmer. 

1877 udtraadte han af Sogneraadet, og da han Aaret efter 
blev gift, flyttede han til Rønne for udelukkende at leve af sin 
Virksomhed som Landinspektør. Ved denne kom han i For
bindelse med mange Mennesker paa hele Øen og vandt sig 
mange Venner; Folk satte Pris paa den jævne og bramfri 
Mand, der vel havde taget Eksamen ved en videnskabelig Høj
skole, men hvis Indseende i Landboforhold stod paa Højde 
med den praktiske Landmands eget. Der taltes stadig Politik i 
disse Aar Mand og Mand imellem, og H. M. Kofoed lagde 
ikke Skjul paa, at han var Venstremand med Liv og Sjæl. Som 
Landinspektør var han vant til at trække Skel; han trak dem 
først, naar han var sikker paa, at de var rigtige, men saa skulde 
heller ingen drage deres Rigtighed i Tvivl. Som i Dagliglivet 
saa i Politik. Her var et Skel, skarpt som Grænsen mellem mit 
og dit, Skellet mellem Ret og Uret, og Uretten var efter Ko
foeds Mening Estrups, Retten Venstres, og ingen havde sagt et 
sandere Ord end Christen Berg, da han satte som Motto for 
Venstres Politik: gaa aldrig paa Akkord med Uretten. Derfor 
var Berg, siden]. C. Christensen H. M. Kofoeds politiske Fø
rer. Her paa Øen var hans nærmeste politiske Verner M. M. 
Smidt og N. Ingvard Jensen. Blem stod ham politisk mere fjernt. 
I de offentlige Møders Debatter tog han ikke Del, men des 
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mere i Partiets Organisationsarbejde. Derfor var det ogsaa 
naturligt, at Venstre, da Valgrnandsvalgene i 1898 havde haft 
et saa gunstigt Forløb, at Muligheden for at erobre det born
holmske Landstingsmandat skimtedes, besluttede sig til at 
samle Stemmerne om H. M. Kofoed. Paa et Vælgermøde i 
Almindingen udpegedes han enstemmigt til Kandidat, og faa 
Dage senere blev han med I Stemmes Flertal valgt til M. P. 
Jensens Afløser i Landstinget. 

Her virkede han i 8 Aar paa sin rolige og stilfærdige Maade, 
naar Lejlighed gaves, for sin Fødeøs Interesse og i sit Partis 
Tjeneste. Det var i·de Aar, Skattelovene stod forrest blandt de 
politiske Mærkesager. Blem havde med megen Styrke rejst Kra
vet om, at der skulde tages fornødent Hensyn til de særlige 
bornholmske Skatteforhold. Kofoed var enig med sin Folke
tingskollega og støttede i Landstinget Blems energiske Bestræ
belser for at bringe en for Bornholm taalelig Skatteordning i 
Havn. Kofoeds Opgave i denne Sag var i een Henseende let, 
i en anden vanskelig. Den var let, fordi Blem ved sine Arkiv
studier og statistiske Opstillinger praktisk talt havde draget alt 
frem i dette Spørgsmaal, som kunde skaffes til Veje, men den 
var vanskelig, fordi enhver af Blems Medarbejdere i denne Sag 
ikke kunde undgaa at blive stillet i Skygge af dens Banner
fører. - Foruden Skatteforhold var særlig Fiskerispørgsmaal 
Genstand for adskillige Indlæg fra H. M. Kofoeds Side i hans 
8-aarige Rigsdagstid. Desuden fremdrog han ved megen Kyn
dighed de bornholmske Fæstehusmænds Sag (de superficiære 
Fæstere), ligesom han ved flere Lejligheder anbefalede at støtte 
Privat- og Friskoler. - Han var trofast imod Venstrereform
partiet, dets Før'ere og Politik, men i det stærkt debatterede 
Spørgsmaal om Indførelse af legemlig Straf (»Albertis Prygle
lov«) gik han dog imod Regeringen. - Nogen betydelig Rolle 
i Rigsdagsarbejdet kom han ikke til at spille; som Taler gjorde 
han et noget nølende og ængsteligt Indtryk. Derfor havde han 
heller ikke let ved at gøre sig gældende som Debattør paa of
fentlige politiske Møder. 

Kofoed sad kun i Rigsdagen i een Periode (8 Aar). Ved det 
meget spændende Landstingsvalg i 19°6 fandt Partiet under 
Blems Ledelse det opportunt at bytte ham om med P. Lund 
Koefoed, hvis moderate og agrariske Indstilling lettere tiltrak 
vaklende Valgmænd. 

H. M. Kofoed havde udenfor det politiske Omraade et bet y-
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deligt Antal Tillids- og Arbejdsposter. Han var blandt de før
ste Venstremænd, der rykkede ind i Rønne Byraad, hvor han 
sad fra 1882-88; han valgtes paany i 1894 og havde derefter 
Sæde i Raadet til 1909. Desuden var han Repræsentant i Hus
mandskreditforeningen 1896-19°7, i Østifternes Kreditfor
ening 19°7-17; Revisor i Bornholms Andelssvineslagteri 1893 
-98; Formand for Ky~tfredningskommissionen 19°7-19; 
Medlem af Bestyrelsen for Rønne-Neksø Jernbane indtil sin 
Død den 23/6 1919. Et langt, flittigt og nyttigt Dagværk, levet 
efter Nøjsomhedens og Retskaffenhedens Principper var der
med afsluttet. 

H. M. Kofoed indgik i 1878 Ægteskab med Martha Niko
line Kofoed, født 4/10 1854 paa Brogaard i Pedersker som Dat
ter af Gaardejer Absalon Hansen Kofoed (født 9/3 1827, død 
8/719°7) og Hustru Karen Marie Munch (født 15/1 1830, død 
6/10 1906). I Ægteskabet var 8 Børn, hvoraf 3 fortsat bor paa 
Bornholm, nemlig Landinspektør Hjalmar K., Boghandler, Frk. 
Elna K. og Urmager Hans Chr. K. 

Hans Hansen. 

Hans Peter Hansen var født den 19/8 1854 paa Thingfoged
gaard i Ibsker som Søn af denne Gaards Ejer Jens Peter Han
sen og Hustru Sanne, født Lund. 

Kort før han blev gift den 16/3 1880 med Mathea Benditte 
Hansen, født 10/2 1859, der var Datter af Ejeren af Ypnasted
gåard i østermarie Hans Peter Hansen (født 6/2 1814) og Hu
stru Mathea, født Koefoed (født 30/5 1819), købte han Gamle
vældegaard i 0sterlars, som han var Ejer af i ca. 25 Aar, ind
til han i 1905 overtog den nærliggende Kobbegaard i samme 
Sogn, hvor han boede til sin Død. 

Hans Hansen var en driftig og initiativrig Landmand, der 
med stor Energi og aldrig svigtende Foretagsomhed gik i Spid
sen for faglige Fællesforetagender . Saaledes stod han sammen 
med sin Sognebo, M. E. Kirketerp, Lehnsgaard, i Spidsen for 
Oprettelsen af det første Andelsmejeri paa Bornholm, Mejeriet 
Dybdal, hvis Bestyrelsesformand han var i en lang Aarrække. 
Han var ogsaa en fremtrædende Kommunalrnand; fra 1884 til 
1909 sad han som Formand for østerlars-Gudhjem Sogneraad. 
Desuden var han i flere Valgperioder Medlem af Bornholms 
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Amtsraad. Endvidere var han Skyldraadsformand fra denne 
Stillings Oprettelse til sin Død. 

Hans Hansen nærede megen Interesse for Politik og talte i 
Provisorietiden ofte Højres Sag paa offentlige Møder. Da 
Agrarbevægelsen kom, sluttede han sig helt og holdent til den
ne og søgte at skaffe den størst mulig Tilslutning blandt de 
bornholmske Landmænd. Fra nu af laa de pa.rtipolitiske De
lingslinier ham ikke stærkt paa Sinde, blot Kandidaterne vilde 
love at arbejde i Overensstemmelse med Agrarforeningens Pro
gram. 

Han døde den 20/5 19°9, knap 55 Aar gammel. Hans Enke 
lever endnu. 

Anthon Jensen, Kratlund. 
Anthon Jensen var født paa Aagaard i Pedersker den 20/1 

1853 som Søn af Gaardejer Jens Andersen (født 10/2 1827, 
død i Oktober 1901) og Hustru Margrethe, født Hansen (født 
24/12 1817, død 19/10 1887). Begge hans Forældre tilhørte 
den gamle bornholmske Familie, der ofte benævnes» Jochum
Slægten« efter Stamfaderen Jochum Tønnesen Muller i Sva
neke. 

I Hjemmet paa Aagaard var der levende Interesse for Ti
dens aandelige Spørgsmaal, og Pastor Trandbergs Forkyndelse 
satte dybe Spor i alle Børnenes Udvikling. Anthon Jensen hørte 
dog ikke til det store Flertal af Trandbergs Tilhængere, der gik 
over i den stærkt pietistisk prægede Luthersk Missionsforening; 
det var de grundtvigske Tanker, der blev bestemmende for hans 
Indstilling. Han var en af de første Elever paa Bornholms H~j
skole, da den under smaa Kaar startede paa Pæregaard i 0ster
lars. Han søgte derefter over paa Hindholm Højskole paa 
Sjælland. Efter at have aftjent sin Værnepligt som Infanterist 
tog han et 9 Maaneders Kursus paa Tune Landbrugsskole. 

Sin praktiske Uddannelse som Landmand fik Anthon Jensen 
dels hjemme paa Aagaard, dels paa andre bornholmske Gaarde. 
Navnlig mindedes han altid med Glæde den Tid, han havde 
tilbragt som Forvalter hos Proprietær J espersen paa Splits
gaard, og det meget han havde lært hos denne dygtige Land
mand. 

I 1877 delte Anthon Jensens Forældre Aagaard i 2 Ejendom
me, en privat Udstykning, som dengang var ret almindelig paa 
Bornholm. Anthon Jensen fik den af de 2 Ejendomme, der ikke 
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havde »Gaardstal«. Det var et stort »2 Hestes Avl«, som han 
benævnte »Kratlund«, og selv fik han altid hæftet denne Ejen-
doms Navn til sit eget. ' 

Den 2/10 1878 blev han gift med en Slettegaardsdatter fra 

Oaardejer 
Anthon Jensen, 
Krat/und. 

Pedersker, Gundeline Kristine Ipsen, født 30/10 1852, Datter 
af Gaardejer Johan Frederik Ipsen (født 17/II 18I!, død 19/10 
1884) og Hustru Barbara Madsen Frigaard (født 1821, død 
13/2 1893). 

Baade Anthon Jensen og hans Hustru tilhørte med fuldtro 
Overbevisning den grundtvigske Højskole- og Valgmenigheds
kreds, og Hjemmet paa Kratlund prægedes stærkt heraf. An
thon Jensen var først og fremmest Hjemmets Mand, og det var 
altid med stor Betænkelighed, at han gik ind paa at beklæde 
offentlige Hverv. En vis Tilbageholdenhed og Beskedenhed 
prægede hans offentlige Optræden. Men havde han sagt Ja til 
en Tillidspost, passede han den med stor Nidkærhed og Dyg
tighed, . og han kunde ogsaa, naar Situationen krævede det -
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trods sit stilfærdige Væsen -, optræde med Myndighed. 
Han blev i 188 l, altsaa kun 28 Aar gammel, valgt ind i Pe

dersker Sogneraad og blev straks Formand. Han ofrede megen 
Tid paa det kommunale Arbejde og blev siddende som Sogne
raadsformand i 14 Aar. Fra 19°0-°3 var han Medlem af 
Bornholms Amtsraad og desuden af den bornholmske Skole
direktion. Af hans andre Hverv skal nævnes, at han fra 1905 
-14 var Skatteraadsformand for Neksø Skatteraadskreds. og 
en Tid Formand for Bestyrelsen for Bornholms Andelssvme
slagteri. 

Anthon Jensen nærede en levende Interesse for Politik. Han 
var hele sit Liv Venstremand, og selvom han ikke var udpræ
get Partimand, sluttede han sig dog nærmest til det forh~nd
lende Venstre, hvis Fører, Højskoleforstander Frede BOJ~en, 
han stod personlig nær. Før Valget 1898 opfordrede BOJsen 
ham kraftigt til at stille sig imod Ingvard Jensen, og da Agrar
erne og Resterne af Kaptajn Dams Tilhængere i Kredsen ogsaa 
nærede Ønsker i denne Retning, modtog Anthon Jensen Kan
didaturen. Han samlede 469 Stemmer imod Ingv. Jensens 1058 
og Byfogeds Smits 21 L Han førte en meget saglig og stilfærdig 
Valgkamp. > 

I sine sidste Aar traadte' han i nær Forbindelse med Hus
mandsbevægelsen, i hvilken han saa en betydningsfuld kulturel 
og økonomisk Løftestang. 

I 1908 solgte han Kratlund og flyttede til Aakirkeby, hvor 
han boede til sin Død den 16. November 1914. 

Th. Smit. 

Thorvald Smit var født i Vilsted Præstegaard den 3/6 185° 
som Søn af Sognepræst Ole Jørgen Smit og Hustru Johanne 
Thomasine Bødtcher (født 8/12 1819, død 1904). I 1869 blev 
han Student fra Aarhus Katedralskole og tog derefter fat paa 
at studere Jura. Efter at være blevet Kandidat i r875 blev han 
Sagførerfuldmægtig i østre Flakkebjerg Herred. Hans Lyst 
stod imidlertid til at blive Politimand, og han tog derfor An
sættelse som Politiassistent i Odense, hvorfra han i 188o søgte 
ind ved Københavns Politi. Skønt han var juridisk Kandidat, 
tog han Plads som menig Betjent, hvorfra h~n sna~t. av~ncere: 
de til Overbetjent. I 1885 udnævntes han ul Pollt1~s~lste~t 1 

København med Tjeneste paa St. Kongensgades PolItIstatIOn. 
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Smit var en rask og djærv Politimand, men hans Iver førte 
ham undertiden ud i Situationer, hvor han vakte større Op
mærksomhed end ønskeligt. Mest Opsigt vakte han ved nogle 
Optrin paa Kongens og Dronningens Guldbryllupsdag i 1892. 
Han hersede ved denne Lejlighed baade med Betjentene og Pu
blikum paa en Maade, der fremkaldte stærk Kritik i Pressen 
og Paatale fra oven, og i Sommerens Københavnerrevy var der 
indlagt nogle Strofer: »Stop nu lidt Smit - du gaar for vidt 
Smit«, der blev kendt over hele Landet og huskedes i mange 
Aar, ja som fulgte Smit Resten af hans Liv. 

Den 25/9 1894 udnævntes Smit til By- og Herredsfoged i 
Neksø. Han afløste den sirlige og stilfærdige Kontormand J. 
Fr. Petersen, hvis Modsætning han var paa de fleste Omraader. 
Smit lagde kun lidt V ægt paa det formelle, han var rastløs og 
initiativrig. Kontorforretningerne interesserede ham ikke 
stærkt, derimod yndede han at færdes - paa Cykle eller til 
Hest - rundt i Byen eller paa Landet for med egne øjne at 
bese Forholdene og tale med Folk uden Hensyn til Stand og 
Stilling. Han var jævn og ligefrem og viste navnlig Neksø By 
levende Interess'e; særlig Havnens Trivsel laa ham stærkt paa 
Sinde. Han havde endvidere udpræget Sans for den Natur
skønhed, som findes i Omegnen af Neksø, som han lærte nøje 
at kende paa sine Strejftog, mest paa Hesteryg, ofte i stærk 
Galop ogsaa udenfor de banede Veje. En særlig Interesse næ
rede han for Paradisbakkerne. Disse havde hidtil været ret 
upaaagtede; selv blandt Bornholmerne var det sjældent at træf
fe Folk, som havde noget nærmere Kendskab til denne særpræ
gede Egn bortset fra Gamleborg og Rokkestenen. Byfoged 
Smit tog Arbejdet op for at gøre disse Strækninger tilgænge
lige gennem Opstilling af Vejvisere og Anlæg af Gangstier, og 
i en lille Pjece »Bornholm« slog han til Lyd for, at Turister 
skulde besøge Neksø med Paradisbakkerne og Dueodde. 

Skønt Smit ikke havde nogen dyberega.aende Interesse for 
Politik, besluttede han sig dog til at stille sig som Højres Kan
didat ved Folketingsvalget i Aakirkeby i 1898. Flertallet af 
Neksø Byraad støttede hans Valg, og der agiteredes stærkt i 
Byen og dens Opland for at skaffe ham det størst mulige Stem
metal. Resultatet var dog ret kummerligt; han opnaaede .af 
I738 afgivne Stemmer kun 211, deraf 107 - altsaa over Halv
delen - fra Neksø. Fra Aakirkeby, som dog ogsaa hørte til 
hans Jurisdiktion, fik han kun 4 Stemmer! 

8 
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Smit optraadte ikke oftere paa den politiske Arena, hvor 
han heller ikke havde mange Forudsætninger for at gøre sig 
gældende. - Den Popularitet, han i den første Del af sit Born
holmsophold havde opnaaet, svækkedes efterhaanden, og Revy
refrænet: »Du gaar for vidt, Smit«, nynnedes af stadig flere, 
ogsaa her paa øen. Desuden kom han i et skarpt Modsætnings
forhold til øens Amtmand, Kammerherre Groothoff. Det var 
med Glæde, at denne under et Kurophold i Wiesbaden, vist
nok væsentlig nødvendiggjort af de Ærgrelser, som Sammen
stødene med den kampglade og rastløse Byfoged havde for
aarsaget, modtog Meddelelsen om, at hans Modstander var 
blevet udnævnt til Byfoged i Aalborg. Det var i September 
1900. Nogle Maaneder senere udsendte Smit en Bog »Sabel og 
Plov«. Den stod ikke højt i litterær Henseende, men vakte en 
Del Opsigt, da en væsentlig Del af den var formet som et Ind
læg i Striden mellem Amtmanden og Forfatteren, der uden 
Skaansel gjorde Offentligheden bekendt med de to Herrers 
personlige og tjenstlige Skærmydsler. Smit havde ogsaa tidli
gere syslet med mindre litterære Opgaver, bl. a. udgivet sin 
nære Slægtning Ludvig Bødtchers »Sidste Digte«. 

Ogsaa i Aalborg deltog Byfoged Smit livligt i Byens Liv, 
men i 1905 blev han angrebet af en ondartet Underlivssygdom, 
og den 4/4 1905 afgik han ved Døden paa et Hospital i Kø
benhavn, knap 55 Aar gammel. Et uroligt og virksomt Liv var 
afsluttet. 

Th. Smit var gift med Fernanda Georgia Muller (født 11/9 
1862, død 18/1 1934), Datter af Ritmester Otkar Muller (født 
1823, død 1911) og Hustru Sophie, født Pim. 

IO. SOCIALDEMOKRATIETS START OG FØRSTE 

ARBEJDSAAR PAA BORNHOLM. 

I Slutningen af Firserne, vistnok i 1888, dannedes den første 
socialdemokratiske Forening paa Bornholm, men den fik meget 
ringe Tilslutning og eksisterede kun i kort Tid. Det opgives, 
at dens Formand var Former Hellenius Jensen, Rønne. Et Par 
Aar efter, nemlig II/7 1890, dannedes Foreningen paany; den fik 
Navnet »Arbejdernes Forbund for Rønne og Omegn«. Allerede 
Aaret efter omdøbtes den til »Socialdemokratisk Forbund for 
Rønne og Omegn«. Denne Forenings Formand var den i Kø-
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benhavn fødte Former Emil Nielsen, der arbejdede paa østre 
Støberi. Han var en jovial og gemytlig Mand, stor af' Vækst 
og noget buldrende i hele sin Facon. Efter nogle Aars Forløb 
vendte han tilbage til København, hvor han døde. Han aflø
stes som Formand af Drejer Henriksen, men denne forlod i 
1897 ogsaa øen. Saa blev Bødker Vilhelm Jensen Formand 
indtil 1899. I dette Aar indvalgtes Typograf Niels Nielsen i 
Forbundets Bestyrelse. Med Niels Nielsen, der samme Aar var 
blevet Formand for den faglige Fællesforening, som omtales 
nedenfor, blev der tilført den tungt fremadstræbende Bevæ
gelse et betydeligt Fond af Initiativ og Energi. De betydeligste 
og mest aktive indenfor Bevægelsens Pionerer fra 90'erne var 
iøvrigt Arbejdsmand Vibrandt Larsen, Former O.F. Christen
sen, Stenhugger Ingemann Mogensen, Arbejdsmand Magnus 
Olsen, Maskindrejer H.P. Jensen, Gæstgiver Carl Jacobsen og 
Slagteriarbejder Hans Jensen. 

Samtidig med at disse Mænd, der bortset fra Vibrandt Larsen, 
karakteristisk nok alle var »førde«, sled i det for at holde Liv 
i den svage politiske Bevægelse i Løbet af 9o'ernes Aar, søgte 
man ogsaa med vekslende Held at oprette faglige Foreninger. 
Den første Organisation af denne Art dannedes af Typogra-

, ferne i Rønne, der oprettede en Sammenslutning den l/I 1889. 
Den holdt sig dog i de første Aar stærkt isoleret, saaledes at 
den ingen større Betydning fik for den samlede Fagbevægelses 
Start og Fremgang. Næst i Rækken kom Stenhuggerne i Allin
ge. Arbejderne forlangte 20 Procents Lønforhøjelse; de opnaa
ede ganske vist kun IO, men dette var dog noget, og da Arbej
derne saa, at man ved Sammenhold kunde opnaa Resultater, 
dannede Stenhuggerne i Rønne den 15/2 1890 en Fagforening. 
Den døde dog igen efter 5 Maaneders Forløb, men i April 189.~ 
genopstod den og kom hurtigt op paa et Medlemstal paa 70. 
Sammenholdet og Interessen svigtede dog ogsaa denne Gang, 
og den 31/10 1893 opløstes Foreningen paany. Først den 28/2 
r897 opnaaede de bornholmske Stenhuggere at faa dannet en 
Fagforening for Bornholm, hvis Eksistens kunde opretholdes 
gennem Aarene. Den omfattede Arbejderne i Stenhuggerierne 
paa hele øen. - Den 4/II 1892 dannedes Snedkernes Fagfor
ening i Rønne. Den talte til at begynde med 20 Medlemmer, 
men i Løbet af de nærmeste Maaneder meldte de fleste sig ud 
igen, indtil der kun var Bestyrelsen plus 3 Medlemmer tilbage. 
Men saa kom der pludselig Liv i denne Forening. Byraadet 
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foretog store Havnearbejder, og Entreprenøren averterede efter 
Snedkere til en Timeløn af 20 Øre, hvilket var 5 Øre lavere 
end den dagældende Normaltakst. Dette vakte Forbitrelse 
blandt Snedkersvendene, der saa, at en Sammenslutning til 
Varetagelse af deres Interesser var nødvendig. Foreningens 
Medlemstal voksede paa faa Dage til ca. 80. Medlemmerne af 
denne Forening søgte ogsaa at danne Fagforeninger for deres 
Fagfæller i de andre Byer. Dette lykkedes i Hasle, Allinge
Sandvig og Aakirkeby, hvor alle Snedkersvende meldte sig ind, 
og hvor det ogsaa hurtigt lykkedes ved Forhandling med Me
strene at faa gennemført en Tarif og en Nedsættelse af Ar
bejdstiden fra II til ro Timer daglig. I Neksø havde ogsaa 
Udsendinge fra Rønneforeningen Held til at faa dannet en 
lille Forening, men da Rønneboerne var rejst hjem, vedtog 
Neksøsvendene at opløse den igen. I Svaneke afviste Snedker
svendene ganske at have noget med Fagbevægelsen at gøre. -
Den 20/5 r895 stiftedes Slagteriarbejdernes Fagforening og 
kort efter Formernes. Derefter kom der betydelig mere Fart 
i Fagforeningsbevægelsen herovre, og der dannedes i de følgen
de 2 a 3 Aar Organisationer i de fleste Fag, navnlig i Rønne. 
- I denne By forsøgte man ogsaa at organisere Arbejdsmæn
dene. Den II/2 r892 dannedes en Fagforening, hvori 3C Ar
bejdsmænd meldte sig ind; den eksisterede dog kun kort, men 
den 3/r r897 opstod den paany. Man startede med 40 Medlem
mer; dette Tal steg og faldt i de følgende Aar i ret bratte Kur
ver; der var i det hele blandt de ufaglærte Arbejdere paa Born
holm et yderst ringe Sammenhold og meget delte Meninger om 
Organisationens Betydning. Udenfor Rønne strandede ogsaa 
alle Forsøg paa at danne Fagforeninger olandt Arbejdsmænde
ne, bortset fra Neksø, hvor der i r 899 dannedes en lille For
ening, som dog snart gik ind. 

Aarsagerne til, at det i disse Aar gik saa overordentlig trægt 
for Fagbevægelsens Folk med at vinde frem her paa Øen, langt 
trægere end i de fleste andre danske Provinser, var forskellige. 
Bornholmerne har, navnlig i tidligere Tid, været meget skepti
ske' overfor nye Bevægelser, særlig naar disse blev ført til Øen 
af ikke-bornholmsk fødte Personer. Naar den Trandbergske Be
vægelse i sin Tid - og derefter Chr. Møllers Forkyndelse -
kom til at gribe saa dybt ind i Befolkningen, var det ikke uden 
Forbindelse med, at denne Sag bares frem af hjemmefødte 
Bornholmere. Men af saadanne fandtes saa godt som ingen 
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blandt Socialdemokratiets Pionerer herovre og navnlig ingen, 
der magtede at trække de store Linier op. Men hertil kom en 
Række andre Forhold. En ikke ringe Del af de bornholmske 
Arbejdere bestod af tilrejsende eller indvandrede Svenskere. I 
Slutningen af 60'erne søgte enkelte svenske Arbejdere til Born
holm og søgte Arbejde ved Grøftegravning, Dræning etc. Om 
Efteraaret rejste de tilbage til Sverige, men kom igen om For
aaret, fulgt af en i 70'erne stadig voksende Skare af Lands
mænd, hvoraf en Del efterhaanden bosatte sig herovre. Til at 
begynde med var det mest paa Landet, de søgte deres Beskæf
tigelse, men senere tog de ogsaa Plads i Kaolinværkerne, Sten
huggerierne etc. Det var haardføre Slidere, der stillede smaa 
Krav til Livets Komfort og derfor ogsaa til Lønnen. De stod, 
ogsaa paa det Tidspunkt, da Fagbevægelsen i Slutningen af 
80'erne og Begyndelsen af 90'erne begyndte paa Bornholm, 
som en Trussel imod de bornholmske Arbejderes Krav om Løn
forhøjelse og kortere Arbejdstid. Det var vanskeligt at faa dem 
til at deltage i Fagmødet eller læse Agitationsskrifter; blandt 
andet voldte Sproget visse Vanskeligheder. Først henimod Aar
hundredskiftet standsede Indvandringen af svenske Arbejdere 
helt, og de allerede indvandrede gik derefter helt op i den 
bornholmske Befolkning uden at bevare væsentlig andet af de
res nationale Særpræg end den let kendelige skaanske Accent. 

Den bornholmske Arbejderklasses økonomiske og sociale 
Vilkaar var iøvrigt i disse Aar meget sløje. Paa Landet betal
tes r a r 1/2 Kr. i Dagløn plus Kosten, og Arbejderne i de store 
Kaolinværker, Lervarefabriker, Stenhuggerier etc. kunde højst 
tjene 12 Kr. pr. Uge. Arbejdstiden var II a r2 Timer, Vejen 
til Arbejdsstedet ofte lang, og den maatte som Regel tilbage
lægges til Fods. Det er forstaaeligt, at naar de trætte og ud
asede naaede deres Hjem, vilde de hellere efter at have stillet 
deres Sult lægge sig til at sove end gaa til Møder, om hvis Be
tydning for dem selv de ikke følte sig overbevist. Selvom Bi
dragene til de nye Foreninger sattes til nogle faa Øre pr. Maa
ned, betød dette dog - med det Indtægtsniveau, paa hvilket 
disse Familier befandt sig - en følelig Tyngde. Det var og
saa naturligt, at Arbejderhustruerne, hvis Tvivl om Fagbevæ
gelsens Betydning som Løftestang for Arbejderklassens Øko
nomi, og hvis Sans for de smaa Udgifters Virkning paa Bud
gettet var endnu mere levende end Mændenes, meget tid t ind
tog en fjendtlig Holdning overfor Ægtefællernes Deltagelse i 
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det nye Organisationsrøre og de deraf følgende Udgifter til 
Kontingenter etc. 

Naar Arbejdet trods Modgang, Tvivl og Ligegyldighed dog 
blev fortsat, skyldtes det alene de før nævnte Pionerers ukue
lige Tro paa, at de var inde paa Veje, der førte frem mod Ly
set. Det var ogsaa 2 af disse, Slagter Hans Jensen og Arbejds
mand Magnus Olsen, der i Foraaret 1898 tog Initiativet til 
Dannelsen af en Sammenslutning af alle de faglige Foreninger 
paa Bornholm. Man samledes hos en 3' af Pionererne, Vibrandt 
Larsen, og her fandt Tanken Tilslutning, og den 13/4 1898 
holdtes i Højskoleforeningens Lokaler i Rønne et Møde, hvor 
Slagteriarbejdernes, Formernes, Smedenes, Bagernes, Stenhug
gernes og Arbejdsmændenes Fagforbund var repræsenterede. 
Her dannedes den nye Sammenslutning, som fik Navnet »Den 
faglige Agitationsforening paa Bornholm«, og Hans Jensen 
valgtes til Formand for Organisationen. 

Denne optog i den følgende Tid Arbejdet paa at skaffe for
øget Tilslutning til Fagforbundene i og navnlig udenfor Rønne. 
Viljen var god nok, men Vanskelighederne, man havde at 
overvinde, stadig meget store. Der holdtes adskillige Møder 
rundt om paa Øen, men hjemlige Agitatorer raadede man ikke 
over, og Midlerne til at dække Udgifterne ved Besøg af Talere 
ovrefra kneb det meget med at skaffe til Veje. I Løbet af 1 112 
Aar voksede dog Fællesorganisationen fra 6 Foreninger med 350 
Medlemmer til 12 Foreninger med 550 Medlemmer. Imidlertid 
indtraadte i Sommeren 1899 den store Lockout, der dog ikke 
direkte betød nogen Ændring i den bornholmske Arbejdssitua
tion, idet Arbejdsgiverne her paa Øen ikke lockoutede deres 
Arbejdere, da de ikke selv stod i Arbejdsgiverforeningen. Der
imod medførte den, at de organiserede bornholmske Arbejdere 
maatte betale Bidrag til de lockoutede Fagfæller i det øvrige 
Land. Dette blev efter Lockoutens Afslutning benyttet som 
Agitationsmiddel imod Organisationen, og adskillige paavir~ 
kedes heraf, saaledes at Fagforeningernes Medlemstal i den 
nærmest følgende Tid skrumpede stærkt ind. Før Lockouten 
var der ialt ca. 1100 organiserede Arbejdere paa Bornholm; 
i Løbet af den nærmest følgende Tid gik Tallet ned til ca. 900. 

I 1899 var Slagter Hans Jensen afløst som Formand for den 
faglige Fællesforening af Typograf Niels Nielsen. Denne for~
slog, at man ændrede Fællesforeningens Navn til »De samvir
kende Fagforeninger paa Bornholm«, og at man søgte at faa de 
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politiske Foreninger, der var sammensluttede i "Socialdemo
kratisk Forbund«, med ind i Arbejdet. Der var paa dette Tids
punkt kun socialdemokratiske Vælgerforeninger i Rønne, Al·· 
linge-Sandvig og Vang. Den 24/6 1900 holdtes et Fællesmøde 
i »Nutiden«s Sal i Rønne, hvor Repræsentanter for saavel de 
faglige som de politiske Foreninger var til Stede. Her vedtoges 
et snævert Samarbejde mellem de 2 Bevægelser, og der nedsat
tes et Fællesudvalg til at lede dette. Desuden drøftedes meget 
indgaaende Spørgsmaalet om Oprettelsen af et socialdemokra
tisk Dagblad paa Bornholm, en Sag, der allerede i et Par Aar 
havde været Genstand for stadige Overvejelser blandt de born
holmske Socialdemokrater. Der var adskillige Gange paa 
Grundlag af vedtagne Resolutioner sket Henvendelse til den 
samlede socialdemokratiske Presses Kontrolk9mite og Kontra
hentforsamling, men de ledende i København - Folk som 
Hørdum, C. C. Andersen og Sigvald Olsen - vidste af bitter 
Erfaring andetsteds fra, hvor kostbart det kunde være at starte 
socialdemokratiske Provinsblade. De var derfor imod det born
holmske Eksperiment, og Anmodningen herfra blev gentagne 
Gange afslaaet. For at have et Grundlag for en fornyet Hen
vendelse tog en lille, energisk Flok af Partiets Tilhængere i 
Rønne, senere ogsaa i Allinge-Sandvig, sig for paa Søndage at 
berejse Øen for at tegne Abonnenter til det ventede Blad. De 
lejede sig en Del Char-a-banc'er, belæssede med 10-12 Agita
torer, der efterhaanden som Vognene naaede frem, drog til 
Fods ad nogle i Forvejen planlagte Ruter for at besøge Hus
mænd, Arbejdere og Fiskere, som man prøvede paa at overtale 
til at tegne Abonnement. Der naaedes paa denne Maade en Del 
Resultater, men endnu flere Skuffelser. Da man følte, at den 
endelige løsning af Bladspørgsmaalet laa en Del ud i Fremti
den, forsøgte man sig med et Ugeblad, der blev udsendt til alle 
Medlemmer af Fagforeningerne og de politiske Forening'er med 
Forslag om, at det skulde gøres obligatorisk. De allerfleste For
eninger nægtede imidlertid at gaa med hertil, og da Ledelsen 
ovre afslog at yde pekuniær Støtte til Foretagendet, maatte Pla
nen opgives. Derimod fik man Lov til fra Nytaar 1900 at op
rette et Kontor i Rønne for den københavnske »Socialdemo
krat«. Dette Kontor blev ledet af Typograf Niels Nielsen, der 
fik Adgang til at faa lidt lokalt Stof optaget i Bladet; samtidig 
var det hans Opgave at bringe Bladene ud til Abonnenterne i 
Rønne; udenfor denne By var der praktisk talt ingen. Denne 
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Metode blev noget forbedret ved Oprettelsen af en Provins
udgave af »Socialdemokraten«, hvis Bagside stilledes til Raa
dighed for Stof fra de Provinser, derunder altsaa Bornholm, 
som ikke havde nogen selvstændig socialdemokratisk Avis. 
Dette øgede Holdertallet noget, men de naaede dog aldrig op 
over 180. 

Typograf, nu 
Borgmester 
Niels Nielsen, 

. i 1890'erne. 

I Midten af 19°1 besluttede man sig til at slaa et Hovedslag 
for Bladtanken. Der udarbejdedes en indtrængende Henven
delse til Kontrahentforsamlingen om at vedtage Planen, og 
denne Skrivelse var ledsaget af en Kalkule over Indtægter og 
Udgifter, hvorefter et saadant Blad skulde kunne give et Over
skud paa Kr. 2,40 om Ugen! Som Repræsentant for Bornholm 
paa Kontrahentforsamlingen valgtes Bladtankens mest utræt
telige Talsmand, Gæstgiver Carl Jacobsen, Rønne, og der var 
i Forvejen agiteret stærkt underhaanden blandt Kontrahen
terne. Enkelte af dem havde været som Mødetalere her paa 
Øen, og under disse Ophold var de ustandselig blevet person
lig bearbejdede for Planen. Skønt Lederne stadig var kritisk 
indstillet, lykkedes det virkeligt Jacobsen at faa vedtaget ~t 
Forslag om, at der fra 1/4 19°2 skulde udgaa et socialdemokra
tisk Dagblad i Rønne. 
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Denne Beslutning vakte megen Glæde blandt de bornholm
ske Socialdemokrater, og det betød ogsaa et meget betydeligt 
Fremstød for Partiet, særlig fordi den Mand, der blev udpeget 
til Redaktør af det nye Blad, hidtilværende Redaktionssekre
tær ved »Vestjyllands Socialdemokrat«, C. Nielsen Hauge, 
ikke alene viste sig som en dygtig Leder af Bladforetagendet. 
men ogsaa som en betydelig og energisk Agitator for Partiets 
Politik. Niels Nielsen overtog Hvervet som Redaktionssekre
tær. 

Dette betød dog ingenlunde, at det nu gik jævnt og støt 
fremad. Baade de politiske og faglige Foreninger havde endnu 
megen Modgang at overvinde; de ikke særlig store Medlemstal 
var en Tid yderligere nedadgaaende, og det nye Blad gav ikke, 
som den optimistiske Kalkule gik ud paa, et lille Overskud, 
men derimod et Underskud paa ca. 12.000 Kr. aarlig. Da R~
daktør Hauge i Slutningen af 1903 fik Tilbud om at overtagt 
Redaktionen af »Fyns Socialdemokrat«, var han tilbøjelig til 
at sige Ja, men han fik samtidig Besked om, at Hovedledelsen 
vilde benytte Lejligheden til at standse Udgivelsen af Social· 
demokraten i Rønne, som man ikke troede havde Mulighe· 
der for at klare sig. Hauge vilde imidlertid ikke sætte det her 
paa Øen nedlagte Arbejde over Styr. Derfor vendte han til
bage til sin Gerning i Rønne og lagde forøget Kraft i Arbejdet, 
ligesom han indskærpede sine Medagitatorer at tage endnu 
kraftigere fat, særlig for at øge Bladets Abonnenttal. Disse An
strengelser kronedes efterhaanden med Held, og Partiet voks
ede fra nu af under Hauges og Niels Nielsens Ledelse støt og 
stærkt, ikke alene i Byerne, men ogsaa blandt Landarbejdere 
og Husmænd. - Blandt disse virkede særlig Georg Hansen i 
Rutsker og Vilhelm Andersen i Vestermarie som Talsmænd 
blandt deres Standsfæller for den socialdemokratiske Politik, 
medens Journalist K. A. Petersen i Neksø ved sine vægtige og 
særprægede Indlæg i Tidens brændende Spørgsmaal havde af
gørende Betydning for Bladets og Partiets Vækst, saaledes at 
»Bornholms Socialdemokrat« efter et Par Aartiers Forløb blev 
Øens mest udbredte Blad og Socialdemokratiet Bornholms stør
ste Parti. 
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I I. DANSK POLITIK UNDER MINISTERIET 

DEUNTZER (1901-05)· 

Da Kong Christian den 9' den 16/7 190 I efter store Be
tænkeligheder lod Ministeriet Sehested falde, havde han beslut
tet at der skulde dannes et rent Venstreministerium. Kongen 
he~vendte sig dog ikke til Venstres Fører, J. C. Christensen, 
men til en menig Venstremand Professor J. H. Deuntzer; han 
var vel anskrevet ved Hoffet og en anset Jurist, men ukendt 
for den store Offentlighed, da han aldrig havde deltaget i ak
tiv Politik. Det gjaldt nu om at sammensætte Ministe:iet saa
ledes, at der blev Balance mellem Venstrereformparuets for
skellige Afskygninger. Dette opnaaedes ve~ at optage J. C. 
Christensen og Enevold Sørensen (henholdsvIs som Kultus- og 
Indenrigsminister) af den bergske Fløj, Hørup og Christop~er 
Hage (Trafik- og Finansminister) ~f den hørupske ~e~mng 
samt Alberti og Ole Hansen (Justits-og Landbrugsmmlster) 
som Repræsentanter for den 15-Mands Gruppe, der ved ,For~ 
lio-et havde udskilt sig fra de moderate og senere gaaet llld I 
Venstrereformpartiet. Marineministeriet overtoges af Venstre
manden Admiral Jøhnke, der var Modstander af Københavns 
Landbefæstning, og Krigsministeriet af G~n~ral.v. H. O" Mad
sen, om hvem man vidste, at hans Indsulllllg I Befæstnlllgssa
gen var stik modsat Jøhnkes. Dette mente man dog at ~u~ne 
se bort fra da det var Hensigten at nedsætte en KommISSIOn 
om Forsva~sspørgsmaalet og stille dette i Bero, indtil Betænk
ning forelaa fra denne Kommission., ' 

Enkeltheder i Regeringens Sammensætmng fremkaldte KrI
tik fra visse Sider; saaledes fandt Agrarerne, at »Københav
nerne« havde faaet for stor Indflydelse, og i Højskolekredse 
syntes man, at Grundtvigs Venner var for svagt r~p:æsent~re
de. Men den alt overvejende Følelse ved dette MlllIstersktfte, 
hvorved Regeringens Førelse endelig blev lagt i I:Iænderne paa 
Mænd, der var i Overensstemmelse med Folketlllgets F~ertal~ 
var en Jubel, som bedst kan sammenlignes med den, der I JUnI 
1849 hilste den ny Grundlov velkommen. 

Udfra denne Følelse opstod i Venstrekredse den Ta~~e, ~t 
man gennem et Fakkeltog skulde bringe Kongen en højtIdelIg 
Tak for det foretagne Systemskifte. Toget kom i Stand, og ca. 
15.000 Repræsentanter fra alle Landets Egne deltog. ~e~ un
der Forberedelserne var Planen Genstand for en Del KrIuk fra 
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Venstremænd, som hævdede, at da Kongen kun havde gjort sin 
Skyldighed, var der intet at takke for. Det var den første Mis
lyd efter Julidagenes Feststemning. Der skulde snart komme 
mere alvorlige Tegn paa, at Venstrereformpartiet, som i en 7-
aarig Oppositionsperiode under J. C. Christensens fremragende 
Førerskab havde vist udpræget Sammenhold, ikke kunde dæk
ke over sine betydelige politiske Modsætninger efter at være 
blevet Regeringsparti. 

Tilsyneladende havde den ny Regering en meget stærk par
lamentarisk Stilling. Af Folketingets 114 Medlemmer tilhørte 
76 Venstrereformpartiet. Det forhandlende Venstre (de mode
rate), hvis Fører efter Bojsens Udtræden af Tinget var N. 
Neergaard, havde 16 Mandater; dette Parti var holdt helt 
udenfor Regeringsdannelsen, men dets politiske Samstemning 
med betydelige Kredse indenfor Reformpartiet dannede et na
turligt Grundlag for sagligt Samarbejde. Socialdemokratiet 
havde 14 Mand i Folketinget. Under Kampen mod Højres Re
geringer havde Venstre og Socialdemokratiet i en vis Udstræk
ning ydet hinanden Støtte, men efter Venstres Regeringsdan
nelse ophørte Alliancen, selvom stærke Kræfter i begge Lejre 
arbejdede for dens Opretholdelse. Højre havde kun 8 Mand i 
Folketinget og havde derfor alene Betydning, fordi Partiet 
endnu - under Estrups Ledelse - havde Flertal i Landstin
get, om end kun I Mandat over Halvdelen - 34 af 66 Man
dater. Udenfor stod de frikonservative i et Antal af 8; deres 
Fører var Grev Mogens Frijs. Efter Landstingsvalget i 1902 
fik denne Gruppe, hvis Maal var Forhandling og Forlig med 
Regeringen og Folketingets Flertal, Majoritet i Landstinget 
sammen med Venstre. 

Hovedspørgsmaalet i dansk Politik var nu, om den ny Rege
ring vilde føre en Kamppolitik, der i klar Overholdelse af Pro
grammet fra Oppositionstiden førte Mærkesagerne frem uden 
Hensyn til den Tid, det vilde vare, inden de kunde omsættes 
i Lovgivningsresultater, eller man vilde søge frem ad Forligets 
og de stykkevise Reformers Vej. Ministeriets førende Politiker, 
J. C. Christensen, bestemte sig for det sidste, men dette skabte 
en stadig voksende Misfornøjelse i den mere radikale Fløj in
denfor hans Parti paa Rigsdagen og blandt Venstrefolk uden
for denne; særlig i Vendsyssel og i akademiske, hørupsk præ
gede Kredse i og omkring »Studentersamfundet« var der Gæ
ring og Uro. 
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I den første Rigdagssamling efter Systemskiftet gennemfør
tes en Bevilling paa 5 Mill. Kr. til nye Feltkanoner. Dette 
vakte skarp Kritik i de før nævnte Venstrekredse og i Social
demokratiet.Det samme gjaldt Tiltrædelsen af 120.000 Kr. 
som Medgift til hver af de 2 Prinse er Ingeborg og Louise, en 
Bevilling, som Venstre havde modsat sig, saalængePartiet var 
i Opposition. Ydelsen af disse Bevillinger blev af Regeringens 
Kritikere fortolket som Symptomer paa en ændret Holdning 
overfor Militærvæsenet og Hoffet og benyttet stærkt i Agita
tionen imod Ministeriet. 

Det vigtigste Spørgsmaal i Rigsdagssamlingen 190 I -02 og 
1902-03 var dog uden Sammenligning Skattereformen, paa 
hvis Gennemførelse Højres Regeringer forgæves havde arbej
det siden 1897. Ved Begyndelsen af Samlingen 1901-02 fore
lagdes i Folketinget Ministeriets Skatteforslag. Efter disse ind
førtes der - overensstemmende med Folketingets tidligere Ved
tagelser - en Indkomstskat til Staten efter stigende Skala 
(1,3 til 2,5 pCt.) og en Statsformueskat (0,6 pro mille). For 
Hartkornsskatternes Vedkommende byggede man paa de Syns
punkter, som havde været bestemmende for Landstingets sidste 
Skatteforslag, idet samtlige Statsskatter paa fast Ejendom af
løstes af en Ejendomsskyld, der beregnedes af alle Ejendommes 
Værdi i Handel og Vandel. Paa tilsvarende Maade skulde i 
l:andkommunerne al Ligning paa Hartkorn erstattes med Lig
ning efter Ejendomsskyld. Efter disse Hovedlinier opnaaedes i 
Samlingen 1902-03 Forlig med de frikonservative i Landstin
get, og trods Modstand fra Socialdemokratiet og megen Util
fredshed i Venstre, særlig fra dettes københavnske Repræsen
tanters Side, blev Skatteloven gennemført i Foraaret 190 3. 
Samtidig gennemførtes den betydningsfulde Tiendeafløsnings
lov, hvorefter alle Tiender skulde afløses ved Betaling af et Be
løb, der udgjorde 25 Gange et Aars Tiende; deraf skulde Tien
deyderne betale 18/25, Staten Resten. 

I de samme to Rigsdagssamlinger gennemførte J. C. Chri
stensen Loven af 1903 om de højere Almenskoler, hvorved de 
klassiske Sprog trængtes tilbage til Fordel for Naturfag og de 
nyere Sprog, samt 4 kirkelige Love, der bl. a. gennem Opret
telse af Menighedsra:ad gav Menighederne forøget Indflydelse, 
f. Eks. ved Præsteansættelser. 

Fra Ministeriet Deuntzers 2 første Arbejdsaar skal ogsaa 
nævnes Spørgsmaalet om de dansk vestindiske Øers Salg til de 
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nordamerikanske forenede Stater. Godkendelsen af en hertil 
sigtende Konvention blev vedtaget i Folketinget med stor Ma
joritet, !llen ~orkastet - ved Stemmelighed - i Landstinget. 
F~a radikal Slde hævdedes nu, at Regeringen burde opløse dette· 
Tmg, men da man derved skulde tage Stilling til det statsrets
lig vanskelige Spørgsmaal, om en saadan Opløsning ogsaa om
f~ttede de 12 ko~gevalgte, hvad man regnede med, at Kongen 
vllde modsætte Slg, lod Regeringen Sagen falde. 

Derimod u~skreves nye Valg til Folketinget i Juni 1903, 
skønt Valgpenoden først udløb i 19°4. Valgresultatet var i det 
store og hele gunstigere for Ministeriet end ventet. Vel gik Re
formpartiet 2 Mandater tilbage (fra 76 til 74), men dette skyld
t~s ikke Ned~ang i .Stemmer, men Socialdemokratiets Opstil
lmg af Kandldater l Kredse, hvor der tidligere havde været 
Alliance. Dette virkede navnlig i København, hvor Venstre 
tabte 5 af 7 Mandater, 2 til Socialdemokratiet og 3 til Højre. 
Dette Parti gik frem fra 8 til 12 Mandater, de moderate tilbage 
fra 16 til 12. 

Rigsdagssamlingen 1903-04 bød paa adskillige bemærkel
sesværdige Lovresultater, bl. a. en Revision og videre Udbyg
ning af Loven af 1899 om Oprettelse af Statshusmandsbrug, 
Loven om Ydelse af Fiskerilaan og om Oprettelse af Statslaane
fonden. Derimod naaede et Lovforslag, hvorefter Reglerne for de 
kommunale Valg demokratiseredes, ikke igennem Landstinget. 
løvrigt øgedes Modsætningerne indenfor Venstrereformpartiet; 
hertil bidrog i væsentlig Grad et af Justitsminister Alberti fore
lagt Lovforslag, hvorved der indførtes Pryglestraf for Volds
forseelser. Om denne Sag var der end ikke fuld Enighed i Re
geringen. Det blev dog ikke dette, men det militære Spørgs
maal, som medførte Ministeriet Deuntzers Opløsning. Kabi
nettets Krigsminister, General Madsen, havde udfra sin fæst
ningsvenlige Indstilling nogle Gange disponeret over Bevillin
ger paa en Maade, der havde fremkaldt parlamentarisk Kri
tik. Stærkest kom det til Orde i Efteraaret 1904, da det oply
stes, at en Bevilling til nogle Skansearbejder paa Saltholm 
ikke alene var noget overskredet, men at der ogsaa imod Be
villingsmyndighedernes Forudsætninger var opført en formelig 
Kaserne paa øen. Der var nu ret almindelig Enighed om, at 
General Madsen maatte træde tilbage, men han stillede som Be
tingelse herfor, at ogsaa Marineministeren, Admiral Jøhnke, 
skulde gaa af. Heri støttedes han af J. C. Christensen, og da 
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Deuntzer vaklede mellem de stridende' Parter, indgav J. C. 
Christensen, Alberti, Enevold Sørensen og Ole Hansen den 5/1 
1905 deres Afskedsbegæring. Da Deuntzer ikke kunde finde til
strækkelig parlamentarisk Basis for Rekonstruktion af Kabi
nettet, overdrog Kongen - paa Deuntzers Raad - J. C. Chri
stens en at danne en ny Regering. 

12. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND BLEM, 
INGV. JENSEN OG H. M. KOFOEDS VIRKSOMHED I 

RIGSDAGSSAMLINGERNE 1901-02 OG 1902-03. 

I Rigsdagssamlingen 1901-02, den første efter Systemskif
tet, havde Blem Ordet 30, Ingv. Jensen 24 og H. M. Kofoed 
4 Gange. 

Blems Hovedarbejde i denne Samling udførtes i hans Egen
skab af Medlem af Finansudvalget, hvor han valgtes til Ord
fører for Landbrugs- og Trafikministeriets Budgetter (Ordfører
skaberne for de andre Budgetter deltes mellem Zahle og Jen
sen-Sønderup). Blems Ordførertaler var, som man kunde vente 
det, meget udførlige, og navnlig ved Behandlingen af Land
I;,rugsministeriets Budget fremdrog han mange Spørgsmaal af 
Interesse for Landbruget, saasom Kontrol med Indførsel af 
Flæsk, Smør og Fedt, Tilskud til Hedeselskabet, Støtte til Hus
mandsrejser o. s. v. Ogsaa Fiskerisagerne fik af den nye Finans
lovordfører en indgaaende Behandling. Paa et enkelt Punkt 
kom det til en skarp Skærmydsel mellem ham og Venstres 
Landbrugsminister Ole Hansen paa den ene Side og Socialde
mokratiets Finanslovordfører K. M. Klausen paa den anden 
Side. Klausen kritiserede, at Husmandsbevillingerne ikke blev 
udbetalt til Husmændenes egne Organisationer, men til Land
boforeningerne; dette Forhold blev betegnet som Formynder
skab for Husmænu~ne. Blem afviste ligesom Ministeren disse 
Paastande; efter Blems Mening var det først og fremmest Soci
aldemokraternes Plan at faa draget et dybt Skel mellem Hus
mænd og Gaardmænd, »men,« udtalte Blem, ),jeg tror ikke, at 
dette bliver til Lykke for Landbruget, hverken Husmænd eller 
Gaardmænd. I Andelssystemet, som vi have taget op i den sidste 
Snes Aar, staa vi saa mange sammen, lige fra Hytten til Bor
gen, at vi kunne henvise til ca. 400.000 Medlemmer i alt gen
nem Brugsforeninger, Andelsmejerier, Andelsslagterier, Æg- og 
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Eksp.ortforeninge~. Det er dog et langt højere Tal, end de for-
skellIge Fagforemnger have skønt man nok kan bIl· . 

f d·' ve Impone-
ret a eres høje Tal paa 80-9°.000, og jeg er vis paa, at intet 
har gavnet vore Husmænd paa Landet saa meget Som Andels
systemet. Ingen Samfundsreform er overhovedet gaaet saa langt 
ned og har taget Husmændene ved Haanden, saaledes at de nu 
~unne 0l?naa et langt højere Udbytte af deres Jord. Gaar man 
t~lbage ul Landboreformerne i 1788, saa gik de egentlig kun 
tIl Gaardmændene, men Husmændene fik ingen Ting. Men er 
der ~oget, hvorved Husmændene i den sidste Snes Aar ere blev
ne hJulp~e, er det Andelssystemet. Og et Led i denne Kæde er 
d.et Arbejde, L.andbofor~ningerne have udført gennem Præmi~
n~g af ypperlIg Dyrk11lng af Husmandslodder og Husmands
.rejserne. Det var dem, der først begyndte at tage denne Opga
ve op, og det var .uden egentlig Statshjælp man begyndte. Siden 
e.r Staten traadt ul med sine Bevillinger og med saa høje Bevil-
1111ger, at der aarligt ~ar ligget 10.000 Kr. hen, som ikke ere 
b.le-:ne forbrugte, fordI Kravene ikke vare større. Det er ikke 
ngtlgt, som det ærede Medlem mener, at Landboforeningerne 
holde paa Pengene. De ville hellere end gerne benytte Penaene 
men .der skal dog ogsaa være en Grænse for, at de kunne kom~ 
me ul at benytte dem, saaledes at de virkelig falde indenfor de 
Rammer man nu en Gang har sat.« (Folket. Forh. 190I -02 
Sp. 2692-93). ' 

Ingv. Jensen s~d i sine 2 sædvanlige Udvalg: om Statsrevi
sorernes Betænk11lng og Indfødsrets Meddelelse. Dernæst var 
han Medlem af og Formand for Toldlovsudvalget. Venstres 
store Toldekspert, Peschcke Køedt, var nu gaaet ud af Rigs
dagen, og .Førerskabet i denne betydningsfulde Sag, en af den 
nye Regerl11gs Mærkesager, var nu gaaet over til Ingv. Jensen, 
~oI? ogs.aa. af ~dvalget blev valgt til Ordfører. Det lykkedes 
lI?ldle.rtld Ikke l denne Samling at opnaa Landstingets Tilslut
nl11g ul en Toldreform. Ingv. Jensen var desuden Medlem af et 
Udvalg om Ordningen af Aandssvagevæsenet. Det hertil sia
t~nde Lovforslag blev gennemført i Februar 1902, og den Ord-
11lng, der da blev truffet, er i alt væsentlig endnu Grundlaget 
for dansk Aandssvageforsorg. 

H. M. Kofoed var Medlem af 4 Udvalg, der alle behand
lede Lovfor~lag af sekundær Betydning; hans vigtigste Indlæg i 
denne Samlr~gs Debatter angik Skatteforhold. Han gjorde her 
ved Behandll11g af saavel Tiendeloven som Ejendomsskyld-
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loven kort Rede for de særlige bornholmske Skatteforhold, 
overensstemmende med de udførlige Udredninger, Blem havde 
fremsat i Folketinget i den foregaaende Samling. Størst Inter-
esse knytter sig til en Tale, som Kofoed holdt ved Behandlin-
gen af et Lovforslag om Fæste- og Lejehuse. Kofoed fremdrog 
her de særlige bornholmske Forhold, hvorefter Smaahuse paa 
Landet opførtes paa Jord, der var bortfæstet i et vist Antal 
Aar. Det hedder i Kofoeds Tale bl. a.: »Forholdene have fra 
gammel Tid udviklet sig saaledes, at der fra de allerfleste 
Gaarde er bortfæstet eller bortlejet Jord til Husmænd, der 
have Arbejde paa Gaarden, og Gaardmanden hjælper saa Hus
manden med Hestekraft. Det hele havde et patriarkalsk Præg 
og gik i Reglen meget godt. Det var i gamle Dage Livsfæste, 
man fæstede paa sin egen og sin Hustrus Levetid, senere gik 
det over til Aarsfæste, man fæstede paa 50 Aar, og naar de 
vare gaaede, var Fæstet forbi. Som Regel ejede Fæsteren Byg
ningerne, han havde selv bygget dem eller overtaget, hvad der 
havde staaet fra gammel Tid paa Lodden. Gaardmanden ejede 
kun Jorden. I den første Halvdel af forrige Aarhundrede lagde 
Husmændene ikke Vægt paa at købe, de tænkte, at naar Fæstet 
var udløbet, kunde de altid faa det igen paa lignende Vilkaar 
som tidligere. Det var en Fejl, at man ikke den Gang forsøgte 
ved en Overenskomst at faa Ejendommene. I den anden Halv
del af forrige Aarhundrede steg Jorderne betydeligt i Pris, og 
Gaardejerne forlangte saa mere for Jorden; ikke desto mindre 
tror jeg nok at turde sige, at Flertallet af de bornholmske 
Fæstere ogsaa den Gang erhvervede deres Jord til Ejendom ved 
Overenskomst med Gaardejerne, somme Tider temmelig dyrt. 
Andre Steder fik man nyt Fæste. Der eksisterer altsaa endnu 
ikke saa ganske faa Fæsteejendomme paa Bornholm. Men saa 
var der igen en hel Del Fæsteejendomme, hvis Jord, naar Fæstet 
var udløbet,. blev inddraget under Gaarden, og Fæsteren havde 
saa ikke anden Udvej end at gaa sin Vej, tage Huset paa Ryg
gen og spadsere med det. Men det vil let ses, at, naar Bygnin
gerne havde en forholdsvis stor Værdi - mange af dem vare 
temmelig store og indrettede paa 2 Heste og nogle Køer - var 
Manden overordentlig uheldig stillet; i de sidste Aar, han havde 
Jorden, kunde han slet ingen Forbedring gøre, men maatte se 
at faa saa meget som muligt ud deraf og lade Bygninger og 
Jord være i daarlig Stand, saa det hele forfaldt. Hvis man i 
tidligere Tid fra Statsmagtens Side havde været opmærksom 
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paa disse for Bornholm særli e F h Id . 
øvrige Danmark have t ff gB or o ,vIlde man som i det 
F h ru et estemmelser f F d 

æste use med Indskrænk . . E' or æstegaar e og 
Brugerne eller Fæsterne.« (L::J:: F

I ~ernes Ret for at værne 
Ko~oed ønskede, at der fra St~t::s . I.9

0I
-

02
,Sp. 181-

8
4). 

staltnInger der ordned d' . d 'kl SIde blev truffet Foran-
h ' e Isse In VI ede Rets E' d 

old paa en for begge Parter tilfred s'l1 d - og Jen omsfor-
f?rslag, hvortil Kofoed knyttede di s tIB en e M~ade. Det Lov
tIlbage fra Udvalget uden t d sse emærkmnger, kom dog 
hele eller Dele af Udval a eÆr fodre!aa n~gen Udtalelse fra 

get om n rInger I d Id d 
stemmelser om disse Fæsteforhold s . . e ~æ en e Be
nes »det superficiære Fæste«. Før:t ~m ~ AlmIndelIghed benæv
Sag frem til Løsning I Rigsd 15. ar senere naaede denne 
H . . agssam Ingen 19 1 3 I f 1 d 

auge og Jeg et Lovforslag i Folk . -. 4 ore ag e 
samme Synspunkter, som H. M. Ko;~ldg;t, der hVII.ede paa de 
Det g~nnemførtes i 1917. e orfægtede I 19°1-02. 

I RIgsdagssamlingen 1902-03 havd Bl I~gv. Jensen II og H. M. Kofoed / BI:
m 

Ordet 26 Gange, 
FInansudvalget og var Ordfører for d' m var Medlem a~ 
foregaaende Samling samt kl' e s.amme Budgetter som I 
særlige Lovforslag. Desude:nv:r t~ tIl FInansudval~et henviste 
og Ordfører for Lønningsudvalget

an 
;;m ~ædvanhg Formand 

Medlem af et Udval o . eru ~ver var han kun 
somheder. _ Ingv. J~ns: ~~~;:s~~get o~ Llvsfor~ikringsvirk
lige Udvalg om Indfødrets Med over SIn Plads,l,de sædvan
ningen kun Sæde i et enkel Uddel~lse og StatsrevlSlonsbetænk
H. M. Kofoed var ogsaa ~ dl va gf (Valgbreves Prøvelse). -
af Indfødsret; desuden sad ~ane7 ~d Utvalget om Meddelelse 
tydningsfulde Lovforslag d 1 d va get angaaende det be
»højere Almenskoler« Fo °r . e br

r 
e Skolers Omdannelse til 

ling. ' rs aget ev gennemført i denne Sam-

H V~d Kdoeft sdidfstnævdnte Lovforslags Behandling blev der af 
.. oe rem raget et Sp l f 1 

Interesse, Efter de nye Lovb t ørgs7aa ~ okal, bornholmsk 
Mellemskolen udgøre 120 Kr es em;e ser s ~lde Skolepengene i 
IH Kr., men i Rønne Skole'~: aret og ~ ~ymnasieklasserne 
lavere Skolepenge nemlig 7

2 
K vde ~~n ~11tII haft væsentligt 

dog 90 Kr, For a; skabe 1 r. tar 
Ig, I e 2 ældste Klasser 

ketinget en Bestemmels en empe Ig Overgang vedtoges i Fol
ved Rønne Skole sku1d: f~m, at Fordh~jelsen af S~olepengene 
A V d regaa gra VIS over et TIdsrum f 

ar. e Forslagets I ste Behandling i L d' h ,a 5 an stInget enstIllede 

9 
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. d m muliat sattes op til 
H. M. Kofoed, at denn~ C?vper.ga~pgsptelt. °at Rønn~ Skole skulde 

h l emg I nnel . 
IO Aar; an var~e Landes øvrige Provinsskoler, men 
op i det samme lveau. s~m O mærksomheden paa, at Skolen 
han henLedte dog samt1~lg PL Iler Stipendier havde, 

h l mgen egater e 
paa Born o m næst~n d I:koler raadede over ret bet yde-
medens man ved de este dan k

re 
,J trængende Elever til Gode. 

" 'dl der kun e omme .. 
hge Legatml . er, f ed e ede Undervisningsmmlster 
I sit Svar ul H. M. Ko o P g f Sti endiefond i Rønne 
]. C. Chri~tensen paa, a;e~~~::e~o~forsl~get var tildelt Sko
noget opvejedes ve~, at Antal Fripladser, nemlig 1/3 af samt
len her et forholdsvl~ s.tort ovede dog at overveje Kofoeds 
lige Elevpladser: ~mlsteren Il t kom tilbage fra Udvalget, 
Henstilling velvtlhgt. Da Fors aghe d Sæde viste det sig, at 

f d f n nævnt ave, 
hvor Ko oe som ?rla. '1 at den omtalte Overgangs-
der var opnaaet Ttls utnmg u ~ 

A bl fastsat ul IO Aar. 
periode paa 5 ar e:. S rgsmaal i denne Samling var 

Det for Bornholm VlguSgkste Plø e som det nu endelig lyk-r . g atte oven , l' 
dog uden Sammen Ignm . 'dl' Kaptiler meget udfør Igt 

f Der er I ti Igere 
kedes at gennem øre. . d b holmske Repræsentanter 

d S kter som e orn . 
omtalt e ynspun .' d Id de hvorefter der Vilde øves 
med Blem i Spidsen gjor e gæ

d 
en f 'det øvrige Land fastsatte 

. d B h l dersom e or ø Uret Imo orn o m, f h 'det man her paa en 'd nem ørtes er, I 
Regler uden VI ere gen d k Landgildeafgifterne -

. h Id 2/ f Grun satterne - l vtlde be o e a a d S kat ligesom de bornho m-
. d d kt tyngen e mørs , f 'f og tllme en stær f d l d at Byaningsa gi ten 

h 'd 'd' Skatte or e e, ve" d 
ske Købstæders I ti Ig~ d 1/ Ligningsskatten kun me 
til Staten kur~ opkræve es me h:~: Kollegaers Arbejde med 
l/a vilde udjævnes. Blems og f ndre Egne af Landet 

, df t der ogsaa ra a 
denne Sag me ørte, a r Ærø og de 8 slesvigske Sogne 
med særlige Sk.attefor?old, sær 19 af li nende Art. Dette frem
Syd for Koldmg, rejstes Kra;e Und;rsøgelse i Finansministe
kaldte en fornyet~ dy?tgaaen aal De gamle Jordebøger 
riet af hele dette mdvlklede Spørgsfm t' man kunde blive klar 

d . gennemgaaet, or a . Il blev paa et nøJeste SI Arvefæsteafgifter e er 
over, om disse Afgifter var en h lags Vedkommende forelaa 

Sk For Born o ms d rene og skære atter. h f t r de af Blem hævde e 
. f 1 1902 vore e 

en Indberetm.ng a 17 3 . bl~v bekræftede. Blem udtalte her-
Synspunkter. I alt væsentlig I ° bl. a. følgende: »Det glæ~er 
om i Folketmget den 1714 9 ~l d t samme Resultat, som jeg 

kommen ti e l . mig at se, at man e.r T' t de bornholmske Se vejer-
hidtil" har hævdet I dette mg, a 
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gaarde fra Arilds Tid have været Selvejergaarde, ere gaaede 
i Arv fra Fader til Søn, til den yngste Søn eller den ældste Dat
ter, efter vor ejendommelige gamle Arvegangslov, eller ere 
solgte paa anden Maade, og at de, saavidt man kan skønne, al
drig have tilhørt hverken Konger eller Bisper, og at de følgelig 
heller aldrig ere blevne afhændede af disse, saaledes at denne 
saakaldte Grundbyrde, Landgilden, skulde være en Del af 
Købesummen. Det fremgaar klart og tydeligt af denne Indbe
retning. Jeg maa maaske med den højtærede Formands Til
ladelse læse et lille Stykke op: »Det formenes altsaa at maatte 
antages, at Selvejergaardene i Jordebogen af 1696 oprindelig 
have været jordegne Bøndergaarde, der ikke have været Kon
gens eller Erkebispens Fæstegaarde, og overensstemmende her
med udtalte Kammeradvokat Sueeov sig ogsaa i Anledning af, 
at han i Jordebogen af 1691 havde indført Selvejerbetegnelsen; 
i Forklaringsbogens Pag. 4-5 siger han nemlig, at der staar 
Selvejer, »fordi det er Bondens egen Gaard og Ejendom, som 
ingen er noget berettiget udi, saa længe han kan yde Kongen 
Landgilden deraf, og at den af Arilds Tid har været Bondens 
og siden enten købt eller arvet, Mand efter Mand.« 

Det er altsaa det, Kammeradvokat Sueeov har skrevet i den 
gamle Jordebog fra 1691, hvoraf det altsaa klart kan godt
gøres, at Arvefæsteafgifter ere i alt Fald ikke Landgildeaf
gifter paa Øens gamle Selvejergaarde, hvorimod det kan være 
mere tvivlsomt ved vore Vornedegaarde. En anden Sag er det 
med de Afgifter, der ydes til Staten af solgte Domænegodser 
efter- 1852, for dem kan man jo saa klart og tydeligt skille fra 
og da tydelig se - hvad jeg mange Gange har set af den Slags 
Skøder -, at de aldrig have betalt en eneste Øre i Penge til 
Staten som Købesum, men kun paataget sig at betale en aarlig 
Afgift i Havre, Byg eller lignende, men disse Beløb kan man 
alt sammen skille fuldstændig fra den gamle Landgilde.« 
(Folket. Forh. 1902-03, Sp. 4600). 

Efter at disse Oplysninger var komne frem, enedes Finans
minister Chr. Hage og Skattelovsudvalget i Landstinget -
hvor Skattelovene i denne Samling blev behandlet først - om, 
at der indførtes en Undtagelsesbestemmelse for Bornholm og 
eventuelt andre Dele af Landet, hvor Forholdene maatte være 
de samme; den lød saaledes: »Forsaavidt der i enkelte Egne af 
Landet, saasom paa Bornholm, maatte være særlige faste Af
gifter, der have Karakter af Statsskatter, bortfalde disse lige-
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ledes fra 1. Juli 19°4. Efter nærmere Undersøgelse træffes Af
gørelsen heraf ved særlig Lov. Forslag hertil bliver at frem
sætte for næste ordinære Rigsdagssamling.« 

H. M. Kofoed udtalte i Landstinget sin Tilfredshed med 
denne Lovbestemmelse, der ganske vist ikke betød en endelig 
Løsning, men som dog stillede en saadan i Udsigt. Da Forsla
gene senere kom til Behandling i Folketinget, udtalte ogsaa 
Blem sin Tilslutning til Ændringsforslaget, som blev bevaret 
i det endeligt vedtagne Lovforslag. 

Herudover skal kun nævnes, at Blem ved Finanslovens Iste 
Behandling paany rejste Spørgsmaalet om en Statssubvention 
til en Dampskibsforbindelse mellem Bornholm og Tyskland -
uden dog at opnaa noget Løfte om denne Sags Fremme - samt 
at han slog til Lyd for en Række Bevillinger til bornholmske 
Fiskerihavne. Finansministeren erklærede, at en Betingelse for, 
at disse Ønsker kunde imødekommes, var, at paagældende 
Kommune selv ydede Halvdelen. 

13. BORNHOLMSK POLITIK 1901-03; FOLKETINGS
VALGET PAA BORNHOLM I 1903. 

I de første Maaneder efter det paa Bornholm meget stilfær
dige Folketingsvalg den 3/4 1901, hvor Højre her paa Øen 
havde holdt sig helt passiv, men hvor Resultatet andetsteds i 
Landet havde været ganske ødelæggende for Partiets Prestige, 
levede man i Forventningen om vigtige politiske Begivenheder. 
Man havde Følelsen af, at en Periode var sin Afslutning nær, 
og at noget nyt var ved at oprinde. 

I denne Stemning holdtes de sædvanlige Maj- og Grundlovs
fester. Socialdemokraterne samledes den I. Maj i »Lundens 
Minde«, hvor Cigarmager Hyller, den senere Folketingsmand, 
holdt en stærkt agitatorisk Tale imod »Kongemagten, Mili
tarismen, Kapitalismen og Præstevældet«. Demonstrationstoget 
var kun beskedent og Antallet af Deltagere i Festen kun knap 
1 50. Det nye Parti var kommet ind i en Modvindsperiode. -
Grundlovsfesten, som Socialdemokratiet dette Aar holdt sam
me Sted, havde samlet ca. 5°° Mennesker. Den indlededes af 
Typograf Niels Nielsen, medens Hovedtalen blev holdt af Bor
gerrepræsentant Gustavsen, København, der kunde bringe sine 
bornholmske Partifæller den interessante Meddelelse, at det 
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paa Bladet »Socialdemokratens« sidste Kontrahentmøde i Kø
benhavn var blevet besluttet, at der senest fra 1/4 1902 vilde 
blive oprettet et socialdemokratisk Dagblad i Rønne. Gæst
giver C. Jakobsen, »Nutiden«, Rønne, opfordrede indtræn
gende de bornholmske Arbejdere til at tegne sig som Abon
nenter paa det nye Blad. 

Medens Højre dette Aar ikke holdt Grundlovsfest paa Øen, 
var der fra Venstres Side arrangeret 2 Grundlovsmøder. Det 
ene holdtes i Stampen ved Rønne; her var mødt ca. 1200 Del
tagere; Taler holdtes af cand. mag. Vilh. Rasmussen, Køben
havn, der senere forlod Venstre og blev socialdemokratisk Fol
ketingsmand, Lærer Petersen, Pedersker, og Folketingsmand 
Blem. Den anden holdtes i Neksø Lystskov, hvor Folketings
mand Ingv. Jensen og Lærer P. Dam, der nu: var blevet knyttet 
til Seminariet i Neksø, talte. Festen var ikke stærkt besøgt. 

Saa kom Systemskiftets Ministerium den 24/7 1901. Det 
Brus af Tilfredshed, der i de følgende Dage gik hen over Lan
det, mærkedes ogsaa i fuldt Maal paa Bornholm, mest vel af 
de gamle Venstreveteraner, der havde gennemlevet Kampenes 
og Haabløshedens Aar, og som nu saa et Slægtleds bitre Strid 
ende med Sejr; men ogsaa de unge, som i deres Barndomshjem 
havde lært at hade Provisorismens Symboler, følte Jubel og 
Befrielse i Sindet. M. M. Smidt gav et sandt Udtryk for Stem
ningen, da han i Tidende for 25/7 skrev: »Hvad der nu er 
sket, er det største, de fleste af os har oplevet. Det er det jævne 
Folkestyre, der er kommet til Magten i Danmark; den store 
menige Befolkning er først nu helt og fuldt blevet Herre i sit 
eget Hus, og det er Som vort Land er blevet vort i højere og 
dybere Forstand, end det har været det før.« 

Ogsaa Dagbladet bød den nye Venstreregering velkommen 
i Haabet om, at den vilde vise sig i Stand til at løse en god 
Del af de mange og store Samfundsopgaver, som nu snart i en 
Menneskealder havde ligget og ventet paa den lykkelige Haand, 
der kunde hæve Skatten. 

Avisens Kommentarer til Regeringsskiftet lød meget stilfær
digt og sagligt saaledes: »Dommen over den ny Regering bør 
opsættes, til dens Gerninger foreligger. Der bør gives den Tid 
til at vise, hvad den vil og kan. Højres Opposition vil blive 
rent saglig og i ingen Henseende systematisk og hensynsløs, 
med mindre den ny Regering giver sig Socialismen i Vold.« 

Men paa den lyse Himmel trak hurtigt Tvedragtens Skyer 
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op. Som omtalt i Kapitel II fik en Del Venstremænd den Ide, 
at man gennem et Folketog skulde takke den gamle Konge, 
fordi han havde imødekommet Kravet om en Venstreregering, 
medens andre hævdede, at der ingen Grund var til at sige Tak 
for noget, der burde være gennemført for Aartier siden. - Den 
15/8 fandtes et Opraab i de bornholmske Aviser, hvori der op
fordredes til at vælge Repræsentanter i de forskellige Kommu
ner til at deltage i det nævnte Tog. Opraabet mødte med Under
skrifter fra hele Landet, fra Bornholm Fysikus P. E. V. Han
sen. Begge Øens Venstreblade agiterede for Tanken; Tidenden 
skrev, at der burde vælges en talstærkt Repræsentation for hele 
Venstre og ikke Dele af dette; ogsaa Husmænd og Arbejdere 
burde være fyldigt repræsenterede. Bornholms Dagblad skrev 
bl. a. (Bladet for 16/8 1901): »Vi mener, at det ikke er ubetime
ligt, at sige Kongen Tak for det, der skete den 23. Juli, og der
for mener vi, at Bornholmerne som det politisk vaagne og fri
sindede Folk, de er, bør tage Tanken op og fra hvert Sogn 
her paa Øen sende en Mand til Deputationen.« Der holdtes nu 
Møder, i hvert Fald i de fleste Kommuner, hvor der søgtes 
valgt I eller 2 Repræsentanter for paagældende Kommune. Men 
denne Kampagne forløb ingenlunde glat. I Neksø, hvor For
manden for Grundlovsværneforeningen var Købmand C. F. 
Sørensen, der senere spillede en betydelig Rolle indenfor det 
radikale Venstre paa Øen, vedtog man enstemmigt ikke at 

. ville være med. - I Bodilsker, hvor Venstres Gaardmænd 
med P. Brandt, Degnegaard, og Mathias Nørgaard, Gadeby, i 
Spidsen allerede paa dette Tidspunkt viste stærkt radikale Ten
denser, gik det paa samme Maade, og i Vestermarie, det gamle 
Venstresogn, var Modstanden imod at slutte sig til Tanken, 
betydelig. Ogsaa i Rønne viste det sig, da Byens Venstremænd 
samledes for at tage Stilling til Planen, at det var smaat med 
Begejstringen. Om det paagældende Mødes Forløb fortæller en 
Korrespondance her fra Øen til den københavnske »Socialde
mokraten« følgende: »1 Rønne har Venstre valgt de Mænd, der 
skal med i Bukkedeputationen, paa et Møde indenfor Grund
lovsværneforeningen. Henimod 30 Mennesker havde givet 
Møde, men af disse opponerede nogle mod Forslaget om at 
sende Deputerede. Adskillige af Venstres Spidser udtalte, at de 
ikke sympatiserede med Tanken, men da det nu en Gang var 
bleven sat i Scene, var man jo nødt til at følge Trop. Hvor
efter der med ca. 20 Stemmer valgtes tre Mænd til at rejse til 
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København. Sikken et Udtryk for en Folkestemning, hver især 
af de tre Mænd kan blive.« - Bornholms Avis fremsatte i An
ledning af den Forvirring, som Kongetogsplanen fremkaldte 
blandt Venstre her paa Øen, følgende Bemærkning: »Hvis det 
gaar over det ganske Land, som det gaar her paa Øen med at 
vælge Repræsentanter til Kongetoget, er det sandeligt smaat 
bevendt med Begejstringen i Reformvenstre.« Iøvrigt stillede 
A visen sig ligesom de fleste andre af Landets Højreblade for
staaende overfor Takketogsplanen. Saaledes gengives i Bladet 
for 28/8 - med Redaktionens Tilslutning - en indsendt Ar
tikel fra Berlingske Tidende, hvori det bl. a. hedder: »Den 
Hyldest, der gennem Folketoget den 1/9 vil blive vist vor gam
le Konge, maa glæde enhver kongetro Undersaat, hvilket poli
tisk Parti han end tilhører. Utvivlsomt vil det ogsaa kunne 
glæde Hans Majestæt at se et Bevis herpaa. Jeg tillader mig 
derfor at foreslaa, at der hejses Flag overalt langs den Vej, 
Kongen vil følge den 1/9 fra Fredensborg til Amalienborg Slot. 
Paa den Maade ville ogsaa de, der af politiske Grunde ikke 
føle sig opfordrede til at deltage i Folketoget, kunne udtrykke 
deres Glæde over den Hyld~st, der bringes Kongen af Lands
mænd fra alle Landets Egne.« Den Sympati, Kongetoget vakte 
i Højres Presse, bidrog utvivlsomt til at øge den i Venstre
kredse raadende Skepsis, og det lykkedes her paa Bornholm 
kun at faa 14 Kommuner repræsenterede i det Tog, som mødte 
frem paa Amalienborg den 1/9 1901 for at sige Tak for Mini
steriet Deuntzer. Følgende 7 Kommuner sendte ikke Deltagere: 
Nexø, Allinge, Hasle, Bodilsker, Povlsker, Ibsker og Rø. 

Den politiske Interesse paa Bornholm i Begyndelsen af 1902 
var i høj Grad knyttet til det store Fremstød for Socialdemo
kratiet, som Udgivelsen af et særligt Dagblad her paa Øen be
tød, og den dermed i Forbindelse staaende stærkere Agitation 
fra Partiets Side. Som omtalt i Kapitel IO udkom Bladets lste 
Nummer den 14/3 1902, og fra den 1/4 udgik Bladet regelmæs
sigt. Samtidig hermed holdt Partiets nye Fører paa Øen og 
Bladets Redaktør C. Nielsen Hauge en Række Agitationsmøder. 
Saaledes holdtes offentlige Møder den 21/3 i Aakirkeby, den 
25/3 i Nexø og den 1/4 i Rønne. Ved det sidste Møde udtalte 
Hauge bl. a.: »Alle virkelige Demokrater ventede sig noget 
stort af det Systemskifte, men vi har kun høstet Skuffelse -
dyb Skuffelse. Militarismen - Civilisationens og Frihedens 
værste Fjende - og Prinsesserne har fa aet deres, og Agrarerne 
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faar ogsaa nok det, der er lovet dem, men det arbejdende Folk 
faar Lov at vente. De sociale Spørgsmaals Løsning interesserer 
Venstre sig ikke for. Vi mindes med Harme de mange gyldne 
Løfter og Talemaader fra Valgtribunerne, naar det kneb med 
de sidste 100 Stemmer, men vi venter os nu ikke noget fra den 
Kant. Vi maa selv tage fat, en ny Slægt marcherer frem, og 
det arbejdende Folk maa højlydt kræve de demokratiske Re
former; gør det ikke det, saa naar vi aldrig et Haarsbred vide~ 
re, end vi er. Vore Organisationer og vor Presse skal være 
Vaaben til Rydningsarbejdet, og lad os udbringe et Leve for, 
at det vigtigste af disse Vaaben, vor Presse, maa vokse sig stor 
og stærk.« 

Det var stærke og bitre Ord, og Folk lyttede opmærksomt 
til den nye Tone, der var kommet ind i Øens Politik. Var det 
Fanfarer, der hurtigt vilde dø hen i den blaa Luft, eller vilde 
de som Trompetstødene foran Jeriko bringe Murene til Fald? 

Ogsaa Venstre holdt enkelte Møder i denne Periode. Saale
des indbød Grundlovsværneforeningen til et Møde i Nexø den 
6(1 1902, hvor Ingv. Jensen gjorde Rede for den politiske Si
tuation. Særlig omtalte Folketingsmanden den af J. C. Chri
stensen i hans Egenskab af Kirkens Minister forelagte Lov om 
Menighedsraad. Han havde særlig indbudt den ivrige Indre 
Missionspræst i Nexø, Pastor Agger, til at deltage i Mødet, 
men Agger var udeblevet. Ingv. Jensen vendte sig i sit Fore
drag med Skarphed mod nogle Udtalelser, som Aggers Me
nigsfælle, Pastor Friis Hansen i Allinge havde fremsat, og 
hvori han havde protesteret imod, at andre »end de hellige, 
de i hvem Kærlighede,n til denne Verden var udbrændt«, fik 
Stemmeret i Kirkens Anliggender. Ingv. Jensen mente, at man 
end ikke blandt Indre Missionspræster traf nogen, paa hvilken 
Pastor Friis Hansens Karakteristik passede. 

Dagen efter talte de to Folketingsmænd ved et stærkt besøgt 
politisk Møde i Aakirkeby, hvor Pastor Marius Jensen varmt 
anerkendte det Frisind, som de ny Kirkelove var Udtryk for. 
Blem talte udførligt om Skattelovene og de Ændringer i disse, 
som Bornholmerne maatte kunne kræve. Paa disse Møder fik 
Folketingsmændenes Politik fuld Tilslutning. Selv Højreman
den Kirketerp, Lehnsgaard, havde Ordet for at rose den Stil
ling, som navnlig Blem havde indtaget paa Tinge. 

Anderledes gik det paa et offentligt Møde, hvortil Grund
lovsværneforeningen havde indvarslet i Rønne den 7/4 1902 

137 

med de to Folketingsmænd som indledende Talere. Redaktør 
Smidt bød velkommen og foreslog Venstremanden, Naviga
tionsskolebestyrer Falck, som Dirigent, men Socialdemokra
ten, Formand Christensen, valgtes med overvejende Flertal. 
Efter Indledningsforedragene fremsatte Redaktør Hauge en 
stærk Kritik af Venstreregeringens Politik. Man havde bevil
get Penge til Prinsesseudstyr og Kanoner, men Smaafolks In
teresser havde man glemt. Vilde Venstre optage Arbejdet for 
demokratiske Reformer, skulde det ikke mangle Socialdemokra
tiets Støtte, men han troede, at adskillige af Venstres Rigsdags
mænd vilde gaa udenom disse Spørgsmaal. Særlig Ingv. Jen
sen polemiserede imod Hauge. Han udtalte bl. a.: »Socialde
mokraterne vilde gøre en god Gerning, hvis de i Stedet for at 
ægge til Bitterhed førte Ordet for at se paa Samfundet med no
get mildere øjne. Jeg har intet imod, at Venstre og Sociali
sterne gaa sammen som hidtil, men helst noget bedre. Sociali
sterne skælde undertiden saa fælt højt og er undertiden ret 
umedgørlige. Det var godt, om vi i Fremtiden kunde arbejde 
sammen paa gode Reformer og lade den socialistiske Stat ligge 
noget i det fjerne. Foreløbig maa Socialisterne saavel som vi 
resignere og betænke, hvad Regeringen overtog som Arv fra 
Fortiden.« 

Dirigenten sluttede det af ca. 600 Mennesker besøgte Møde 
med et Leve for den almindelige Valgret; fra Forsamlingen ud
bragtes et Leve for Redaktør Hauge, medens Blem og Ingv. 
J ensen ikke fik noget Leve! 

I 1902 følte de bornholmske Socialdemokrater sig stærke 
nok til at holde 3 Majfester: i Rønne, Allinge og Vang. Det 
første Sted demonstreredes ved et Majtog, der fra Store Torv 
gik gennem Krystalgade forbi Socialdemokratens Trykkeri, 
hvis Bygning af energiske Partifæller var smykket med Guir
lander og Flag, ad Storegade og østergade til »Curdts's Lund«, 
hvor Hauge talte for ca. 600 Mennesker. Han udtalte bl. a.: 
»Gennem Oplysning og Agitationen vil vi nationalt og interna
tionalt sammenslutte hele det arbejdende Folk. Samdrægtighe
dens og Solidaritetens Aand vil da besjæle alle, og Sejren er 
vor. Ligesom Majdagen er Skillevejen mellem Vinterens Kulde 
og den herlige Sommer, er vor Tid Skillevejen mellem de trange 
Tider for det arbejdende Folk og den forhaabningsfulde Tid 
med mere Retfærdighed og Frihed.« 

I Allinge talte Typograf Blomberg, i Vang Redaktionssekre-
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tær Niels Nielsen. Om Forholdene i Vang skrev Bornholms 
Socialdemokrat følgende: »Efter at de har fa aet dannet deres 
politiske Organisation, er der kommet Liv over Arbejderbevæ
gelsen dernede i den lille Fisker- og Stenhuggerby, og vor Be
vægelse har sat sig fast og vil langsomt og sikkert brede sig 
fra Fiskerlejet ind over Rutsker Sogn til Husmænd og Landar
bejdere og ned langs Kysten til de andre Fiskerbyer. I Rønne 
og Allinge-Sandvig er vor Bevægelse grundfæstet, af Arbej
derne ved Hasleværket i Nyker Sogn hører det store Flertal til 
vort Parti, og saaledes kan man sige, at paa hele Vestkysten af 
Bornholm har de socialdemokratiske Ideer bredt sig saa stærkt, 
at det kun er et Tidsspørgsmaal, naar Flertallet af Befolknin
gen i Bornholms Amts lste Valgkreds staar som fuldtro Social
demokrater.« 

Grundlovsfesterne i 1902 blev paa Bornholm holdt i straa
lende Solskin. Højre havde nu helt ophørt med at samles 
Grundlovsdagen, men Venstre holdt 2 Fester, den ene i »Stam
pen« ved Rønne, hvor Folketingsmand Ingv. Jensen, Semina
rielærer P. Dam, Nexø, og Navigationslærer Falck, Rønne, 
talte; den anden i Nexø Lystskov, hvor Folketingsmand Blem, 
Højskoleforstander Krebs-Lange, Bornholms Højskole, og Se
minarielærer Nørgaard, Nexø, talte. Ved Festen i Rønne var 
samlet ca. 1200 Deltagere, i Nexø noget færre. De mest inte
ressante Udtalelser ved disse Grundlovsrnøder var de to Folke
tingsmænds stærke Udfald mod Landstinget, hvis lille Højre
majoritet sinkede og forringede Venstreregeringens Reformer. 
Som den mest radikale af de to Tingmænd tog Ingv. Jensen 
særlig kraftigt til Orde i denne Sag. Han udtalte bl. a.: »Nu 
er vi endelig naaet saa vidt, at vi har faaet anerkendt Folkets 
og Folketingets Ret til Indflydelse. Vi er naaet dertil, at vi 
have faaet forfatningsmæssige Tilstande, og vi er naaede nær 
til at kunne gennemføre saadanne Reformer, som Folk med 
Rette har Krav paa at faa gennemført. Det lille Flertal i Lands
tinget er saa skrøbeligt, at hvis det havde en lille Smule Selv
kritik, vilde det forlade det trodsige Stade, som det indtager. 
Det kan ikke virke afskrækkende; vi skal nok komme frem. 
Landstingets Vælgere vil spørge: Hvorfor er Skattelovene ikke 
blevne gennemførte? Hvorfor er det ikke blevet gennemført, 
at der kun behøves at have holdt sig fri for Fattigvæsenet i de 
sidste 5 Aar for at faa Adgang til Alderdomsunderstøttelse? 
Hvad er Grunden til, at vi ikke blev af med de vestindiske 
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Øer? Hvilken Tilfredsstillelse eller Glæde have vi af at beholde 
dem, da de koster over 3/4 Mill. Kr. aarlig, uden at vi dog 
kunne ophjælpe dem? Og Svaret vil lyde: Det er Landstingets 
lille Flertal, der har bevirket det. Og Vælgerne vil sige: Saa 
maa vi ombytte dem og have nogle andre. Flere og flere er ef
terhaanden gaaede over og have sagt sig selv: Det gaar ikke 
længere paa den Maade, vi maa arbejde sammen med dem, der 
ville fremme nyttige Resultater.« 

Der skulde dog gaa mange Aar, før man fra Venstres Side 
virkelig tog fat paa Kampen mod Landstinget. 

Ogsaa Socialdemokraterne holdt i 1902 2 Grundlovsfester, 
den ene i »Curdts's Lund«, arrangeret af Parti foreningen i Røn
ne, den anden i Hammersholms Have, indvarslet af de 2 soci
aldemokratiske Foreninger i Allinge-Sandvig og Vang. V ed den 
sidste Fest var Redaktør Hauge Hovedtaler, ved Rønnefesten 
Kommunalbestyrelsesmedlem J. P. Jensen, Frederiksberg. Denne 
fremsatte i en Tale et voldsomt Angreb paa Folketingsmand 
Blem, fordi han for at sikre Udførselen af Landbrugsproduk
terne fra Esbjerg til England under en Arbejdsmandsstrejke 
havde staaet i Spidsen for Engagering af frivillige Hjælpere. 
Det hedder herom i J. P. Jensens Tale: »For nylig har vore 
Modstandere atter forsøgt at trænge vore Organisationer til
bage. Vi tabte i denne Kamp, væsentligt fordi Bønderne sendte 
eller truede med at sende deres Folk ind for at gøre Skrue
brækkertjeneste. Ingen var ivrigere herfor end Deres Folke
tingsmand, Hr. Blem, og han roste sig selv derfor bagefter. Det 
kan være rigtigt paa en Dag som denne at mindes ham som 
Skruebrækkererhververen. Se, længer behøver De ikke at gaa 
end til Deres egen Folketingsmand for at se, hvad vi Arbej
dere kan vente os af Venstre.« (Bornholms Socialdemokrat 
6/6 1902). 

Fra 19°2 skal iøvrigt kun nævnes, at »Grundlovsværnefor
eningen« for Bornholm ved en Generalforsamlingsbeslutning d. 
28/12 paa Hotel »Rønne« i Aakirkeby antog Navnet »Born
holms V enstreforening«. 

Den vigtigste politiske Begivenhed i 1903 var paa Bornholm 
som i det øvrige Land Folketingsvalget den 16/6 og Forbere
delserne hertil. Som tidligere omtalt havde Socialdemokraterne 
i Bornholms ISte Kreds allerede i 190 l ønsket at opstille en 
Kandidat imod Blem, men Hovedledelsen ovre havde ikke gi
vet Tilladelse hertil - dels havde man vel tvivlet om et nogen-

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



140 

lunde tilfredsstillende Resultat af et saadant Eksperiment, dels 
var der paa dette Tidspunkt en vis Alliance imellem de to 
Partier. I r903 var Stillingen en væsentlig anden. Det born
holmske Socialdemokrati var i de to forløbne Aar vokset be
tydeligt, og det gjaldt nu om - ikke mindst af Hensyn til det 
nyoprettede Blad - at Partiet herovre fik Lejlighed til at 
spille paa alle Agitationens Strenge. Men hertil kom, at Social
demokratiet nu skarpt kritiserede Ministeriet Deuntzers Poli
tik og derfor ogsaa opstillede Kandidater imod Venstres Folk 
i de fleste Kredse, hvor man havde tilstrækkelig Styrke til at 
føre en Kandidatur frem. Det var under disse Omstændigheder 
en Selvfølge, at Blem denne Gang skulde have en socialdemo
kratisk Modkandidat, og at dette maatte blive det nye Blads 
Redaktør, Nielsen Hauge, var lige saa givet. Derimod var Partiet 
endnu saa svagt i 2den Kreds, at man ikke her saa sig i Stand 
til at møde med en Kandidat. Man nøjedes da med at yde en 
vis Støtte til en Venstrekandidat, Skovrider L. B. Bruel, som 
ansaas for at være noget mere radikal end Ingv. Jensen. Højre 
tænkte ikke paa at opstille i nogen af de 2 Kredse. 

Det blev altsaa Blem og Hauge, der skulde prøve Kræfter 
om Rønnekredsen. Det blev en baade livlig og interessant 
Kraftprøve. Blem stod paa det Tidspunkt - 55 Aar gammel 
- i sin fulde Arbejdskraft; han havde været Medlem af Rigs
dagen i 22 Aar og sad som faa inde med et Førstehaandskend
skab til alle Spørgsmaal indenfor den aktuelle Politik. Dertil 
kom, at han var en haandfast Agitator og Vælgermødetaler; 
han havde ganske vist i mange Aar ikke haft Brug for disse 
Færdigheder i sin egen Valgkreds, da han siden r892 var gen
valgt uden Modkandidat, men øvelsen, som han havde faaet 
i Kampaarene mod Højre, sad ham i Kroppen, og da der nu 
dukkede en Modstander op paa hans venstre Side, efter at han 
havde fældet Fjenden til højre, tog han uforfærdet og scene
vant imod Udfordringen. Hans Modkandidat, C. Nielsen 
Hauge, var kun 33 Aar. Han havde 2 Aar før været Socialde
mokratiets Kandidat i Skivekredsen; desuden havde han siden 
sin Ankomst til Bornholm i Begyndelsen af r902 holdt talrige 
Agitationsmøder her paa øen. Han var derfor godt hjemme 
i de politiske Anliggender; som Taler var han grundig og saglig, 
saaledes som Bornholmere, der kommer til politiske Møder, 
ønsker at en Foredragsholder skal være; i Replikken var han 
skarp og slagfærdig. Det var med andre Ord to værdige og 
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dygtige Repræsentanter for to afvigende politiske Opfattelser, 
der her mødtes i Rønnekredsen. De havde iøvrigt enkelte Gan
ge, inden Valgkampen i r903 begyndte, brudt en Lanse med 
hinanden overfor et bornholmsk Publikum. Hauge fortæller i 
sin Bog »Erindringer r870-r924« (r937) følgende: 

»Kort efter min Ankomst til Bornholm tørnede jeg sammen 
med Blem ved et mægtigt politisk Møde i Blems eget Sogn, Ny
lars. Forsamlingshuset kunde ikke nær rumme de mange Møde
deltagere fra nær og fjern, som var kommen for at tage Stil
ling for eller imod det nye, der nu var under Udfoldelse paa 
Bornholm. Jeg skal ikke her være Dommer over mine egne 
Præstationer. Jeg tror nok, at det var den almindelige Me
ning, at Kampen forblev uafgjort. Men een Vanskelighed havde 
jeg tydeligt nok fremfor Blem. Han talte meget hurtigt, og han 
talte den bornholmske Dialekt, som jeg endnu ikke var bleven 
fortrolig med. Jeg kunde navnlig ikke forstaa de bornholmske 
Vittigheder, som han forlystede Forsamlingen med paa min 
Bekostning, og kunde derfor ikke gøre Gengæld. Men jeg havde 
den Fordel fremfor Blem, at jeg var ung og stærk, hvorimod 
han havde svært ved at holde sin Hals i Orden paa store Mø
der, hvor Folk i Reglen røg Tobak, saa man tilsidst havde svært 
nok ved at se de enkelte i Forsamlingen«. 

Den egentlige Valgkamp i rste Kreds aabnedes ved et Møde 
i Rønne, indvarslet af Socialdemokratiet med Hauge og Par
tiets landskendte Agitator Jeppesen Borgbjerg som indledende 
Talere. Der var samlet saa mange Mennesker, som kunde rum
mes i Byens største Forsamlingslokale, Turisthotellets (tidligere 
»Dannebrog»s) Sal. Borgbjerg angreb Regeringen for dens 
agrariske Tilsnit og for Bevillingerne til Militæret. Han ud
talte »Haabet om, at den r6. Juni maa skabe det, der trænges 
til: Opposition. Er Oppositionen svag og Regeringen stærk, er 
det ikke de gode Reformer, der gennemføres. Alle, der ikke vil 
have Parlamentarismen forsumpet, bør hjælpe til at skabe en 
stærk Opposition. Som Arbejdet paa Rigsdagen nu gaar, er det 
Karikatur af Parlamentarisme. Den r6. Juni vil Bornholm 
forhaabentlig forøge og styrke baade den socialdemokratiske 
Gruppe og den frisindede Del af Venstre ved her i Kredsen at 
vælge Redaktør Nielsen Hauge og nede i 2den Valgkreds den 
radikale Kandidat.« Blem forsvarede Venstres Politik overfor 
de to Angribere, men Stemningen var overvejende socialdemo
kratisk. Ogsaa i Hasle og Allinge, hvor Redaktør J. P. Sund-
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bo, »~sbjerg Socialdemokrat«, deltog, gjorde Hauges Tilhæn
gere SIg stærkt gældende. Det samme var Tilfældet paa et af 
Landso?nenes Møder, nemlig i Rutsker, men dette skyldtes dog 
v:æsenthgst, at Stenhuggere og Fiskere fra Vang var mødt sær
hg talstærkt frem. Paa de øvrige Møder, hvori begge Kandida
ter deltog, var de~ socialdemokratiske Islæt ikke særlig frem
trædende. Dette gjaldt saaledes paa Møderne i Knudsker Ve
stermarie og Olsker; Mødet holdtes her i Tejn, og Løj~nant 
H. V. Maegaard, der 6 Aar senere afløste Blem som Kredsens 
Venstrekandidat, var Dirigent. 

Det blev under den livlige Valgkamp, der dog mere var 
præget af godt Humør end af Bitterhed, klart, at Hauge vilde 
f~a en hel Del ~temmer. Man fremhævede dog fra Venstres 
SIde, at den socIaldemokratiske »Stemning« paa Møderne i 
nogen Gra~ fremkom ved,. at meget ivrige Partifæller fulgte 
deres KandIdat fra Møde til Møde. De gik igen som i sin Tid 
Tordenskjolds Soldater! 

Som aller~de ~ntydet, blev der ved dette Valg ogsaa opstil
let en Kan.dIdat Imod Ingv. Jensen. Den II/5 indeholdt Born
holms So.cIalden:okrat følgende Meddelelse: »Den stadig sti
ge.nde MI:fornøJelse med Hr. Folketingsmand Ingv. Jensens 
RIgsdagsvIrksomhed har ført til, at der blandt Smaakaarsfolk 
i Kredsen er Stemning for at søge en anden Kandidat opstillet, 
og 'der tales om, at der vil ske en Henvendelse til Hr. Skovri
der Bruel om at stille sig. Hr. Bruel er jo bekendt som en sær
deles sympatetisk og frisindet Mand med rene og klare Stand
punkter, og stiller han sig, saa kan Hr. Ingv. Jensen godt be
lave sig paa at blive fritaget for at være Rigsdagsmand for 
Bornholms 2den Valgkreds. Han har ogsaa siddet længe nok.« 

Bornholms Tidende svarede den følgende Dag: »Se vi det! 
Forleden udtalte Socialdemokratens Redaktør, at han nok 
kunde. skaffe Ingv. Jensen en Modkandidat, hvis han (Jensen) 
selv VIlde betale Omkostningerne, nu kan han maaske faa det 
ganske gratis. Vi tror ogsaa, at Hr. Briiel er en særdeles sympa
tetisk og frisindet Mand, men hans »rene og klare Standpunkt« 
vilde det vist være hensigtsmæssigt for »Socialdemokraten« at 
give noget nærmere Oplysning om. »Socialdemokraten« der 
ti~ligere har villet have Hr. Briiel anbragt som Kandidat i 
HIllerødkredsen, hvor Socialdemokraterne hidtil ved at holde 
p~a deres Særkandidat har sikret Lars Dinesens Valg, maa vel 
VIde Besked med Hr. Briiels Standpunkter.« 
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Skovrider Briiel meddelte derefter i Tidende for 14/5, at han 
fra Skovbrugere i Frederiksborg Amt havde modtaget Opfor,· 
dring til at stille sig i Hillerød, men da han ikke kunde blive 
Lars Dinesens eneste Modkandidat, var det ikke hans Hensigt 
at efterkomme Opfordringen. Han tilføjede, at han endnu in
gen Opfordring havde faaet til at stille sig imod Ingv. Jensen. 
Nogle Dage senere fortalte Bornholms Tidende, at Socialde
mokraterne gik rundt med Lister i Aakirkebykredsen for at 
samle Underskrifter til Støtte for Bruels Kandidatur. Bladets 
Hjemmelsmand mente, at Listerne hidtil kun havde faaet 5 a 6 
Navne! 

Den I9/5 indeholdt de bornholmske Blade en Annonce, 
hvori Briiel indbød til 3 offentlige Møder i Kredsen, nemlig i 
Nexø, Svaneke og Aakirkeby, henholdsvis den 2I/5, 23/5 og 
24/5. Før disse Møder endnu var afholdt, indbød Ingv. Jensen 
til 3 Vælgermøder, nemlig i Gudhjem den 23/5 (altsaa samme 
Dag, som Bruel holdt Møde i Svaneke), i Svaneke den 25/5 og 
i 0stermarie den 26;'5. Det kunde efter dette se ud, som om 
Ing". Jensen havde til Hensigt helt at negligere sin Modkandi
dats Møder. 

Til den første af disse Sammenkomster, Mødet i Nexø den 
2I}5, var der kommet saa mange til Stede, som Salen paa Aage
sens Hotel kunde rumme. Bornholms A vis erklærede, at der 
blandt alle politisk interesserede havde hersket megen Spæn
ding om Skovrider Briiels Programtale, da ingen rigtig vidste, ' 
hvor man havde ham; nogle mente, at han var konservativ 
Fremskridtsmand, andre, at han var Venstrereformrnand, atter 
andre, at han var Socialdemokrat. Efter Mødet i Nexø place
rede Avisen Skovrideren midt imellem Venstre og Socialdemo
kratiet. Efter Bladets Referat udtalte Briiel sig indledningsvis 
saaledes: »Naar jeg har anmodet Dem om at mødes med mig 
her i Dag, saa er det fordi en Kreds af Smaakaarsfolk har ret
tet en Opfordring til mig om at stille mig ved det kommende 
Folketingsvalg. Selvfølgelig gør det mig godt, at min Interesse 
for de Smaa i Samfundet har fundet Paaskønnelse, men jeg 
ser mig ikke i Stand til paa nuværende Tidspunkt at give no
get definitivt Svar paa den til mig rettede ærefulde Opfor
dring. Inden jeg kan give noget Svar, maa jeg anse det for ret
test at holde nogle Møder rundt om i Kredsen og paa disse 
veksle Anskuelser med Vælgerne:« 

I sit Foredrag, der var livligt og godt holdt, gjorde han sig 
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til Talsmand for følgende politiske Program: I) En frisindet 
Toldreform, 2) Lehn og Stamhuses Overgang til fri Ejendom, 
3) Udstykning til Husmandsbrug (dette P.unkt betegnede han 
som det allervigtigste; paa dets gode Løsmng beroede Land.e:s 
Fremtid); 4) Reform af Folkeskolen og 5) Nedsættelse af Mllt
tærudgifterne. - Om dette sidste Punkt udtalte Bruel: »Det er 
ikke ved Bajonetten, vi skulle hævde vort gamle Danmarks 
Ære det er ved fredelige Fremskridt. Naar De derfor møder 
paa Valgdagen, husk saa paa, at det er de Tusind Hjem, hvor
over Arbejderne skal bygge den Ark, der skal .føre Landet 
frelst over den kommende Syndflod, og læg derfor 1 deres Hæn
der ikke Kugler og Krudt, men den sande Oplysnings og Due
ligheds Sværd det er med det, vi skulle sejre, og for at dette 
kan ske, mød' da frem for alt frem til en energisk Krig mod 
Krigen.« . 

Ingv. Jensen var ikke til Stede ved dette Møde; denmod 
havde Seminarielærer P. Dam og Savmøller N. P. Møller Or
det for at kritisere Bruels Kandidatur. Mødet to Dage senere 
i Svaneke faldt sammen med Ingv. Jensens eget Møde.i Gud
hjem· blandt Vælgerne i Svaneke, hvor Ingv. Jensen altid hav
de st~aet meget svagt, var der udpræget Stemning for Bruel, 
og Folketingsmanden mødte da ogsaa op i Aak~rkeby,. d~ Br~el 
den følgende Dag holdt Møde der. Det blev tIl en hvltg Dl~
kussion, hvorunder Ingv. Jensen kraftigt forsvarede de nyhg 
vedtagne Skattelove, som han fandt var noget af det yppe~ste, 
der var gennemført siden 1849! Han udtalte, .at Kr.edsen Ikke 
kunde være tjent med en Rigsdagsmand, der Ikke tIlhørte no
get bestemt Parti. Stemningen i Forsamlingen syntes meget gun-
stig for Skovrideren. .. . 

Da Valgdagen kom noget nærmere, meddelte Bruell de born
holmske Aviser, at han stillede sig paa følgende Pro?ram: I) 
Fremme af humane Reformer (bedre Omsorg for fattIge, syge, 
gamle og Børn), 2) Fremme af Folkeoplysningen, 3) I:~ttere 
Adgang for Arbejdere til Erhvervelse af Jor~, 4) En fnsmdet 
Toldreform, særlig Ophævelse af Tol~ paa Llvsf~rnø~enheder, 
5) Nedsættelse. af de uproduktive UdgIfter. Han v~lde mdmelde 
sig iVenstrereformpartiet, hvis det vilde fremme disse. Program
punkter. Samtidig averterede Ing:. Jense~ 5 o~enthge Møder 
i Kredsen i Dagene fra den 716 tIll 3/6 (.1 Aakl:keby, Peders
ker, Povlsker, Nexø og Rø). Bruel deltog 1 alle dIsse. Møder, og 
der førtes en livlig Forhandling mellem de to KandIdater. Ved 
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Mødet i Aakirkeby var Blem mødt frem for at anbefale Gen
valg af Ingv. Jensen, der paa Møderne iøvrigt støttedes af Læ
rer P. Dam, Savmøller N. P. Møller, Proprietær Johan Bøge
skov, Lærer Petersen, Pedersker, m. fl. Der var ikke mange For
talere for Skovrider~ns ~andidatur, og den Stemning, som i 
Be.gyndelsen havde Vist SIg i Bruels Favør, synes at være noget 
svmdende. Saaledes var der paa det bedst besøgte Møde (Mødet 
i Nexø) tydeligt Flertal for Ingv. Jensen. 

Til Valghandl.ingen den 16/6, som var begunstiget af straa
len~e Sommervejr, var der baade i Rønne og Aakirkeby mødt 
t~lnge Forsamlinger. I Aakirkeby opgives Deltagernes Antal 
ul ca. 2500. 

I Rø~ne funger:de ~ustitsraad N. C. Olsen som Valgleder, 
og Arkitekt MathIas Bidstrup, der ved Justitsminister Albertis 
Besøg i Rønne kort før havde faaet Titel af Professor, var og
saa denne Gang ordførende Stiller for Blem. Han fremhævede 
særlig Blems Arbejde til Fremme af Bornholms Interesser, f. 
Eks. paa Skattelovens Omraade. Disse Forhold var endnu ikke 
helt ordnede, og Blem var bedst egnet til at fremskaffe et til
fredsstillende Resultat. 

. Af Blems Valgtale skal efter Bornholms Avis (for 17/6) gen
gIves følgen~e: "Det er første Gang, Socialdemokratiet opstil
ler en KandIdat herovre. Ved sidste Rigdagsvalg stillede min 
Modkandidat sig i Skive, hans egen Hjemegn, hvor han var 
kendt, men der kasserede de ham! I gamle Dage havde man 
ikke Tillid til de »Førte« herovre; skulde man saa nu behøve 
at indføre Jyder, nej, man vil nok forstaa at stemme til den 
rette Side. (Ja, Hauge!~ Ja, Socialisterne stemmer paa Hauge, 
men alle andre fornuftige Mennesker stemmer paa mig. Tale
ren havde med Undren læst, at »Socialdemokraten« insinuere
de, at han havde gjort Bornholm blodig Uret paa Skattelo
vene. Nej, han havde tværtimod kæmpet som en Løve for de 
?ornholmske Interesser, og da disse fremdeles skulde varetages 
1 den kommende Samling, stod der meget paa Spil for Born
holm, hvis man skiftede Rigsdagsmand.« 

.Husmand Vilhelm Andersen, Vestermarie, var ordførende 
Suller for Hauge, hvem han anbefalede som Smaamandens 
Ven. Han kritiserede Skattelovene og mente, at man ikke burde 
udskyde Tidspunktet ved at skaffe Blem, der aldrig havde hørt 
til de mest radikale indenfor Venstre, en Afløser. 

Hauge erklærede i sin udførlige og med stor Kraft holdte 

IO 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



146 

Valgtale, at det ikke ved Valget drejede sig om, hvorvidt Dan
mark skulde have et Højreministerium, Venstreministerium el
ler et socialdemokratisk Ministerium; hvad det drejede sig om 
var dette: vil Folketinget gøre Venstres Gerninger eller Agra
rernes? Der forestod saa betydelige demokratiske Reformer, for 
hvis Gennemførelse i den rette Aand det var nødvendigt at give 
Venstre et Varsko om at holde sig paa de gamle Stier. Han 
omtalte derefter Husmandslovene, Valgretsspørgsmaalet, AI
derdomsloven og Forsvaret. »Befolkningen mangler hverken 
Kanoner eller Fæstninger, men den mangler Reformer, og der
om staar Valget i Dag. Hr. Blem har gjort et Skridt halvhøjre 
om, og han er parat til at gøre halvhøjre om endnu en Gang. 
Venstre har forandret sig, men vi er de gamle. Den eneste 
Grund, Blem anførte, hvorfor man skulde kassere mig, var, 
at jeg var Jyde. Har I hørt Mage til Vrøvl? Danmark er ikke 
større, end at Jyder, Fynboere, Sjællændere og Bornholmere 
kan betragte hinanden som gode Landsmænd. Hr. Blem skal 
faa at føle, at jeg er sejg og udholdende. Skulde der times mig 
noget menneskeligt i Dag, saa vær forvisset om, at jeg kommer 
igen, og den Dag kommer dog, da Blem maa bide i Græsset 
for Jyden.« (Af Avisens Referat). 

Kandidaterne replicerede til hinanden, og der blev stillet 
dem en Del Spørgsmaal, bl. a. om deres Stilling til tvungen 
Voldgift i Arbejdsstridigheder; dette vilde Blem være med til, 
Hauge derimod ikke. Man gik derefter til skriftlig Afstemning, 
ved hvilken Blem valgtes med 1437 Stemmer, Hauge fik 717. 

Af 3288 Vælgere afgav 2198 deres Stemme, heri medregnet 
de ugyldige. Valgdeltagelsen var herefter 66,9 pCt., et efter 
bornholmske Forhold ret højt Tal. Mærkelig nok mødte Ho
vedbyen Rønne med den laveste Stemmeprocent, kun godt 
58*). Aarsagen hertil var utvivlsomt, at Byens Højremænd, 
hvis Tal endnu var stort, hverken vilde stemme paa Socialde
mokraten eller deres gamle Modstander Blem, saa meget mere, 
som alle vidste, at hans Genvalg ikke denne Gang var truet. 
At en saadan Mulighed kunde indtræde med Tiden, viste Tal
lene. Socialdemokraterne var i hvert Fald meget tilfreds med 

,e) Det bemærkes, at man efter Valgloven af 1901 vel kender det 
samlede Antal Vælgere og Antal afgivne Stemmer fra de enkelte 
Kommuner, men derimod ikke, hvorledes disse fordeler sig paa Kan
didaterne. Dette kunde man se før 190 I og efter 1915. 

! 
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Valgresultatet, der indeholdt en Spore til fortsat Arbejde med 
Kredsens Erobring som Maal. 

Ved Valghandlingen i Aakirkeby var Proprietær Viggo 
Rasch, St. Hallegaard, Aaker, ordførende Stiller for Skovrider 

Skovrider 
Ludvig B. Briiel 

Bruel. Rasch udtalte bl. a.: »Bruel er en Mand, der er særlig 
skikket til at repræsentere denne Kreds; thi som stor Arbejds
giver kender han Arbejdernes Kaar, som Landmand Landbru
get, og som tidligere Medlem af et Sogneraad i en halvvejs 
Købstadskommune kender han ogsaa til Købstadsforhold.« 

Bruel udtalte sig paa lignende Maade som ved V ælgermøder
ne; han angreb særlig Skattelovene, hvor man med et Penne
strøg havde slettet Statel1s Prioritet (Hartkornsskatterne) i 
Jorden. Det var bedre, at Staten havde denne Prioritet end 
Privatkapitalen. 

Efter at Parcellist N. P. Kofoed, Solbakke, 0sterlars, som 
ordførende Stiller for Ingv. Jensen havde anbefalet denne, 
særlig for hans Troskab mod Venstres Program, holdt Jensen 
sin Valgtale. Det hedder heri bl. a. (efter Referat i Socialde
mokraten for 17/6): »J eg behøver ikke at sige meget om mig 
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selv. Kender De mig ikke før, lærer De mig næppe at kende i 
Dag. Jeg har i en Række Aar været med i Arbejdet for at styrte 
det gamle provisoriske System. I sidste Samling har vi vedta
get betydelige Reformer. Vi skal ikke slaas altid. Mit Program 
er, at vi skal enes. Jeg spørger ikke, om det er gamle Menings
fæller eller Moderate eller Højremænd, blot de vil arbejde med. 
Men de, der nu kun vil Strid, kan gaa til Socialisterne. Skatte
lovene er en Brand i Næsen paa adskillige, men det faar ikke 
hjælpe. Skattelovene stod paa vort Program. Regeringen træn
ger til Støtte. Arbejdet vil blive fortsat, som det er begyndt.« 

Foruden en Del Interpellanter havde nu flere Vælgere Or
det for at anbefale den hidtidige Folketingsmands Genvalg. 
Johan Bøgeskov ansaa det for en Ulykke, om Regeringen nu 
svækkedes; derfor skulde man stemme paa Ingv. Jensen. Semi
narielærer P. Dam erklærede, at det var de misfornøjede, der 
samledes om BrUel, men dette var en falsk Alliance. Savmøller 
N. P. Møller slog paa de samme Strenge; det var Højre og 
Socialisterne, der havde opstillet BrUel; dette var Pærevælling! 

Ved den skriftlige Afstemning valgtes Ingv. Jensen med 1147 
Stemmer; BrUel fik 422. Stemmeprocenten var 53,2, idet kun 
1589 Vælgere af Kredsens 2985 afgav deres Stemme. Naar 
man tager den livlige Valgkamp, der var gaaet forud, i Be
tragtning, maa Deltagelsen betegnes som overraskende ringe, 
men Aakirkebykredsen hørte jo stadig til Landets mest »døde« 
Kredse. 

Der er ingen Tvivl om, at de 422 Vælgere, som stemte paa 
BrUel, i politisk Hensende var en meget broget Forsamling. 
Hans ordførende Stiller var Højremand, og skønt BrUel paa 
Møderne havde givet Udtryk for Synspunkter, som i det væ
sentlige faldt sammen med dem, som siden fik Plads i det 
radikale Venstres Program, var der sikkert ikke saa faa Høj
refolk blandt de 422. Ejendommeligt for Situationen virker 
det ogsaa, at den Mand indenfor det bornholmske Venst.re, 
som var mest udpræget radikal, Lærer P. Dam, meget energisk 
bekæmpede BrUels Kandidatur. Derimod stemte utvivlsomt en 
betydelig Del af Kaptajn Dams moderate Tilhængere paa 
Skovrider BrUel; det var nemlig Folk som aldrig tilgav Dams 
Banemand, men var villige til at deltage i ethvert Forsøg paa 
at blive ham kvit. At en ikke uvæsentlig Del af de 422 dog var 
Venstremænd, som var utilfreds med Regeringens og de born
holmske Rigsdagsmænds Politik, er der al Grund til at regne 
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-med. Derfor kan Skovrider BrUel ogsaa i visse Henseender be
tragtes som Banebryder for den politiske Bevægelse, som IO 

Aar senere skaffede Ingv. Jensen den Afløser, han nødigst af 
alle saa valgt, nemlig denne Afhandlings Forfatter! 

14. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND BLEM, 
INGV. JENSEN og H. M. KOFOEDS VIRKSOMHED 
I RIGSDAGSSAMLINGERNE 1903-04 og 1904-05. 
I Rigsdagssamlingen 19°3-°4 holdt Blem 26, Ingv. Jensen 

32 og H. M. Kofoed 6 Taler. 
Blem sad i følgende 6 Udvalg: l) Finansudvalget, hvor han 

ligesom i de to foregaaende Samlinger var Ordfører sammen 
med Zahle og Jensen-Sønderup; 2) Lønningsudvalget, hvor 
han var Formand og Ordfører; der gennemførtes i denne Sam
ling kun et enkelt Lovforslag; det omhandlede Skovvæsenets 
Lønningsforhold; 3) Udvalget om Toldvæsenets Kontorhold; 
ogsaa her var Blem baade Formand og Ordfører; 4) et Ud
valg om indenrigsk Kødkontrol; det paagældende Lovforslag 
blev ikke gennemført; 5) et Udvalg om Ændringer i visse Kre
ditforeningsforhold; heller ikke dette Lovforslag naaede gen
nem Tingene i denne Samling; 6) Udvalget om et af Finansmi
nister Hage forelagt Lovforslag om de bornholmske Jordebogs
afgifter. For denne for bornholmske Interesser særlig betyd
ningsfulde Sag vil der blive gjort nærmere Rede senere. 

Ingv. Jensen var Medlem af 5 Udvalg; de behandlede føl
gende Spørgsmaal: I) Indfødsrets Meddelelse; 2) Statsreviso.; 
rernes Betænkning; 3) Valgbreves Prøvelse; 4) de bornholmske 
Jordebogsafgifter og 5) Beskyttelse af Mønstre. 

H. M. Kofoed havde Sæde i 3 Udvalg, nemlig- Udvalgene 
vedrørende: l) Indfødsrets Meddelelse; 2) Udvidelse af Sejl
løbet i Drogden og 3) Adgang for Kvinder til Embeder i det 
statistiske Departement. Det Lovforslag, som dette sidste Ud
valg behandlede, var indbragt af Svend Høgsbro, den senere 
Trafikminister, og Ingv. Jensen; det blev gennemført i Folke
tinget, men naaede ikke til 2den Behandling i Landstinget; for 
Landstingsudvalget var Kofoed Formand. 

Som omtalt i Kapitel 12, blev der ved Gennemførelsen af 
de store Skattelove i 19°3 truffet Bestemmelse om, at den nye 
Skatteordning for Bornholm og andre Dele af Landet, hvor 
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Forholdene var særskilte, skulde træffes ved særlig Lov, hvorom 
Forslag skulde forelægges i den følgende Samling. Overens
stemmende hermed forelagde Finansministeren den 13/11 1903 
et Lovforslag, der for Bornholms Vedkommende gik ud paa, 
at 1/3 af Jordebogsafgiften, som efter Kapitelstaksten for 19°2 
ialt udgjorde ca. 94.000 Kr., skulde eftergives. De resterende 
2/3 kapitaliseredes til det 25 dobbelte af den aarlige Ydelse og 
amortiseredes gennem et Tidsrum af 551/2 Aar, imod at Ejen
domsbesidderne aarlig svarede 41/2 pCt. Halvdelen af denne 
aarlige Ydelse skulde tilfalde Staten, Resten Amtsrepartitions
fonden, dog saaledes, at der af dette Beløb aarlig skulde hen
lægges 4.000 Kr. til et særligt Fond, der med Rente og Rentes 
Rente ikke maatte angribes i 551/2 Aar, hvorved Amtsreparti
tionsfonden, naar dette Tidsrum var gaaet, vilde staa med en 
lignende Indtægt som den, der bortfaldt ved de Indbetalinger, 
som herefter ophørte. 

Ved Forelæggelsen af Lovforslaget udtalte Finansminister 
Hage: »Der kan være Tvivl om, hvorvidt dette ikke er vel 
rundeligt, en for rigelig Lettelse. Det er i alle Tilfælde mere 
end det, som under tidligere Forhandlinger har været forudsat, 
men jeg har dog ikke taget i Betænkning at fremsætte dette 
Lovforslag, idet jeg da gør mig Haab om, at det vil vinde for
tjent Anerkendelse og Bifald paa Bornholm«. (Folket. Forh. 
1903-04, Sp. 1215). 

Ved Lovforslagets lste Behandling i Folketinget udtalte Blem 
sin Tilfredshed med Lovforslaget, men han ønskede dog visse 
Enkeltheder nærmere overvejede i et Udvalg. Ingv. Jensen var 
ikke saa tilfreds som hans Kollega fra Rønnekredsen. Han ud
talte bl. a.: »I det hele vil jeg sige, at Lovforslaget, saaledes 
som det er fremlagt, har sin Anerkendelse, men det forekommer 
mig, at Ministeren skulde have gjort det helt og fuldt ud og 
have ladet Amtsrepartitionsfonden faa overdraget de to Tre
diedele i Stedet for, at Statskassen nu tilbagebetaler den ene 
Trediedel. Det er det ene Punkt, hvor jeg ikke kan føle mig fuldt 
tilfredsstillet ved Lovforslaget. Men saa er der et andet Punkt, 
og det er med Hensyn til disse Ejendomsbesiddere paa Born
holm, hvor Jordebogsafgiften i tidligere Tid er bortsolgt af 
Staten. De faa nu ingen Ting, og de ere jo i Virkeligheden 
fuldstændig ligestillede med de øvrige. De bære endnu den ful
de Jordebogsafgift; de svare den blot ikke til Staten, men til 
en Privatmand, som i sin Tid af Staten har købt denne Jorde-
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bogs afgift. Den er naturligvis siden den Tid gaaet gennem man
ge Hænder, men den hviler endnu paa de paagældende Ejen
domme med sin fulde Byrde, og jeg synes ikke, at det er rig
tigt, at der ikke tages noget Hensyrt dertil. Jeg vilde derfor 
gerne, hvordan Lovforslaget end endelig bliver, vide, om den 
højtærede Minister vil kunne gaa ind paa at lade ogsaa den 
anden Trediedel, som er beholdt tilbage for Statskassen, til
flyde Amtsrepartitionsfonden, eller han ikke vil gøre det. Men 
jeg mener dog alligevel, at der af den Trediedel, som nu efter 
Lovforslaget skal flyde ind i Amtsrepartitionsfonden, bør blive 
udbetalt noget til disse ca. 100 Gaardejere, som nu maa svare 
den fulde Jordebogsafgift, saaledes at de faa deres Andel deraf 
i Sammenligning med dem, som nu faa afskrevet 1/3 af Jorde
bogsafgiften.« (Folket. Forh. 1903-04, Sp. 1352-53). 

Finansminister Hage tog meget køligt paa denne Henvendelse 
og betegnede Ingv. Jensens Reservation som ikke vel begrundet. 
Hage fortsatte: »Bornholmerne faa ved dette Forslag 2/3 af de 
Jordebogsafgifter eftergivne, som de hidtil have svaret til Sta
ten. Den ene Trediedel faa de umiddelbart afskreven, den an
den faa de godtgjort derigennem, at Pengene indgaa til Amts
repartitionsfonden, saaledes at deres Bidrag til Amtskassen alt
saa bliver saa meget mindre. En Lettelse af saa stort Omfang 
er større, end hvad der ved tidligere Forhandlinger har været 
paatænkt. Da Lovforslaget om Ejendomsskyld for 2 Aar siden 
blev fremsat, var det foreslaaet, at Ejendomsskylden skulde 
opkræves paa Bornholm kun med 2/3 af det Beløb, som kræve
des i den øvrige Del af Landet. Det vilde betyde en Lettelse 
for Bornholm af noget over 4°.000 Kr. Nu derimod faar Born
holm en Lettelse af mellem 62-63.000 Kr. Jeg gentager, at jeg 
har været betænkelig ved at foreslaa en saa stor Nedskrivning, 
thi det er i hvert Fald tvivlsomt, hvorvidt det kan siges, at de 
bestaaende Afgifter i saa stor Udstrækning ere at betragte som 
egentlige Statsskatter. Jeg har imidlertid ønsket snarere at gaa 
noget for vidt end at være for kneben, men udover det, som 
her er foreslaaet, kan jeg ikke erkende, at det vilde være rime
ligt at gaa.« (Folket. Forh. 1903-04, Sp. 1359-60). 

I det nedsatte Folketingsudvalg opnaaedes dog enstemmig 
Tilslutning fra Udvalget samt fra Ministeren til at gennemføre 
- om end i noget modificeret Skikkelse - den ene af de Æn
dringer, som Ingv. Jensen havde fremsat Ønske om, nemlig en 
Lettelse ogsaa til de Ejendomsbesiddere, der ikke svarede dere~ 
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Jordebogsafgift til Staten. Blem motiverede i sin Ordførertale 
ved 2den Behandling denne Ændring saaledes: »Ændringsfor
slag Nr. 3 om en ny Paragraf 4 gaar ud paa, at der af det Be
løb, som i Henhold til Lovforslagets § 3 aarlig skal tilskydes 
Bornholms Amtsrepartitionsfond, og som ikke skal henlægges 
til Kapialfonden, i Løbet af 20 Aar indtil 1924 ydes til de 
Ejendomme, hvis Jordebogsafgift i Henhold til ovennævnte 
Jordebog fra 1696 Staten har afhændet eller pantsat til Tre
diemand, og som endnu svaredes den 1. Januar 1904, 7/25 eller 
28 pCt. af Afgiftens aarlige Beløb, samt at Amtsraadet skal 
nedsætte et Udvalg, med det Formaal, at søge tilvejebragt en 
frivillig Afløsning af Jordebogsafgiften paa disse Ejendomme, 
som altsaa endnu svarer Ydelsen til Trediemand, og hvis en 
saadan Afløsning ad frivillig Vej kommer i Stand inden 1. J a
nuar 19°4, skal Amtsrepartitionsfonden fremdeles tilskyde, 
hvad der er over 18 Gange Ydelsen eller indtil 7/25 af Beløbet, 
dog ikke mere, end hvad der oprindelig var tilskudt i Henhold 
til § 4, første Stykke. Det fremgaar af Bilagene, at der ialt 
har været I I I Bøndergaarde paa Bornholm, hvis Landgilde 
eller »Proprietærskyld« oprindelig svaredes til private, men 
deraf ere 3 Gaarde sammenlagte med andre, saaledes, at der 
i alt nu kun er 108.« (Folket. Forh. 1903-04, Sp. 49°°). 

Finansministeren motiverede sin Tilslutning til Ændrings
forslaget i følgende Udtalelse: »Ændringsforslaget gaar ud paa, 
at der skal ydes Ejerne af de Ejendomme, hvis Jordebogsafgift 
Staten har afhændet eller pantsat til Trediemand, en Godtgø
relse af 7/25 af Afgiftens aarlige Beløb, saaledes at denne Godt
gørelse skal udredes af Bornholms Amtsrepartitionsfond, ikke 
af Staten. Denne Ordning har jeg ikke fundet Anledning til at 
modsætte mig.« (Folket. Forh. 1903-04, Sp. 4905). 

Baade Ændringsforslag og det samlede Lovforslag blev en
stemmigt vedtaget i Folketinget. I Landstinget rejstes en Del 
Kritik, særlig ud fra juridiske Synspunkter med den kendte 
Højrepolitiker P. G. C. Jensen som Ordfører, mod Forslagets 
Principper; Kofoed fremsatte en saglig og velformet Redegø
relse for de Forhold, der havde ført til denne særlige Lovgiv
ning, og det lykkedes om end under nogen Modstand at t.la 
Lovforslaget gennemført i Landstinget uændret og endda uden 
Udvalgsbehandling. Det ophøjedes til Lov den 29/3 1904. 

Med Hensyn til de bornholmske Rigsdagsmænds Arbejde i 
denne Samling skal iøvrigt nævnes, at Blem ved Finanslovens 
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1ste Behandling hævdede, at der fra Statens Side burde gøres 
mere for Ophjælpning af Fiskerierhvervet; de enkelte Fiskeri
foreninger burde have en lignende Stilling som Landbofore
ningerne, og »Dansk Fiskeriforening« maatte kunne indtage 
en Position og løse Opgaver som Landboernes Fællesforening. 
Særlig fremhævede han Betydningen af, at der blev skaffet Fi
skerne billig Kapital; han anbefalede, at Fiskerne oprettede 
solidariske Laaneforeninger, og at Staten stillede Laanemidler 
til Raadighed for disse, eventuelt ved Oprettelsen af en Fiskeri
bank eller en Fiskerikreditforening. - Landbrugsminister Ole 
Hansen stillede sig forstaaende overfor denne Tanke og lovede 
at overveje den nærmere. - Som bekendt er Planer i denne 
Retning senere realiserede; det skete ikke i Blems Rigsdagstid, 
men Udsæden var hans. Som den praktiske Mand, der kendte 
de Kaar, hvorunder den jævne Mand levede og arbejdede, og 
med den store Indsigt, Blem efterhaanden havde faaet til Laa
neforhold og Kreditgivning, havde han ganske særlige Betin· 
gelser for at kunne pege paa de Veje, som Udviklingen burde 
følge. 

Ogsaa de særlige bornholmske Fiskeri- og Havneforhold var 
Genstand for livlig Drøftelse i denne Samling. Ved Finanslo
vens 2den Behandling oplyste Blem, at der havde været Sam
raad i Finansudvalget med Ministeren om Statens Stilling til 
Baadehavnene paa Bornholm, og han gaven samlet Fremstil
ling af, hvilke Laan disse Havne havde faaet fra Staten. Han 
udtalte: »1 80-erne og Begyndelsen af 90-erne er der bevilget 
en Række smaa Laan til bornholmske Baadehavne paa sæd
vanlige Baadehavnelaans Betingelser for at ophjælpe Fiskeriet 
under Bornholm. Denne Støtte fra Statens Side har selvfølgelig 
været til stor Gavn for Fiskerne derovre. Da jeg ved flere lej
ligheder har hørt, at dette Tings Medlemmer, som det synes 
mig, ikke have haft noget særligt Kendskab til disse laan og 
mene; at det er mange Penge, men at der næsten ikke betales 
noget tilbage deraf, skal jeg gan.ske kort resumere, hvorledes 
Stillingen er. I første Valgkreds blev i 1881-82 ydet et lille 
Laan til Sandvig Havn paa 3.000 Kr., men det er tilbagebetalt 
fuldt ud, hver en øre. I 1884-85 ydedes laan til et Par Smaa
havne ved Rønne, Nørrekaas og Søndre Baadehavn. Laanene 
udgør tilsammen 43.5°0 Kr. Restgælden er 17.000 Kr., der er 
altsaa afbetalt 26.5°0 Kr. I 1883-84 blev til Arnager Havn 
bevilget 14.000 Kr., Restgælden er 11.310 Kr., idet der er afbe-
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talt 2.690 Kr. I 1885-86 blev der til Helligpeder Baadehavn 
bevilget 11.000 Kr.: der er en Restgæld af 10.413 Kr., idet der 
er afbetalt 587 Kr. I 1887-88 blev der til Tejn ydet et Baade
havnslaan paa 35.000 Kr. Restgælden er 31.468 Kr., idet der 
er afbetalt 3.532 Kr. Dette udgør i alt til disse 5 Baadehavne 
i Bornholms lste Valgkreds 106.500 Kr., hvorpaa der er en 
Restgæld paa 70.191 Kr., idet der er afdraget 36'309 Kr. eller 
34 pCt., ca. 1/3, og det i Løbet af 14-20 Aar, efter at Hav
nene ere blevne byggede færdige. - I 2den Valgkreds er der i 
Finansaaret 1888-89 og 1897-98 til Snogebæk Fiskerleje ydet 
42.800 Kr., der er til Rest 39.274 Kr., idet der er afdraget 
3.526 Kr. I 1885-86 og 1899-1900 er der laant til Aars
dale Fiskerleje 43.500 Kr., deraf er til Rest 37.461 Kr., idet der 
er afbetalt 6.039 Kr. Til Listed Fiskerleje er der, medregnet 
et Par ældre Laan i 1899-1900, ydet 54.100 Kr.; tilbage staar 
44.805 Kr., idet der er afbetalt 9.295 Kr. Altsaa tilsammen i 
2den Valgkreds Laan paa 140.400 Kr., hvoraf er til Rest 
121.540 Kr., idet der er afdraget 18.860 Kr., hvilket er ca. 
13.5 pCt. Man maa imidlertid huske paa, at disse Laan ere af 
nyere Dato, saaledes at der kun har været faa Aar at betale Af
drag i. For hele Øen bliver disse Laan paa tilsammen 246'900 
Kr., hvoraf er til Rest 191.731 Kr., idet der er afdraget 55.169 
Kr. eller 22,4 pCt. Saa er der til Gudhjem Havn, som jeg ikke 
ved, om jeg skal regne med som Fiskerihavn eller som Trafik
havn, ydet et Laan paa 100.000 Kr. og senere et Laan paa 
20.000 Kr., der endnu ikke er kommet til Anvendelse.« (Folket. 
Forh. 1904-05, Sp. 3024-255). 

Blem omtalte dernæst, at der paa Finansudvalgets Initiativ 
for 5 a 6 Aar siden var nedsat en Kommission, bestaaende af 
Amtmand Groothoff, Kaptajn Drechsel og Ingeniør Hummel 
for at undersøge og afgive Indstilling om de bornholmske Hav
nes Forhold. Denne Kommission havde afgivet Indstilling den 
30/1 1900 og heri udtalt, at Staten burde støtte Arnager Havn 
med 52.000 Kr., Melsted med 10.000 Kr., Nørresand ved Gud
hjem med 20.000 Kr., Sandvig med 35.000 Kr. og Helligpeder 
med 5.000 Kr. En saadan Støtte var imidlertid ikke ydet fra 
Statens Side; Havnene havde ganske vist søgt derom, men Mini
steriet havde stillet sig paa det Standpunkt, at der fra lokal 
Side skulde tilvejebringes Halvdelen af Beløbet. Dette havde 
de paagældende Havne ikke været i Stand til, og Arbejderne 
var derfor ikke blevet udført. Ved et Samraad i Finansudvalget 
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havde man givet Ministeriets Krav om halv Bidragsydelse fra 
Havnen selv - eller eventuelt Sogne- eller Amtskommune -
Tilslutning. Blem mente, at det herefter saa ret haabløst ud for 
de paagældende Havne og henstillede overvejet, om Reglen 
maatte kunne lempes. 

Ingv. Jensen gik med endnu stærkere Ord i Breschen for de 
bornholmske Smaahavne og henstillede indtrængende, at man 
gik bort fra Reglen om halv Bidragsydelse fra Stedet. »Der 
kan naturligvis,« udtalte han, »være Steder, hvor et saadant 
Krav kan være berettiget - det skal jeg ikke benægte - men 
der er andre Steder, hvor det bliver ligefrem umuligt at faa 
noget gjort, hvis disse Krav skulle fastholdes, og det er saa
danne Steder, hvor de Krav, som stilles, i Grunden ere meget 
smaa. Jeg tror derfor, at selvom man i al Almindelighed vil 
fastholde det Standpunkt, man nu har indtaget, vil det dog 
være rigtigt, at man i hvert Fald gaar ind paa at gøre Und
tagelser. De smaa Laan, der ydes, ere virkelig ikke saa betyde
lige, at det skulde afholde os fra at gøre nogle Undtagelser i 
de .Eastslaaede Regler, og man har det jo i sin Magt at skønne 
over, hvorvidt de Krav, der stilles, ere rimelige, berettigede 
og nødvendige eller ikke. Derfor synes jeg, at man maatte 
kunne gaa ind for, at hvor Forholdene ere af den Beskaffen
hed, at Fiskerne kunne yde noget Bidrag til Udbedring af Hav
neforholdene, yder man et Tilskud, uden Kravet om Bidrag 
fastholdes. Det er i Virkeligheden ellers for disse Steders Ved
kommende akkurat det samme, som om man helt og fuldt ud 
vilde nægte dem Laan. 

Blandt disse Steder skal jeg nævne Melsted. Den Kommis
sion, som var nedsat for at undersøge Forholdene for Born
holms Vedkommende, har med Hensyn til dette Sted været 
enig om at indstille, at der skulde ydes et Laan af 10.000 Kr., 
men Bestemmelsen om, at Fiskerne selv skulde yde Halvdelen, 
forhindrede dem i at faa Arbejdet udført. Hvis man nu fra Be
gyndelsen havde haft en saadan Bestemmelse som den, man nu 
har taget, og fastholdt den, kunde man jo endda sige, selvom 
man maatte misbillige den: Ja, de blive behandlede ens allesam
men; den ene faar det, som den anden har faaet det, og saa 
kan der i og for sig, selvom man finder det uheldigt, ikke væ
re noget at sige dertil. Men det er jo saaledes, at de, som tidligere 
have faaet Laan, have faaet det paa meget gunstige, humane og 
hensynsfulde Vilkaar, medens de, som nu staa for, ingen Ver-
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dens Ting fa a, netop paa Grund af de forandrede Krav, og det 
synes mig er uretfærdige.« (Folket. Forh. 1904-05, Sp. 3048 

-49)· 
Trafikminister Hage gav imidlertid meget lidt Haab om at 

lempe ved den omtalte Regel. Kunde den stedlige Fiskerbefolk
ning ikke magte Opgaven, maatte Amts- og Sognekommunen 
træde til, og hvis de ikke var villige hertil, maatte det staa 
som Udtryk for, at Sagen -ikke havde saa stor Interesse, at der 
var nogen Grund for Staten til at yde Bidrag. Kun naar der 
forelaa Spørgsmaal om Havne, hvor der var Tale om mere al
mene Interesser, f. Eks. de jydske Transport- og Fiskerihavne, 
kunde Ministeren gaa med til at engagere Staten med mere end 
Halvdelen af den samlede Udgift. 

Ingv. Jensen forsøgte paany ved en senere Lejlighed at op
naa Folketingets Tilslutning til, at der ydedes et større Tilskud 
fra Staten til Melsted Havn end Halvdelen af de 10.000 Kr., 
som Udgiften her var anslaaet til, men Forsøget lykkedes hel
ler ikke denne Gang. 

Dernæst kan nævnes, at Blem i Finansudvalget rejste til 
Samraad med Ministeren Spørgsmaalet om en Telefon- og Tele
grafforbindelse mellem Bornholm og Christiansø. Som Ordfø
rer for Finansudvalget omtalte han denne Sag paa følgende 
Maade: »Af Bemærkningens Nr. 26 ses det, at der har været 
Samraad om en Telefon- eller Telegrafforbindelse mellem 
Christiansø og Bornholm. Det er et gammelt Ønske, som atter 
og atter gaar igen. Denne Forbindelse vil gavne Fiskerne i det 
hele taget og være meget nyttig for Beboerne paa Christiansø. 
Det blev i sin Tid oplyst, at en almindelig Telegrafforbindelse 
vilde koste 45.000 Kr.; nu mener man, at en traadløs Telegraf 
maaske kunde anskaffes for 25.000 Kr., og at denne kunde be
styres af Fyrvæsenet paa Christiansø og Hammeren. Saa vidt 
jeg mindes, har forøvrigt Marineministeren for nogle Aar siden 
ment, at der kunde anlægges en Telefonforbindelse mellem 
Gudhjem og Christiansø for 22.000 Kr., altsaa endnu billigere. 
Jeg vil hermed tillade mig at henstille til den højtærede Mini
ster at tage denne Sag under Overvejelse.« 

Trafikministeren udtalte Sympati for Tanken og lovede at 
undersøge den nærmere. Der skulde dog gaa over IO Aar, in
den denne Plan realiseredes, og det faldt i min Lod som Kred
sens Repræsentant at modtage det første Telegram, der afsend
tes fra Christiansø til Verden udenfor øen. 
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Endelig skal nævnes, at Ingv. Jensen i denne Samling frem
kom med en Række skarpe Indlæg imod Genopførelsen af Chri
stiansborg. Dette Slot havde ligget i Ruiner siden 1884, og Sy
stemskiftets Ministerium fandt, at denne for Land og Hoved
stad lidet værdige Tilstand burde bringes til Ophør, bl. a. og
saa som Udtryk for, at Striden mellem Konge og Folk var af
sluttet. Forslaget fandt Tilsultning fra saa godt som alle Sider 
paa Tinge, men enkelte Rigsdagsmænd gik imod og blandt dem 
var Repræsentanten for Aakirkebykredsen den ivrigste. Han 
hævdede, at Landet havde Slotte nok, og at adskillige paatræn
gende Reformer først maatte løses. Han stemte ogsaa imod til 
det sidste, men der var kun een af Folketingsmændene, der 
fulgte ham. 

I Samlingen 1904-05 afløstes Ministeriet Deuntzer af J. C. 
Christensens Ministerium, og Venstrereformpartiet sprængtes, 
men alle 3 bornholmske Rigsdagsmænd blev staaende i det 
gamle Parti. Deres Virksomhed fulgte de samme Linier som i 
Samlingen 1903-04. 

Blem holdt 38 Taler i Tinget; han var ligesom i de 3 fore
gaaende Samlinger Ordfører for Dele af Finanslovforslaget. 
Endvidere var han fortsat Formand for Lønningsudvalget og 
sad desuden i følgende 3 Udvalg: I) om Handel med Land
brugsprodukter - for dette Udvalg var han Formand; 2) om 
indenrigsk Kødkontrol og 3) om midlertidige Bestemmelser an
gaaende Handel med Kød, Kødvarer og Slagteriaffald. Det 
Lovforslag, som behandledes i dette Udvalg, for hvilket Blem 
var baade Formand og Ordfører, var fremsat i Tinget af Blem 
selv. Det havde til Hensigt at tilvejebringe en midlertidig Ord
ning, indtil der var gennemført almindelige Bestemmelser om 
Kødkontrol, hvorom det stadig ikke var lykkedes at opnaa 
Enighed, hvorfor de lokale Autoriteter gik frem efter uensar
tede Metoder. Heller ikke Blems Forslag naaede Vedtagelse i 
begge Ting. 

Fra Blems Virksomhed i Samlingen 1904-05 skal iøvrigt 
nævnes hans Arbejde for at faa gennemført en Pensionsord
ning for Landpostbudene. Ministeren stillede sig principielt vel
villigt, men mente dog ikke, at det vilde være muligt i denne 
Samling at løse dette Spørgsmaal. - Endvidere skal omtales, 
at Blem ligesom et Par Gange tidligere førte en større Fejde 
mod Socialdemokraternes Finanslovordfører K. M. Klausen 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



158 

om Statens Tilskud til Husmandsforetagender, som Klausen 
vilde have ydet direkte til Husmandsforeningerne. Blem talte 
for disses politiske Neutralitet og fremsatte en Bemærkning 
om, at de bornholmske Husmænd havde dannet 15 Husmands
foreninger - l i hver Sogn - »uden at man havde trængt til 
Socialdemokraternes Hjælp.» Heroverfor erklærede K. M. 
Klausen: »Saa snart Husmændene løfter Blikket ud over deres 
egen Jordlod og begynder at tænke over Politik, kommer de 
til Socialdemokratiet.« (Folket. Forh. 1904-05, Sp. 1924). 

Ingv. Jensen talte 15 Gange; intet af disse Indlæg frembyder 
særlig Interesse. Han var som sædvanlig Formand og Ord
fører for Udvalget om Statsrevisorernes Betænkning. Ogsaa 
for Udvalget om Forslag til Lov om Beskyttelse af Mønstre 
var han Formand og Ordfører. Dette Forslag, som havde væ
ret fremme adskillige Gange før, gennemførtes i denne Sam
ling. Udover de to forannævnte Udvalg havde Ingv. Jensen 
Sæde i Udvalgene vedrørende Saltvandsfiskeri og Ordning af 
Begravelseskassernes Forhold. For første Gang i en lang 
Aarrække havde Ingv. Jensen ikke Plads i Udvalget om Med
delelse af Indfødsret. Han havde dog Ordet ved Lovforslagets 
lste Behandling og kritiseredo: meget stærkt, at Københavns 
Magistrat opstillede videregaaende Krav for Folks Adgang til 
at erhverve Indfødsret, end Statens Praksis tilsagde. 

H. M. Kofoed havde Ordet 4 Gange og sad i Udvalgene 
vedrørende: l) Meddelelse af Indfødsret; 2) Nedsættelse af 
Konsulatafgifterne; 3) Arbejdsforholdene i Bagerier etc.; 4) 
Beskyttelse af Mønstre og 5 ) Kvinders Adgang til Stillinger i 
det statistiske Bureau. For dette sidste Udvalg var Kofoed lige
som i forrige Samling Formand. Lovforslaget blev heller ikke 
denne Gang ført frem til Vedtagelse, idet Regeringen ønskede 
en mere generel Overvejelse af K vinders Adgang til Stillinger 
i Centraladministrationen. 

De for Bornholm betydeligste Sager i denne Rigsdagssamling 
knyttede sig til de bornholmske Havneforhold. Natten mellem 
den 30. og 31. December 1904 hjemsøgtes Bornholm af en 
voldsom Orkan og Stormflod. Fiskerne mistede baade Baade og 
Redskaber, og en Række af Øens Baadehavne led betydelig 
Skade, værst Havnen ved Arnager, som delvis ødelagdes. Der 
blev kort efter denne Stormkatastrofe paa sædvanlig Maade 
ved Opraab i Aviserne foretaget en Indsamling til de skade
lidte Fiskere, men Beskadigelsen paa Havneværkerne var saa 

159 

betydelig, at Opgaven ikke kunde løses uden Statens Medvir
ken. Da alle Oplysninger var samlede, rejste Blem i en Tale 
ved Finanslovens 2den Behandling i Folketinget Krav om Stats
støtte, idet han udførlig gjorde Rede for de paagældende Hav
nes Laaneforhold etc. og de nu indtraadte Skader. Svend Høgs
bro, der nylig var blevet Trafikminister, lovede, at Staten vilde 
støtte efter Evne, men den saa sig ikke i Stand til at yde fuld 
Erstatning. - Socialdemokraten K. M. Klausen erklærede her
overfor, at Staten ikke alene burde yde de havarerede Havne 
i Tilskud hele det Beløb, som Skaden androg, men ogsaa er
statte de private skadelidte deres Tab. - I Konsekvens af 
dette Standpunkt stillede K. M. Klausen ved Finanslovens 
3die Behandling et Ændringsforslag, hvorefter der bevilgedes 
25.000 Kr. til de Fiskere paa Bornholm, som havde lidt Storm
skade. Landbrugsministeren, Ole Hansen, fandt dette Forslag 
mærkeligt, saa meget mere som »ingen havde haft Bud efter de 
ærede Forslagsstillere,« og Blem betegnede Manøvren som Valg
flæsk og henviste til, at de omhandlede Fiskere havde faaet 
udbetalt Penge saavel af den private Indsamlingskomite som 
af Fiskeriforsikringen. K. M. Klausen polemiserede skarpt 
imod Blem, hvis Stilling i Rønnekredsen efter Talerens Mening 
nu var saa svækket, at det var Socialdemokraternes Tur at 
overtage denne Kreds. Klausens Forslag forkastedes med 62 
Stemmer mod l 5. 

Da Tillægsbevillingslovforslaget for 1904-05 kom til Be
handling i Tinget, mødte Trafikministeren med Forslag til 
Statsstøtte for de Havne, der havde lidt Skade ved Orkanen. 
Denne Skade var opgjort saaledes: 

Gudhjem ............ 12.000 Kr. 
Teglkaas ........... 1.7°° Kr. 
Sandvig ............. 5.000 Kr. 
Tejn ................ .5.5°0 Kr. 
Melsted ............. 7°° Kr. 
Aarsdale ............. 10.000 Kr. 
Snogebæk .. ............ 1.000 Kr. 
Arnager ............ 20.000 Kr. 

eller Jah 55,9°°. Kr. Regeringen foreslog, at Staten tilskød 5/6 
at dIsse Beløb, Imod at der fra lokal Side tilvejebragtes 1/6. 
Socialdemokraterne stillede Ændringsforslag om fuld Erstat-
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ning, men Regeringsforslaget, for hvilket Blem udtalte Tak og 
Anerkendelse, vedtoges. - Endvidere bevilgedes paa Marine
ministeriets Budget I r.800 Kr. til Christiansø Havn, hvor De
cemberstormen ogsaa havde forvoldt Ravage. 

Udover disse Bevillinger fandtes paa Tillægsbevillingsloven 
for I904-05 nogle Tilskud til bornholmske Fiskerihavne, 
nemlig til Vang Havn 26.5°0 Kr. og til Baadehavnene i Hellig
peder, Tejn og Aarsdale ialt I I.500 Kr. Der var her Tale om 
Udvidelser og Forbedringer, som til Dels skulde udføres i For
bindelse med Restaureringerne efter Stormskaderne. Til disse 
Arbejder skulde der fra lokal Side bidrages med Halvdelen, 
efter den gældende Praksis. - Blem takkede for Regeringens 
og Finansudvalgets Velvilje ved disse Bevillingers Tilvejebrin
gelse. 

I5. BORNHOLMSK POLITIK I903-I904. 

Styrkeprøven ved Folketingsvalget i I903 havde vist, at 
Venstre stadig var Øens største og stærkeste Parti, men at So
cialdemokratiet i Rønnekredsen var i rask Fremmarch, medens 
det var smaat med Tilslutningen i Aakirkebykredsen. Partiet 
saa i Hauges Stemmetal ved Valget en stærk Opfordring til at 
arbejde videre. Hauge betegnede i sit Blad Resultatet som lo
vende »godt for Fremtiden. Det er en Begyndelse, som er mere 
end halv Fuldendelse.« Den energiske Leder af Partiet fortsatte 
ogsaa ufortrødent sit Arbejde med at skaffe Holdere af Bladet, 
stifte nye Foreninger og forøge Antallet af Medlemmer i de 
allerede stiftede, hvad enten det var socialdemokratiske V æl
gerforeninger eller Fagforeninger. Møder holdtes ustandselig 
rundt om paa Øen; det var ofte kun faa, der kom til Stede, 
men det var som Lyngen, der kravler op ad Fjældsiden: lang
somt og sejgt naar den frem ved at stikke sine Rødder ind i 
hver lille Revne i Klippen. 

Den I2/7 I903 holdt Socialdemokratiet et politisk Sommer
møde i Almindingen. Det havde vundet betydelig Tilslutning. 
Folketingsmand Harald Jensen fra Aarhus holdt Hovedtalen; 
han udtalte bl. a.: »Fremad skal vi, frem til at erobre den poli
tiske Magt, og vi maa være klar over, at naar vi gør dette, gør 
vi det med den Tanke ogsaa at erobre den økonomiske Magt.,< 
Derefter holdt Redaktør Hauge en Tale, hvori det bl. a. hed
der: »Det vil gaa op for Folk, at det, vi stræber efter, er, at 
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hver enkelt faar saa lykkeligt og rigt et Liv som muligt. Jeg 
tror, at vi vil naa vort Maal, ikke færdigt, men i stadig Ud
vikling, der sker i Kraft af Folkets almindelige Valgret.« 

Efter Hauge fik Restauratør C. Jacobsen, der nu var flyttet 
til København, Ordet for at hilse paa sine gamle Kampfæller. 
Han udtalte: »Jeg har den samme Følelse som en Søn, der kom
mer hjem og ser, at de Træer har vokset sig store og stærke, 
som han i sin Ungdom havde hæget og plejet om. 

Da jeg for en halv Snes Aar siden kom til Bornholm, hørte 
vi ikke noget til Ordet Socialisme. J eg mindes endnu en Dag, 
jeg kom gaaende ned ad Østergade med en Mand, som da siger 
til mig: »Kender du ham, der gaar der?« Der gik en lille, svær 
Mand, der saa ud som andre Mennesker. »Det er en Socialist,« 
føjede min Ledsager til. Saa sjældne var Socialisterne den Gang 
paa Bornholm, at man pegede paa dem som noget mærkeligt. 

I en Aarrække stemte vi jo Venstre. »Bornholms Tidende« 
var jo ogsaa et Blad, der stod paa vor Side indtil en Dag Strej
ken ramte Tidendes egne Kødgryder. Da brast Alliancen. Jeg 
er umaadelig glad for den Fremgang, Socialdemokratiet har 
haft herovre i de forløbne Aar. Lad os stadig arbejde paa at 
blive saa mange i Agitationen som muligt, hen til, at Socialde
mokratiet kan vokse sig stort og stærkt her paa Øen.« 

Den 9/I I904 holdt Venstre, som det efterhaanden var ble
vet Tradition, et politisk Nytaarsmøde i Aakirkeby. Mødet, 
der paa Grund af daarligt Vejr kun var besøgt af ca. 150 Men
nesker, aabnedes af Savmøller N. P. Møller, medens Lærer Pe
tersen, Pedersker, var Dirigent. Alle 3 Rigsdagsmænd havde 
Ordet. Ingv. Jensen, der talte først, gennemgik de Love, Ven
stres Regering havde faaet gennemført, og sluttede saaledes: 

»Der er et andet Punkt, som skal paa vort Program, nemlig 
dette, at Militærudgifterne maa nedsættes, og det vil sikkert 
blive fastholdt af Flertallet af Rigsdagsmændene saavel som 
af Befolkningen. Alt, det, der staar paa Programmet, kan selv
følgelig ikke gennemføres paa en Gang; men vi er gla.de ved 
hver Gang, vi kunne gennemføre noget. Jeg vil da slutte med 
det Ønske, at vi maa naa Resultater, som baade vi og Vælgerne 
kunne være gla:de ved, og at det kan blive til Velsignelse for 
vort Land.« 

Blem gennemgik Statens finansielle Stilling siden System
skiftet i I 90 r. »Finanserne var i den Grad ødelagte under Høj
res Regimente, at dets sidste Finanslovforslag viste et Under-
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skud paa r r Mill. Kr. Jernbanerne, der for nogle Aar siden 
havde givet et Overskud paa 4 Mill. Kr., gav nu et Underskud 
paa 1/4 Mill. Kr.; Toldindtægterne, der ellers stadig gaar op, 
var ogsaa gaaet ned, eller der var Stilstand. Saaledes var Stil
lingen, da Venstreministeriet overtog Styret og maatte tage Arv 
og Gæld efter Højreministeriet. Det gik straks som den røde 
Traad gennem enhver Forhandling: Nu skulle vi rigtignok 
spare. Og det er lykkedes Ministeriet ved Dygtighed at for
bedre vor Stilling, Indtægterne er stegne baade paa Tolden, paa 
Jernbanerne og andre Steder; den Finanslov, som var beregnet 
til et Underskud paa 51/2 Mill. Kr., kunde opgøres med et Un
derskud paa kun r 1/2 Mill. Kr. Der havde i længere Tid ligget 
Krav og Trang til flere lønningsforhøjelser ved Jernbanerne 
og andre Steder. Nu blev der ved den dygtigere og bedre finan
sielle ledelse Raad til at gennemføre disse Lønningsreformer 
saavel som adskilligt andet, som ikke kunde gennemføres saa 
længe der manglede Penge.« 

Derefter talte landstingsmand H. M. Kofoed, der som na
turligt var særlig dvælede ved Lovgivningsarbejdet i Lands
tinget. 

En Vælger spurgte om Grunden til, at man skulde give 6 
Mill. Kr. til Genopførelse af Christiansborg. Blem forsvarede 
denne Bevilling med Henvisning til, »at den nuværende Rigs
dagsbygning var en af de usundeste Bygninger, der kan gives, 
bygget paa Patentgødning.« Ingv. Jensen, der som omtalt i 
forrige Kapitel havde stemt imod Christiansborgs Genopfø
relse, motiverede sit Særstandpunkt og mindede bl. a. om, at 
Orla Lehmann i sin Tid havde udtalt, at der var saa mange 
Slotte paa Sjælland, at man kunde spille Fjerbold fra det ene 
til det andet. Dirigenten sluttede Mødet med Ønsker om, at 
man maatte faa en frisindet Valglov og Militærudgifterne ned
sat. 

I April r904 holdt den kendte og særprægede Agitator P. 
Sabroe en Række Møder paa Bornholm (Rønne, Allinge, Hasle, 
Aakirkeby og østermarie). De var alle stærkt besøgt og Virk
ningen af Sabroes Taler var meget stor. »Sabroe skildrede,« 
,krev Socialdemokraten, »i gribende Ord Samfundets Ansvar 
overfor de Tusinder af hjemløse og vanrøgtede Børn og de Ti
tusinder af tuberkuløse Mennesker. Naar jeg, fortsatte Sabroe, 
ser ud over Landet, ser jeg Kirkerne, Militærkasernerne, Herre
gaardene og Slottene knejse mod Himlen, udfordrende ligger de 
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der, alle de Pragtbygninger, der huser Tronens, Alterets og Pen
genes Støtter. Hvor bliver ikke de gamle Udslidtes Huse, Bør
nenes Asyler og de Syges Hospitaler faa og smaa i Sammen
ligning med dem.« 

Den r. Maj var Vejret meget slet. De socialdemokratiske 
Majfester, hvor man som sædvanlig demonstrerede for 8 Timers 
Arbejdsdagen, maatte derfor holdes inden Døre. Hauge talte i 
Rønne, Typograf Blomberg i Vang. Disse to Pladser var stadig 
de to vigtigste Centrer for det bornholmske Socialdemokrati. 

Grundlovsfesterne i r 904 var derimod begunstiget af straa
lende Solskinsvejr. Socialdemokratiet i Rønne holdt som sæd
vanlig Fest i »Sommerlyst«; hertil marcherede man i Proces
sion fra Rønne Torv; ca. 5°° var med i Toget. Journalist Niels 
Nielsen og Folketingsmand Schmidt fra København var Fest
talere. En anden socialdemokratisk Grundlovsfest holdtes sam
me Dag ved Hammersholm. Det var Foreningerne i Allinge, 
Sandvig og Vang, der var Indbydere, og ca. 600 Mennesker 
var mødt for at høre Redaktør Hauge, som i sin Tale opstil
lede følgende Program: 

r) Nedsættelse af Militærudgifterne, 2) Gennemførelse af en 
Toldrevision, 3) Ændring af Skoleforholdene, 4) sociale Re
former: Sanatorier i Stedet for Fæstningsværker, Børnehjem i 
Stedet for Kongeslotte, 5) Arbejde til alle, som vil og kan ar
bejde; uforskyldt skal ingen lide Nød. Hauge sluttede med at 
udtale, at dersom Socialdemokraterne kom til Magten, vilde 
man ikke begynde med at jage Kongen ud af Landet; det var 
heller ikke Hensigten at lukke Kirkerne eller lade Folk leve 
sammen uden Giftermaal! 

Højre holdt heller ikke dette Aar nogen Grundlovsfest; der
imod samledes Venstre til Fest i »Stampen« ved Rønne, hvor 
ca. 7°° Mennesker deltog. Ingvard Jensen fik først Ordet. For 
første Gang var »Uroen« i Venstre Genstand for Omtale. Fol
ketingsmanden udtalte herom bl. a.: »Men sker der en Spræng
ning, saa husker man, hvad man burde glemme, og glemmer, 
hvad man burde huske: Hvilken Kamp det i en Menneskeal·· 
der havde kostet at naa til det, som skete for 3 Aar siden. 
Militærvæsenet har vakt særlig Uro, og jeg maa tilstaa, at der 
her foregaar et og andet, som kan give Grund til Misfornøjelse. 
Krigsminister Madsen mangler i høj Grad politisk Forstaaelse.« 

Seminarielærer P. Dam, der fik Ordet efter Ingv. Jensen, 
omtalte ogsaa »Uroen«; han ytrede herom bl. a.: »Uro i Be-
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folkningen er godt, thi det viser, at man er vaagen. Den største 
Uro var i sin Tid Berg, og nu takker man ham for det med 
Højagtelse. Det er Uroen, der skal holde Værket i Gang«. 

Efter disse Udtalelser var det jo tydeligt, at P. Dam hørte 
til de misfornøjede indenfor Venstrepartiet. Derimod var Ingv. 
Jensens Stilling temmelig uklar. 

Den 2616 I904 holdt Socialdemokraterne deres Sommermøde 
i Almindingen. T rods ret ugunstigt Vejr var Tilslutningen be
tydelig, og for første Gang var en væsentlig Del af Forsamlin
gen Landboere. Mødets Talere var Hauge og Borgbjerg, der 
bl. a. udtalte: »Vi har nu Situationen fra I 894 om igen. Den 
Gang angreb Hørup og Berg de Moderate, som vi nu angriber 
Alberti. Og som Frisindet den Gang sejrede, saaledes er der 
Haab om, at vi atter denne Gang skal slaa Reaktionen ihjel. 
De Radikale er ved at bryde ud, men de bør af Forliget 1894 
have lært ikke at betænke sig for længe. Den Gang hindredes 
de værste Ulykker, men bedre havde det været, om Forliget 
aldrig var blevet sluttet, og det var det ikke, dersom Alberti 
og Blem havde handlet i Tide«. 

Den 3017 1904 holdt Venstreforeningen politisk Møde i 
Aakirkeby. Der var kun mødt ca. 100 Vælgere. Ingv. Jensen 
var Mødets Hovedtaler, og han beskæftigede sig udførligt med 
Uenigheden i Venstre. Denne var dog efter Talerens Mening 
ikke mere dybtgaaende end at det nok kunde trække sig i Lave. 
Det værste, man kunde gøre, var at slaas indbyrdes; han øn
skede, at Reformarbejdet kunde fortsættes roligt, og at man 
maatte blive fri for uretfærdig Kritik, der ødelagde i Stedet 
for at fremme det, som var godt. 

Landstingsmand H. M. Kofoed anstillede lignende Betragt
ninger. Det var med Hensyn til Forholdet mellem Regeringen 
og Reformpartiet som i et Ægteskab, »i Førstningen kan der let 
være lidt Rivninger, men det jævner sig efterhaanden. Det bun
der ikke saa dybt, som det undertiden kan se ud til«. (Bornh. 
Tid. 3/8 1904). 

P. Dam saa helt anderledes paa Sagen. »Der var til at be
gynde med«, udtalte Dam efter Tidendes Referat, »et Venstre
parti, der stod stærkt og sluttet. Men hvorledes er det nu? Vi 
har en Minister, der vil sætte Bom for Socialismen, men den 
springer de over. Hvis man venter med Reformer endnu nogle 
Aar, da gaar mange over til Socialdemokraterne. Det er ud fra 
dette Syn, vi gør Uro. Det er, fordi vi vil bevare vort gamle 
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demokratiske Parti. Ogsaa vor Pr'esse ser fejl paa det. De, der 
bringer Uro, maa betragtes som Saltet, der vil holde Partiet 
friskt.« 

Forsamlingen gav ikke Udtryk for, om den sympatiserede 
med Rebellionen i Venstre eller det modsatte. Dens Faatallig
hed tydede vel nærmest paa, at Inter,essen for den begyndende 
Strid ikke var særlig star her paa øen. 

16. DANSK POLITIK UNDER MINISTERIET 
J. C. CHRISTENSEN (1905-08). 

Da Deuntzer dannede det første Venstreministerium i 190I, 
havde Maalet været en Regering, hvori alle Partiets Afskyg
ninger var repræsenterede. Resultatet var blevet Splittelse og 
Uro i og omkring Ministeriet. I Modsætning hertil vilde J. C. 
Christensen skabe en Regering, der var enig og handlekraftig, 
selvom dette skulde medføre en Deling af Regeringspartiet. 
Den I21 I 19°5 forelagde han i et Partimøde den endnu ikke 
dannede Regerings Program og udtalte herunder bl. a., at han 
ikke ventede, at den kommende Forsvarsordning vilde med
føre nogen Nedgang i Militærudgifterne, og at han vilde 
kræve en Tekstanmærkning paa Finansloven, hvorved Bespa
relsen paa een Konto paa Militærbudgettet kunde komme andre 
Forsvarskonti tilgode. Partiets Formand, Anders Nielsen, med
delte, at de, der ikke stemte for dette Program, maatte udtræde 
af Partiet. Ved Afstemningen faldt der 62 Ja, medens 8 sva
rede »stemmer ikke«. 

2 Dage efter dannedes Ministeriet. J. C. Christensen over
tog foruden Konsejlspræsidiet begge de militære Ministerier. 
Alberti fortsatte som Justitsminister, Ole Hansen som Land
brugsminister. Enevold Sørensen flyttedes fra Indenrigsmini
steriet, der overtages af Christen Bergs Søn Sigurd Berg, til 
Kultusministeriet. Den grundtvigsk sindede Svend Høgsbro, en 
Søn af Sophus Høgsbro, overtog Trafikministeriet. Aalborg 
Amtstidendes Redaktør Vilh. Lassen, en af Partiets bedste Agi
tatorer og Skribenter, blev Finansminister, medens en i Politik 
hidtil ukendt Mand, Grev Raben-Levetzau til Aalholm, be
troedes Udenrigsministeriet. 

Da de 8 Medlemmer af Reformpartiet, som i Mødet ikke 
havde givet den nye Regeringschefs Programudtalelse deres Til
slutning, trods Anders Nielsens Udtalelse ikke udmeldte sig af 
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Partiet, blev de den 26/1 ekskluderede. De dannede da under 
Ledelse af C. Th. Zahle en ny Gruppe, der antog Navnet »Fol
ketingets Venstre«. Ved yderligere Udmeldelse af Venstrere
formpartiet kom den til at tælle I 3 Medlemmer; af disse skal 
nævnes Juristen Christopher Krabbe, der i 70'erne og Begyn
delsen af 80'erne var Formand i Folketinget, Agitatoren Slen
gerik, Venstreveteranen Fogtmann og de to senere Landbrugs
ministre Poul Christensen og Kr. Pedersen. Til de 13 Mands 
Valg.gruppe sluttede sig som Løsgænger den afgaaede Konsejls
~ræsl~e~t Deuntzer og Herman Trier, der samtidig nedlagde 
SIn StIllIng som Formand i Folketinget. Han afløstes af den 
jyske Lærer Anders Thomsen. 

Denne Nydannelse paa Tinge blev hilst med den største Til
fredshed i de Kredse udenfor Rigsdagen, hvor man længe havde 
ønsket at organisere Modstanden imod Regeringens Politik. Paa 
et Møde i København i Februar 1905 mellem Udsendinge fra 
By og Land vedtoges efter Aftale med »Folketingets Venstre« 
Udkast til et Program for et nyt Parti. Dette blev stiftet ved et 
Delegeretmøde i Odense den 20. og 21. Maj s. A. og fik Nav
net »det radikale Venstre«. Heri gik Rigsdagsgruppen op. 

I det nye Partiprogram, ved hvis Udformning Journalisten 
Bransager, Historikeren, Dr. ph il. P. Munch og Skribenten 
Ove Rode havde været særlig virksomme, krævedes bl. a. Fæst
ningens Nedlæggelse, Hærens og Fla'adens Omdannelse til et 
Grænse- og Søpoliti, Forfatningens Omdannelse i Junigrund
lovens Aand, den almindelige Valgret indført, Skatterne om
formede til Dels efter georgistiske Synspunkter (Grundværdi
skat i Stedet for Ejendomsskyld), sociale Reformer samt fri
sindet Lovgivning paa Skolens og Kirkens Omraade. 

Ministeriet ]. C. Christensen blev straks mødt med skarpe 
Kampsignaler fra Socialdemokratiets Side. Derimod var det 
moderate Venstre villigt til et vidtgaaende Samarbejde, som 
dog ikke kom i Stand foreløbig, da ]. C. Christensen ikke ansaa 
Tiden for moden hertil; Venstrereformpartiet raadede ogsaa 
vedvarende over absolut Flertal i Folketinget. De frikonserva
tive i Landstinget saa med Tilfredshed, at de radikale Ele
menter var udskilt af Regeringen og dens Parti. I Højre var 
Meningerne delt og Indstillingen afventende. Derimod gik det 
radikale Venstre straks ind i en skarp Opposition mod Regerin
gen, og Kampen blev saavel i Rigsdagen som paa talrige Agita-
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tionsmøder Landet over fra begge Sider ført med megen Bit
terhed. 

Den nye Regering satte Gennemførelsen af den kommunale 
Valgretsform op som en Mærkesag, men den mødte her afgø
rende Modstand i Landstinget. Under disse Forhold gik man til 
Folketingsvalg den 29/5 19°6. Ved dette, hvor Valgdeltagelsen 
var større end ved noget tidligere Valg her i Landet (70,6 %), 
tabte Venstrereformpartiet 3 Mandater (fra 59 til 56), de radi
kale 4 (fra 15 til II, heri medregnet 2 Løsgængere), de mode
rate 2 (fra I I til 9), medens Højre vandt I Mandat (fra 12 til 
13) og Socialdemokratiet 8 (fra 16 til 24). For dette sidste 
Parti betød Valget altsaa en betydelig Sejr, medens det radi
kale Venstre, med hvilket Socialdemokratiet iøvrigt delvis 
havde været i Alliance, havde lidt et Nederlag: der føltes saa 
meget stærkere, som Partiet forud for Valget havde givet Ud
tryk for, at man regnede med en Mandatforøgelse. Venstre
reformpartiets Mandattab betød, at Regeringen ikke længere 
havde absolut Flertal i Folketinget. Det moderate Venstres 
Betydning som Støtteparti for Regeringen øgedes derved meget 
væsentligt. Hvad der skilte de to Partier var ogsaa mere For
tiden end saglige Uoverensstemmelser. 

I September 1906 afholdtes ogsaa Landstingsvalg. Reform
partiet mistede her 2 Mandater, saaledes at dette Parti ikke 
længere havde klart Flertal sammen med de frikonservative i 
Landstinget. 

I de to Rigsdagssamlinger 19°6-°7 og 19°7-08 lykkedes 
det Regeringen ved en dygtig, sejg og maadeholden Forhand
lingspolitik at opnaa betydelige Lovresultater. De vigtigste af 
disse var Toldloven og den kommunale Valgretsreform. Ved 
denne sidste ophævedes ved Valg til By- og Sogneraad de hid
tidige 2 Vælgerklasser uden for København og Skattecensus i 
Hovedstaden, Valgretsalderen nedsattes til 25 Aar, og Kvinder 
fik lige Valgret og Valgbarhed med Mænd. Som konservative 
Garantier indsattes Bestemmelser om, at Valgretten var betin
get af 2 Aars Ophold i paagældende Kommune, samt at Skatte
forhøjelser over en vis Størrelse skulde have Amtsraadets eller 
Indenrigsministeriets Samtykke. Derimod opretholdtes i Prin
cippet den privilegerede Valgret til Amtsraadene. Særligt dette 
sidste var Genstand for stærke Angreb fra de radikales og 
Socialdemokraternes Side. Det samme gjaldt Forliget om Told
spørgsmaalet, der opnaaedes i Maj 1908. Beskyttelsessatserne 
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blev gennemgaaende nedsat med ca. 20 %; især gjaldt Lettel
sen Industriens Raastoffer. Der paalagdes en Del nye Afgifter, 
men Slutresultatet blev dog en væsentlig Nedgang i Statens 
Toldindtægter. Under Toldlovsforslagets Behandling paa Rigs
dagen, overtog det moderate Venstres Fører N. Neergaard - i 
Januar 1907 - Ordførerskabet for Regeringspartiet. Dermed 
var Broen mellem de to Partier bygget; efterhaanden traadte 
de i snævert Samarbejde, og da ]. C. Christensen den 24/7 19°8 
rekonstruerede sit Kabinet, overtog Neergaard Finansminister
posten, der var blevet ledig ved Vilh. Lassens Død i April 1908. 
Samtidig udtraadte Alberti og hans nære politiske Menings
fælle Ole Hansen af Regeringen; som nye Ministre optoges 
foruden Neergaard Anders Nielsen og Jensen-Sønderup. 

Den 28/7 1908 afgav Forsvarskommissionen sin Betænkning. 
Hvert af de 4 politiske Partiers Repræsentanter mødte med sin 
Særindstilling. Flertallet (Venstrereformpartiets og det mode
rate Venstres Repræsentanter) foreslog Nedlæggelse af Landbe
fæstningen, men Udvidelse af Søbefæstningen og Anlæg af en 
Række Kystbefæstninger paa Sjælland samt en væsentlig For
øgelse af Flaaden og en mindre af Infanteriet. Der regnedes 
med en Udgift engang for alle paa 3 1 1/ 2 Mil!. Kr. og en aarlig 
Merudgift paa 1,7 Mil!. Kr. Dækning skulde tilvejebringes ved 
en Værneskat. Højre og de frikonservative krævede Bevarelse 
af baade Land- og Søbefæstningen; desuden foresloges Anlæg 
af 5 større Værker og 15 Forpostværker. Udgiften engang for 
alle kalkuleredes til 391/2 Mil!. Kr. og den aarlige Merudgift 
til 5,2 Mil!. Kr. Socialdemokraterne foreslog Afvæbning og de 
radikale Københavns Befæstnings Nedlæggelse, Hærens og 
Flaadens Reduktion, da den kun skulde fungere som en Grænse
og Politivagt. - Det store Spørgsmaal var nu, hvorledes J. C. 
Christensen vilde stille sig. Hans politiske Position var paa 
dette Tidspunkt meget stærk. Hans Parti stod trofast sammen 
om ham; de konservative, som ud over Landet iværksatte en 
virkningsfuld Forsvarsagitation, betragtede ham som den natur
lige Mægler mellem Tingene. Kong Frederik den 8', der i 1906 
havde fulgt sin Fader paa Tronen, gav offentlig Udtryk for, 
at hans Regeringschef havde hans fulde Tillid. Da blev]. C. 
Christensens politiske Bane brudt ved den nylig afgaaede 
Justitsminister Albertis dybe Fald. 

P. A. Alberti var kommet ind i Politik i 1892, da han som 
moderat Valgkandidat, støttet af Højre, fældede Hørup i 
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Køgekredsen. Ved Forliget brød han med de moderate og blev 
et fremtrædende Medlem af Venstrereformpartiet. Hans ualmin
delige Evner og stærke politiske Stilling gjorde ham selvskreven 
til en Ministerstilling, da Venstre i 190 I dannede Regering. 
Han fortsatte som Leder af to store økonomiske Foretagender, 
den sjællandske Bondestands Sparekasse og Smøreksportforenin
gen, og om hans økonomiske Affærer gik der af og til urovæk
kende Rygter, men intet forelaa bevist. I Efteraaret 1907 og For
aaret 1908 rejstes der i Rigsdagen og i Pressen voldsomme An
klager imod hans Embedsstyre; han beskyldtes for Vilkaarlig
hed og Nepotisme, og af Socialdemokratiet forlangtes en Un
dersøgelseskommission. Dette afvistes af ]. C. Christensen, der 
tilmed som midlertidig Finansminister efter Vilh. Lassens Død 
efterkom en Anmodning fra Alberti om et Laan fra Statskas
sen til Bondestandens Sparekasse paa 1 1/2 Mil!. Kr. Da Angre
bene fortsattes, ansaa ]. C. Christensen det dog for rigtigst -
af Hensyn til Forsvarssagen - at Alberti udtraadte af Regerin
gen. Dette skete som nævnt den 24/7 19°8, men Alberti deko
reredes samtidig med Storkorset og udnævntes til Gehejmekon
ferensraad. 1 1/ 2 Maaned senere maatte han melde sig selv for 
Bedrageri og Falsk. Hans Underslæb androg omkring 16 Mil
lioner Kr. 

Denne Afsløring føltes som en Skam for hele Nationen, og 
langt udenfor Oppositionens Rækker krævedes]. C. Christen
sens Afgang. Ogsaa hans egen Udenrigsminister fremsatte og 
fastholdt Kravet herom, og den 12/9 1908 indgaves Ministe
riets Dimissionsbegæring. Det fungerede indtil Rigsdagens Sam
mentræden, men den U/IO afløstes Ministeriet]. C. Christen
sen af Ministeriet Neergaard. 

17. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND BLEM, 
INGV. JENSEN OG H. M. KOFOEDS VIRKSOMHED 

I RIGSDAGSSAMLINGEN 19°5-06. 

I denne Samling havde Blem Ordet ikke mindre end 66 
Gange. De 30 af disse Taler blev holdt under Finanslovbe
handlingen. I en Række Aar havde Ordførerskabet været delt 
mellem Blem, Zahle og Jensen-Sønderup. Zahle kunde selv
følgelig efter sin Udtræden af Venstrereformpartiet ikke fort
sætte som Regeringspartiets Ordfører, og Blem, hvis Ordfører
skab hidtil havde omfattet Trafik- og Landbrugsministeriets 
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Budgetter, fik nu yderligere Budgetterne for Justits- og Inden
rigsministeriet overdraget. Blem nedlagde et meget stort Ar
bejde i disse Ordførerskaber. Hans Udredninger af de forskel
lige Bevillingsspørgsmaal, store saa vel som smaa, var meget 
udførlige, men kunde undertiden virke noget trættende, da 
hans store Kendskab til og Interesse for de enkelte Spørgsmaal 
medførte, at hans Indlæg var stærkt overlæssede med Detailler. 

Blem var desuden - som sædvanlig - Medlem af og Ord
fører for Folketingets Lønningsudvalg. Der gennemførtes i 
denne Samling Lønningslov for Blindeinstitutterne og desuden 
en Lov, hvorved der tilvejebragtes en Pensionsordning for 
Landpostbudene. Disse havde i det hele stadig Blems Bevaa
genhed. »Vore Venner Landpostbudene« var en Vending, der 
flere Gange findes i Blems Rigsdagstaler, og han viste i Hand
ling, at Udtalelsen ikke var Mundsvejr. Blem var desuden For
mand og Ordfører for Udvalget angaaende et Lovforslag om 
indenrigsk Kødkontrol. Det havde være fremme flere Gange 
før og blev gennemført i denne Samling. - Det samme gjaldt 
Lovforslaget om Oprettelse af Kongeriget Danmarks Hypotek
bank. Princippet for denne Bank var, at den skulde optage 
Laan i Udlandet, hvor Pengemarkedet var gunstigst; for disse 
Laan udstedtes Hypotekobligationer, og for de Penge, som 
derved indvandtes, blev Banken sat i Stand til bl. a. at op
købe Kreditforeningsobligationer. For denne Sags Fremme 
havde Blem arbejdet i flere Aar, og da Finansminister Lassen 
nu mødte med et Forslag, der realiserede disse Planer, hilste 
Blem dette med Glæde og Tilfredshed. Han holdt ved l. Be
handling en lang og indsigtsfuld Ordførertale, blev Medlem af 
Udvalget og dettes Ordfører. Forslaget gennemførtes og op
højedes til Lov den 6. April 1906. 

Udover de før nævnte 4 Udvalg var Blem Medlem af og 
Formand for et Udvalg, der behandlede et af ham og Ingv. 
Jensen privat indbragt Lovforslag om Nedsættelse af visse 
Arvefæsteafgifter paa Bornholm. Allerede i Rigsdagssamlingen 
1869-7° havde daværende Landstingsmand, Kaptajn O. E. 
Sonne, rejst Spørgsmaalet om Berettigelsen af de Krav, som 
Staten stillede til de Landbrugere, der ved en Udstykning i 
Midten af det 19de Aarhundrede overtog visse Udmarkslod
der, der tilhørte Staten. Man hævdede fra o. E. Sonnes og hans 
to Folketingskollegaer, Lucianus Kofod og Ph. R. Dams Side, 
at Boniteringen havde fundet Sted paa et forkert Grundlag, 
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saaledes at Ydelsen blev for høj, se Redegørelsen i Kapitel 22 i 
denne Afhandlings 4. Afsnit. Det lykkedes ogsaa de nævnte 
bornholmske Rigsdagsmænd at opnaa en Omtaksering og deraf 
følgende Regulering. Dette skabte Ro om Sagen i flere Aar
tier, men nu var Hartkornsskatterne, Tienden og visse Jorde
bogsafgifter afløst ved den store Skattereform i 1903 og den 
særlige bornholmske Jordebogslov af 1904, og dette gav Ejer
ne af de foran omtalte Udmarkslodder - det drejede sig iah 
om 490 Parceller - Mod til paany at rejse Spørgsmaalet om 
de af dem svarede Afgifters Nedsættelse. De bornholmske Rigs
dagsmænd tog sig af Sagen, og som foran nævnt forelagde Blem 
og Ingv. Jensen et særligt Lovforslag. Dette gik i det væsent
lige ud paa, at Afgifterne nedsattes med 7/2" af de Beløb, der 
svaredes for Tiden. Blem var Ordfører ved Forslagets lste 
Behandling og fremsatte en Række Betragtninger, der i det 
væsentlige svarede til dem, som 36 Aar før var gjort gældende 
fra bornholmsk Side: Regeringskommissionen havde regnet med 
altfor høje Boniteringstakster, og tilmed havde man for den 
raa Lyngjord medtaget Værdien af de Forbedringer, som 
Ejere ved Opdyrkning og Kultivering vilde tilføre Jorden; 
endelig hævdede han, at Kommissionen halvvejs havde tvun
get Lodsejerne til at overtage Lodderne. - Finansminister 
Lassen stillede sig i sin Svartale temmelig skeptisk overfor de 
her rejste Kravs Berettigelse og pegede navnlig paa, at det 
maatt,e overvejes, hvilke Konsekvenser det vilde medføre at 
lette de bornholmske Afgifter, da der antagelig var lignende 
Forhold andetsteds i Landet. Ministeren havde iøvrigt haft 
Besøg af en Deputation af bornholmske Arvefæstere, der 
havde afleveret et Andragende om Afgiftens Reduktion. I den 
socialdemokratiske Provinspresse var det hævdet, at denne De
putation var blevet »affejet« af Ministeren. Vilh. Lassen be
stred i Folketinget denne Fremstillings Rigtighed. Lovforsla
get henvistes til et Udvalg, hvori baade Blem og Ingv. Jensen 
fik Sæde - Blem som Formand. Udvalget afsluttede ikke sit 
Arbejde i denne Samling. Sagen havnede senere sammen med 
en Række andre Arvefæstespørgsmaal i en Kommission, der 
nedsattes den 1/6 1907 og afgav Betænkning den 29/1 1910. 

Fra Blems Virksomhed i Sessionen 19°5-06 skal iøvrigt 
nævnes, at han ved Finanslovforslagets Iste Behandling benyt
tede Lejligheden til at takke for en Del særlige bornholmske 
Bevillinger; den vigtigste af disse var 10.000 Kr. til daglig 
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Postombæring paa Øen; endvidere var der opført 3.100 Kr. til 
en Motorbaad til Fiskerifogden paa Bornholm og 6.500 Kr. 
som Laan til Sandvig Baadehavn. 

Ingv. Jensen var i denne Rigsdagssamling en ret tavs Mand; 
han havde kun Ordet 8 Gange. Derimod var han Medlem af et 
betydeligt Antal Udvalg, ialt 8. De behandlede følgende Em
ner: I) Valgbreves Prøvelse; 2) en Ministeransvarlighedslov; 
3) Valg af Borgmestre i København; 4) Ændringer i den vest
indiske Koloniallov; 5) visse Skattelempelser; 6) Oprettelse af 
et Seruminstitut; 7) Indplantning af Fiskeyngel og 8) de born
holmske Arvefæsteafgifter. For dette sidste Udvalg var Ingv. 
Jensen Sekretær, for det under 4 nævnte Udvalg var han For
mand. Af de Lovforslag, som behandledes af de omtalte Ud
valg, gennemførtes kun Forslaget om Oprettelse af Serumin
stituttet. 

For H. M. Kofoed var Rigsdagssamlingen 19°5-06 den 
sidste, i hvilken han deltog. Han havde Ordet 13 Gange og sad 
i 6 Udvalg; disse behandlede følgende Emner: I) Meddelelse 
af Indfødsret; 2) Arbejde i Bagerier; 3) Kommissariater ved 
Jernbanerne; 4) Saltvandsfiskeriloven ; 5) J ords Udstykning og 
Sammenlægning og 6) K vinders Adgang til Embeder i det 
statistiske Bureau. For dette sidste UdvaIg var Kofoed For
mand, og Sagen synes at have interesseret ham stærkt. Den sid
ste Tale, han holdt i Rigsdagen, handlede om dette Spørgs
maal. Han gav her en grundig Udredning af, hvad der var 
passeret, siden Spørgsmaalet var rejst overfor Rigsdagen. Bl. a. 
havde man hørt alle Universitetets Fakulteter; det theologiske 
havde fraraadet, at Kvinder fik samme Adgang til Embeder 
som Mænd, men de andre Fakulteter havde støttet Tanken, 
nogle endda stærkt. Kofoed mente nu, at man skulde gøre en 
Begyndelse i det statistiske Bureau, saa kunde man senere gaa 
videre. Forslaget naaede dog heller ikke i denne Samling frem 
til endelig Vedtagelse. 

18. BORNHOLMSK POLITIK 19°5-06; FOLKETINGS
OG LANDSTINGSVALGET PAA BORNHOLM 11906. 

Den 7/1 1905 holdt Venstreforeningen det sædvanlige of
fentlige Nytaarsmøde i Aakirkeby. Efter at Mødet var blevet 
averteret, men 2 Dage før det blev afholdt, brød Minister
krisen løs, idet 5 Ministre med J. C. Christensen i Spidsen ud-
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traadte af Kabinettet Deuntzer. Der var da ogsaa mødt mange 
politisk interesserede Vælgere for at faa kastet lidt Lys over 
den meget uklare politiske Situation. Haabet herom gik dog 
ikke i Opfyldelse; Blem var paa Grund af Sygdom ikke kom
met til Stede, og Ingv. Jensen, der herefter var eneste officielle 
Taler, var meget forbeholden i sine Udtalelser. I Bornholms 
Tidendes Referat af Folketingsmandens Foredrag hedder det: 
»Dette, at de 5 Ministre gaar, optager os allesammen. Natur
ligvis har Vælgerne Ret til at kræve Oplysning af Rigsdags
mændene; men da dette .er sket i Juleferien, skal jeg vogte mig 
for at sige for meget. Saa meget kan dog siges, at det er Krigs
ministeren, der har givet Anledning til denne Krise; men hvor
ledes den vil ende, kan jeg ikke have nogen Mening om. Men 
Situationen er ret alvorlig, saa meget mere som det knap er 3 
Aar siden, Ministeriet dannedes." 

Det blev Folk jo ikke meget kloge af, og der stilledes derfor 
en Række Spørgsmaal til Folketingsmanden. Dyrlæge Eske
lund, Neksø, vilde vide, hvad Grunden var til Ministerkrisen, 
og P. Dam spurgte, hvorledes man tænkte sig, at den vilde 
forløbe. Ingv. Jensen indskrænkede sig til at svare, at han per
sonlig ønskede, at Krigsminister Madsen vilde gaa, medens det 
øvrige Ministerium blev. Saaledes vilde han næppe have udtalt 
sig, dersom der i 1905 havde været Telefonforbindelse mellem 
København og Bornholm, for det stred ganske imod det Stand
punkt, som hans Bannerfører J. C. Christensen indtog i denne 
Sag. Ingv. Jensens Omtale af Krigsminister Madsen huede 
heller ikke alle hans Tilhørere. Proprietær Kirketerp, Lehns
gaard, udtalte: »Folketingsmanden vil ikke ret ud med Spro
get. Han ved nok bedre Besked. Det var Zahle, der havde gjort 
Ophævelser i Finansudvalget. Der har ellers aldrig været en 
Krigsminister, som havde den Sympati for sig som Krigsmini
ster Madsen. Det undrer mig derfor, at en saa dygtig Mand 
skal fjernes." 

Saa tog Ingv. Jensens Modkandidat fra sidste Valg, Skov
rider Briiel, Ordet. Hans Replik refereres i Tidende saaledes: 
»Jeg var kommet her for at høre noget om Grunden til Mini
sterkrisen, men fik ikke noget at vide. Jeg kan dog sige, hvad 
Grunden er, nemlig den, at der aldrig er sket noget System
skifte; thi hvis der var det, var Krigsministeren aldrig kommet 
ind i Ministeriet.« 

Redaktør Hauge var ogsaa til Stede; Mødet var jo offent-
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ligt. Han opstillede forskellige Muligheder: et Ministerium 
Alberti, støttet af de moderate, eller et Ministerium Deuntzer, 
støttet af Socialdemokraterne. Han sluttede med at efterlyse 
Ingv. Jensens egen Stilling, men denne vilde ikke ud af Taa
gen; han svarede med følgende Replik: »Hauge vilde gerne 
lede mig paa Glatis ved at faa mig til at sige alt, hvad jeg ved 
og mere til; men det er vel naturligt for ham, da han og hans 
Kolleger er vante til at sige meget mere, end de vide«. Hauge 
fortsatte sin Eksaminaion, og Ingv. Jensen erklærede da: »Det 
Ministerium, som slutter sig til Venstrereformpartiets Politik, 
støtter jeg.« Dermed havde han forvaret sig imod enhver Del
tagelse i Rebellion imod Partiet og dets Fører· J. C. Chri
stensen. 

Imidlertid fuldbyrdedes Sprængningen af Venstrepartiet paa 
Rigsdagen, og Forberedelserne til Dannelsen af Landspartiet 
»det radikale Venstre« gik deres Gang. De bornholmske Rigs
dagsmænd blev alle 3 staaende i Partiet, og Bornholms Tiden
des Redaktør, M. M. Smidt, forfægtede med Styrke det nye 
!"linisterium J. C. Christensens Politik. Bladets Spalter var dog 
Ikke lukket for Talsmændene for de radikale Synspunkter. Saa
ledes fik Seminarielærer P. Dam, Føreren paa Bornholm for 
det nye Venstreparti, Plads i Bladet for et meget langt Modsvar 
til en i Tidende optaget Artikel fra »Tilskueren« af Overrets
sagfører Erik Henrichsen. Ingvard Jensen, der i de senere Aar 
sjælden havde givet sig af med Journalistik, rykkede derefter 
ud med en længere Artikel imod Dam; han protesterede ener
gisk imod, at de radikale tog Christen Bergs Navn til Indtægt 
for det radikale Partis Politik; »det er«, skrev Ingv. Jensen, 
»et Ran, en Usandhed, som ligger klart for alle, som kende 
blot en Smule til det nye Parti«. 

Det første politiske Møde paa Bornholm efter Venstres 
Sprængning holdtes den 8/4 19°5 i Aakirkeby. Tilslutningen 
var ret stor. Ingv. Jensen erklærede her, at han ikke et øje
blik havde tvivlet om, at han burde følge Partiet og Ministe
riet. Hvis han havde skilt sig ud, vilde han samtidig have ned
lagt sit Mandat og givet Vælgerne Lejlighed til at afgøre, om 
man vilde beholde ham eller ej. - Blem hævdede, at dersom 
man havde givet Zahle en Ministerpost, havde han ikke dannet 
et nyt Parti! Han fremhævede J. C. Christensens store For
tjenester af Demokratiet og de gode Reformer, der var opnaaet 
siden Systemskiftet. Om Forsvarsspørgsmaalet udtalte han: »Vi 
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er ikke Forsvarsnihilister. Vi skal forsvare os og ikke opgive os 
selv. Det var under Provisorierne, at vi krævede Nedgang i 
de militære Udgifter. Vore militære Udgifter er heller ikke 
stegne i samme Omfang som vort Budget«. 

P. Dam var mødt som Ordfører for det radikale Venstre. 
Han bebrejdede i stærke Ord Regeringen og Reformpartiet, at 
man kun søgte frem ad Forhandlingens Vej i Stedet for at op
tage en Kamp med Landstinget. »Det er det, som det nye Parti 
vil«, udtalte Dam; »vi vil rejse en Kamp og se at komme i 
nærmere Forhold til Vælgerne. Det nye Parti vil hævde Ven
stres gamle Idealer, som Venstrereformpartiet ikke længere 
arbejder for med nogen Kraft«. 

Redaktør Hauge holdt derefter en voldsom Agitationstale 
imod Alberti og J. C. Christensen, hvis Politik kun søgte at 
vinde Tilslutning opefter, mens det brede Lags Interesser blev 
forsømt. 

Stemningen i Forsamlingen syntes omtrent ligelig delt imel
lem Regeringens Tilhængere og Modstandere. 

Den 6/5 1905 holdt det radikale Venstre paa Bornholm sit 
første offentlige Møde. Samlingsstedet var Afholdshotellet i 
Rønne, hvis V ært, L. Andersen, bød velkommen til de ca. 4°° 
Mennesker, som var kommet til Stede. P. Dam holdt det ind
ledende Foredrag, i hvilket han protesterede imod, at det nye 
Partis Tilhængere benævntes »Rebellerne«. »Vi er ikke Op
rørere, men Anklagere imod Regeringen. Vi er blevet bange 
for, at vor Regering skal falde i Søvn, og at Idealerne skal 
glemmes. Rejsningen nu betød, at Venstre skulde drives et 
Skridt fremad for at blive radikalere, saaledes som det var 
sket, hver Gang Venstre tidligere var gaaet i Stykker. - Den 
Bevægelse, jeg staar her for i Aften, er hverken skabt af »Poli
tiken« eller andre, men er vokset op af den frodige Venstre
bund, der endnu er i Befolkningen.« 

Derefter talte Folketingsmand Blem, der hævdede, at de 
radikale udspredte Mistanke til Regeringen ved ubegrundede 
Beskyldninger. »Naar Dam«, udtalte Blem videre, »vilde have 
Fæstningen nedrevet, var det et nyt Program; det havde aldrig 
været Venstres Program, var det heller ikke, da Dam anbefa
lede Ingv. Jensens Genvalg. Der var ikke et Land, der saale
des opgav det hele, og Venstres Opgave havde al Tid været et 
V ærn efter Folkets Evne. Ellers vilde vor Neutralitet ikke blive 
respekteret. - Ved at styrte J. C. Christensen, som havde ført 
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Venstre frem til Sejr, ved at splitte Venstre for at styrte denne 
Regering, befæstede man absolut ikke Venstre demokratiets 
Stilling i Danmark.« 

Ogsaa Folketingsmand Ingv. Jensen havde Ordet. Han ud
talte bl. a.: »Enhver, der har fulgt med, ved, at det, der førte 
til Systemskiftet i 19°1, var det ubrødelige Sammenhold i Ven
stre fra 1895-19°1. Men er man klar over det, bør man nøje 
overveje, hvad det nu kan føre til at rejse Splittelsens Fane«. 
Under stærk Modsigelse i Forsamlingen leverede han derefter 
et Forsvar for Albertis »Pryglelov«, der dengang spillede en 
stor Rolle i den offentlige Debat. - Alle Talerne havde gen
tagne Gange Ordet; af Mødets Deltagere var de fleste Social
demokrater, i hvert Fald Modstandere af Regeringen, og ved 
Mødets Slutning henimod Midnat vedtoges enstemmigt en af 
Dam foreslaaet Resolution, hvori der i stærke Ord protestere
des imod J. C. Christensens Forsvarspolitik og krævedes gen
nemgribende og frisindede sociale Reformer. 

Søndagen den 4/6 19°5 indbød BorJ?-holms radikale Ve~stre 
til Grundlovsfest i Almindingen med den tidligere Folketlllgs
mand, Raadmand Gustav Philipsen fra København og Semi
narielærer P. Dam som Festtalere. Det var et dristigt Forsøg 
af et lige stiftet Parti uden Dagblad og Organisation, og Re
sultatet blev ogsaa meget kummerligt: foran Talerstolen var 
kun samlet nogle faa Snese Mennesker, bortset fra de tilfæl
dige Skovgæster, som ved en saadan Lejlighed altid færdes i 
Periferien. Mødet, der lededes af Lærer Lærkesen, Knudsker, 
blev dog gennemført, om end i noget mat og trykket Stem
ning. 

Venstre holdt dette Aar som sædvanlig Grundlovsfest i 
»Stampen« ved Rønne. Her talte Folketingsmand Blem, der 
stærkt fremhævede J. C. Christensens Fortjenester af Demo
kratiet, og Landstingsmand H. M. Kofoed, der bl. a. udtalte: 
» Venstre skulde staa samlet; Tiden vil nok vise, at den ny Be
væ"else ikke har saa godt et Tag i Befolkningen, som det kunde 
se bud til. Jeg hylder Grundsætningen: Hellere een Fugl i 
Haanden end ti paa Taget! Vi skulle arbejde sindigt og roligt 
fremad til Gavn for vort Fædreland«. - I Festen deltog ca. 
700 Personer; M. M. Smidt, der ledede Mødet, sluttede med 
no "le varmtfølte Ord om den sønderjydske Sag. 

Socialdemokratiet holdt dette Aar ikke mindre end 3 Grund
lovsfester: i Allinge (den 4/6), hvor Hauge og den landskendte 
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Agitator A. C. Meyer talte; i Hasle med Hauge som Taler og 
i Rønne, hvor Niels Nielsen og A. C. Meyer holdt Festtalerne .. 
Alle disse Sammenkomster var vel besøgt; i Rønne var der 
mødt ca. 1.000 Mennesker, i Allinge ca. 600 og i Hasle ca. 5°°. 
Socialdemokratiet var aabenbart i en Opgangsperiode efter 
nogle Aars Stilstand. Det syntes, som om den stærke Kritik fra 
de udbrudte Venstremænds Side tilførte det socialdemokratiske 
Oppositionsparti forøget Tilgang. De radikale Agitatorer skabte 
rørte Vande, og herfra drog det med Dagspresse og Organi
sation vel udstyrede Socialdemokrati sit Vod i Land. 

Den 14/6 1905 indvarslede Venstreforeningen til et stort 
Møde i Almindingen med den nye Finansminister, Vilhelm Las
sen, som Taler. Lassen var kendt som en første Rangs Agita
tor; det var derfor naturligt, at Mødet samlede et betydeligt 
Antal Deltagere - ca. 800 - saa meget mere som de radikale 
som deres Ordfører indkaldte Redaktør Bransager, der var en 
af det nye Partis mest fremtrædende Talere. Diskussionen mel
lem de to Førere drejede sig væsentlig om Militærspørgsmaalet; 
den fulgtes med megen Interesse af Forsamlingen, hvis over
vejende Flertal tilhørte Regeringsvenstre, hvilket bl. a. viste 
sig ved Dirigentvalget, hvor Landstingsmand H. M. Kofoed og 
Socialdemokraten, Husmand Georg Hansen, Rutsker, var fore
slaaede; Kofoed valgtes med et stort Overtal af Stemmer. 

Med Udgangen af Juni Maaned 1905 ophørte Bornholms 
Dagblad at udgaa. Det havde i længere Tid ført en hensyg
nende Tilværelse, og nogen selvstændig politisk Opgave havde 
det ikke længere. Vel var der stadig en lille Nuance mellem 
Blem, Dagbladets Stifter og Hovedstøtte, og Bergianerne 
M. M. Smidt, H. M. Kofoed og Ingv. Jensen; men Blem ind
tog efterhaanden en ledende Stilling indenfor Venstrereform
partiet paa Rigsdagen, og navnlig efter Venstres Sprængning i 
Januar 1905 benyttede han enhver Lejlighed til at berømme 
J. C. Christensens Fortjenester som demokratisk Fører. Det var 
derfor rimeligt, at Dagbladets Interessenter - ved et Møde 
den 2/6 05 - sluttede sig til Planen om, at de to bornholmske 
Venst'reblade sammensluttedes. Der dannedes et nyt Andels
selskab, som købte baade Tidende og Dagbladet. Den følgende 
Dag indeholdt dette sidste følgende Meddelelse til Læserne: 
»Fra og med i Morgen indtræder »Bornholms Dagblad« i et 
nyt Stadium, idet det forenes med »Bornholms Tidende«, ikke 
i Kraft af Forvandlingens Lov men i Kraft af Udviklingens 
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Lov. Maatte denne ydre Enhed nu ogsaa bidrage til at fæstne 
og fremme den indre Enhed, saa Venstre kan staa enigt, stærkt 
og frit, lige langt fra Højres Bagstræbstendenser og Socialde
mokratiets Omvæltningslyster«. 

Samme Dag tog Dagbladets sidste Redaktør, Frantz Nielsen, 
der havde afløst K. R. Stenbæk, Afsked med sine Læsere, og 
M. M. Smidt overtog Bladets Redaktion. Af Hensyn til Abon
nenterne fortsattes formelt dets Udgivelse til Juni Maaneds 
Slutning, men fra 1/7 1905 var Bornholms Tidende eneste 
Venstreblad paa øen. 

Den 25/6 1905 holdt Socialdemokratiet sit aarlige Sommer
møde i Almindingen. Det var begunstiget af smukt Sommer
vejr, og der var da ogsaa denne Gang mødt ca. 1.500 Menne
sker, et stærkt Vidnesbyrd om Partiets voksende Tilslutning. 
Man lagde særlig Mærke til, at et betydeligt Antal Landboere, 
særlig naturligvis Husmænd og Landarbejdere, var kommet til 
Stede. Festens første Taler var da ogsaa en bornholmsk Hus·· 
mand, Magnus Mortensen fra 0stermarie, der i stærkt agita
toriske Vendinger forlangte Jorden revet ud af Kapitalisternes 
Hænder. - Hovedtaleren var Folketingsmand K. M. Klausen. 
Han udtalte bl. a.: »Pengene er sat i Højsædet herhjemme; de 
behersker Landsting, Amtsraad og Sogneraad. Smaafolk har 
kun at bøje sig. Regeringen gør ikke Tegn paa at ville sætte 
Kraft paa Gennemførelsen af den lige og almindelige Valgret. 
Forslaget syltes. Før Venstre kom til Magten, vedtoges For
slaget Gang paa Gang, men blev slaaet ned af Højre. Nu da 
Venstre kan vedtage denne store Reform, hvoraf alle andre 
demokratiske Reformer afhænger, nu vil Venstre ikke. Men 
Socialdemokratiet er aarvaagent, og det Maal vi har sat os, 
holder vi fast ved. Det første Skridt henimod dette Maal er 
Gennemførelsen af den lige og almindelige Valgret for alle 
myndige Mænd og Kvinder«. 

Af Begivenheder i bornholmsk Politik i det store Skilsmis
sens Aar 1905 skal iøvrigt kun omtales, at Højre efter mange 
Aars Dvale holdt 2 offentlige politiske Møder paa øen. Det 
var i Neksø den 30/9 og i Rønne den l/IO. Begge Steder talte 
Folketingsmand, Professor Ellinger og Lensgreve Knuth. Til
slutningen var ganske god; i Rønne, hvor Skoleinspektør Engell 
dirigerede, var der mødt 3 a 400 Mennesker, og til Neksømø
det, som dirigeredes af Avlsbruger Harild, var 2 a 300 Menne
sker kommet til Stede. De andre Partier deltog ikke, hvorfor 
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Foredragene ikke efterfulgtes af nogen egentlig Debat, kun 
enkelte Forespørgsler. 

1906, der var et udpræget Valgaar, idet der skulde finde Ny
valg Sted baade til Folketing og Landsting, indlededes paa 
Bornholm med det sædvanlige Nytaarsmøde, indvarslet af 
Øens Venstreforening. Det holdtes den 5/r og denne Gang -
til en Afveksling - i østermarie. Kun knapt 100 Mennesker 
var kommet til Stede. Efter at Ingv. Jensen udførligt havde 
gjort Rede for Rigsdagsarbejdet, angreb Redaktør Hauge Rege
ringen, fordi den ikke optog Kampen imod Landstinget, og 
P. Dam bebrejdede Venstre, at det havde ændret de militær
politiske Signaler. 

Til Folketingsvalget, som blev udskrevet til den 2915, gen
opstillede Venstrereformpartiet sine 2 hidtidige Folketings
mænd. I Rønnekredsen anmeldte Hauge paany sin Kandidatur, 
og i Aakirkebykredsen opstillede de radikale med Støtte af 
Socialdemokratiet Seminarielærer P. Dam. 

De to Kandidater i L Kreds holdt deres Vælgermøder i Fæl
lesskab og med Forhaandsaftale om, at de skiftevis skulde 
holde Indledningstalen og udpege Mødets Dirigent; Tonen 
imellem de to Modstandere var langt mere fordragelig end ved 
Folketingsvalget 3 Aar før. Der blev annonceret ialt 9 Møder, 
nemlig i Klemensker, Nylars, Allinge, Olsker, Rutsker, Nyker, 
Hasle, Rønne og Knudsker. Det første Møde holdtes den 1015 
og det sidste den 2415. 

Ved Mødet i Klemensker, hvor Kandidaterne første Gang 
krydsede Klinge, var der mødt ca. 150 Mennesker, for største 
Delen Tilhængere af Blem. Denne indledede med en Gennem
gang af Reformarbejdet siden Systemskiftet, hvorefter han om
talte det brændende Militærspørgsmaal, der overvejedes i en 
nedsat Kommission; endelig Afgørelse vilde ikke blive truffet, 
før Vælgerne havde faaet Lejlighed til at stemme om Sagen. 
Hauge hævdede, at der ikke siden Systemskiftet var løst et 
eneste politisk Spørgsmaal af gennemgribende Betydning. Valg
rets-, Rets- og Toldreformen ventede stadig paa deres Gennem
førelse. I Militærsagen havde Venstre svinget; før vilde man 
konstatere vor Neutralitet, nu skulde man forsvare den. Mødet 
sluttede med Leveraab for Blem. - I Nylars, hvor der var 
mødt ca. 80 Mennesker, syntes Stemningen nogenlunde ligelig 
delt mellem de to Kandidater. Her optraadte Postbud P. Peter
sen og Husmand Martin Madsen imod Blem. Madsen udbragte 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



180 

et Leve for Samarbejdet mellem de radikale og Socialdemokra
terne. - Ogsaa i Nyker, Rutsker og Olsker udgjorde Social
demokraterne en betydelig Del af Mødedeltagerne; i Allinge 
beherskede de ganske Vælgermødet, og i Rønne, hvor Delta
gernes Antalopgjordes til 800, var det socialdemokratiske Fler
tal ganske ubestridt. Her var P. Dam mødt op for at anbefale 
de radikale Venstremænd i Rønnekredsen, om hvis Antal der 
herskede stærkt delte Meninger, at stemme paa Hauge. Blem 
~avde til dette Møde indkaldt sin Ven og Meningsfælle, Lands
tmgsmand Niels Johansen, Ollerup, for at tale Venstres Sag. 

. Det var efter denne Valgkamps Afslutning klart, at Hauge 
vtlde mønstre adskillig flere Stemmer end i I 90 3, men Venstre 
nærede dog ikke nogen alvorlig Frygt for, at man ikke skulde 
kunne genvælge Blem. 

Samtidig hermed drog de to Kandidater i Aakirkebykredsen, 
Ingv. Jensen og Dam, fra Møde til Møde. Der holdtes i denne 
Kreds - fra den 28/4 til den I5/5 - ikke mindre end I I V æl
germøder (Aakirkeby, Pedersker, Povlsker, Bodilsker, Neksø, 
Ibsker, S:aneke, østermarie, Gudhjem, østerlars og Rø). De 
var dog Ikke saaledes som i I ste Kreds indvarslede af de to 
Kandidater i Fællesskab, men af Ingv. Jensen alene, men Dam 
gav Møde ved dem alle. 

Det første af disse Møder - Aakirkebymødet - havde sam
let ca. 3°° Deltagere. Foruden de to Kandidater var ogsaa Red
aktør Hauge kommet til Stede. Ingv. Jensen udtalte i sit Ind
ledningsforedrag bl. a.: "Det har glædet mig, at Vælgerne i saa 
mange Aar har beæret mig med deres Tillid. Det er det eneste, 
jeg har søgt at naa med min Rigsdagsvirksomhed, og den er 
bleven mig vist i stedse større Udstrækning. Det borger mig og
sa.a for, at man billiger mit Standpunkt fra første Gang, jeg 
stillede mig, og dette er uforandret. Jeg tror, at Vælgerne er 
enige med mig i, at det har været lykkelige Aar, selvom man 
altid kunde ønske at være naaet videre frem. Mit Standpunkt 
er endnu ganske det samme, som det altid har været, og mit 
Forhold til de Forslag, som endnu ikke er blevet gennemførte, 
er ganske det samme som forhen. Der er den kommunale Valg
ret. Det har altid været Venstres Mening at gennemføre dette 
Forslag. Naar Vælgerne ønsker at faa Retsreformen gennem
ført og ville ofre, hvad det koster, da bør vi have den, og det 
er utilbørligt at modsætte sig et saadant Krav. 

Der er ligeledes Spørgsmaalet om en Toldreform; det kom-
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mer for i næste Samling. Den Beskyldning, der rejses mod os, 
at vi har forandret os, er uretfærdig og kan ikke bevises at 
være rigtig. Hvis det skulde lykkes ved Valget for de ellers 
hinanden saa stik modsatte Modstandere af Venstrereformpar
tiet at svække dette, da sker der en Standsning i Reformarbej
det. Men jeg frygter ikke; mit Haab er, at Vælgerfolket nok 
skal gøre Skel, veje og vrage, som de bør.« (Bornholms Tidende 
30/4 I906). 

Derefter holdt Dam sin Programtale. Det hedder heri bl. a. 
(efter Tidendes Referat): "Ingvard Jensen har nu valgt For
handlingens Vej. Det er en selvfølgelig Sag, at man i en lov
givende Forsamling maa søge at tale sig til Rette; men Spørgs
maalet er da, hvor Grænsen skal sættes. Vi maa bruge alle de 
Kræfter, vi har for at bøje Modstanden. Hvor f. Eks. Talen 
er om den almindelige kommunale Valgret, maa der ikke slaas 
af ved at opgive Kvinders og Tyendes Valgret. Om Principper 
forhandler man ikke. Der er et andet Spørgsmaal, som man 
ikke kan handle bort, det er Spørgsmaalet om Fæstningen Kø
benhavns Fjernelse. København bør være en aaben By. - Kam
pen mod Landstinget maa tages op igen; i Følge sin Sammen
sætning staar det som en Hindring for demokratisk Fremskridt. 
Vi vil have større Frihed i Skole og Kirke, vi vil have større 
Frihed med Hensyn til Værker for Teatret. Det er den Friheds 
Aand, som i sin Tid gav Venstre Vind i Sejlene overfor Højre.« 

Derefter anbefalede Hauge Socialdemokraterne i 2den Kreds 
at stemme paa Dam; han angreb Venstre for dets Stilling til 
Skattelovene og Militærvæsenet. - Skovrider Bri.iel mindede 
om, at han allerede ved forrige Valg havde spaaet, at Reform
partiet vilde løbe fra sit Program. - Avlsbruger Ludvig An
dersen, Ellensminde, kritiserede Venstres Politik og anbefalede 
Dams Kandidatur. - Det livlige Møde sluttede med Leveraab 
for Ingv. Jensen, der havde et overvejende Flertal i Forsamlin
gen for sig. 

Ved de efterfølgende Møder, der var jævnt godt besøgt, ud
talte Kandidaterne sig omtrent som i Aakirkeby. I Pedersker, 
Povlsker, østerlars og Rø, hvilke Møder gennemgaaende var 
besøgt af 60-70 Vælgere, var Stemningen næsten udelt for 
Ingv. Jensen. I Bodilsker, hvor Deltagernes Antal var omtrent 
som ved de forannævnte Møder, var de to Partier omtrent lige 
stærke - her havde den radikale Bevægelse vundet betydelig 
Tilslutning blandt Gaardmændene. Venstre havde dog Flertal 
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ved Dirigentvalget. - I Nexø, hvor Mødet var besøgt af ca. 
2 50 Vælgere, var der ogsaa Kamp om Dirigentpladsen. Stem
merne stod lige mellem den radikale Mejeribestyrer Bergstedt 
og Venstremanden, Stationsforstander Hunderup. Den sidste 
overtog Hvervet, da Bergstedt ikke ønskede Kontraprøve. Ved 
~øderne i Svaneke og 0stermarie, der var besøgt af henholds
VIS 200 og 1 50 ~eltagere, fandt ingen Meningstilkendegivelse 
Sted. - Af melllge Vælgere havde meget faa Ordet ved disse 
Møder, saaledes at Diskussionen, der ofte havde et ret bittert 
Præg, næsten udelukkende førtes mellem de to Kandidater. 

Den 21/5, 8 Dage før Valget, holdt Venstre et af ca. 1.5°0 
Mennesker besøgt Møde i Almindingen med Kultusministe'r 
Enevold Sørensen som Hovedtaler. Ingv. Jensen dirigerede, og 
Blem indledede med et kort Foredrag, der endte med et Leve 
for Ministeriet ]. C. Christensen. Derefter talte Enevold Sø
rensen, sagligt og dygtigt, men uden agitatorisk Styrke og med 
en Stemme, der var for svag til et stort Friluftsmødes Krav. 
Fra socialdemokratisk Side var der sendt Bud efter Borgbjerg, 
der voldsomt kritiserede Ministeriet og navnlig rettede sit 
Skyts mod Blem. Borgbjergs Tale lønnedes med Hurraraab, 
men der var dog ingen Tvivl om, at det overvejende Flertal 
af Mødedeltagerne tilhørte Regeringspartiet. 

Valghandlingen i Rønne lededes af Justitsraad N. C. Olsen 
som Formand for Valgbestyrelsen. Professor Mathias Bidstrup 
var som saa mange Gange før Blems ordførende Stiller. Han 
udtalte (efter Referat i Tidende) bl. a.: »Naar vi Stillere an
befaler hans Genvalg, er det først og fremmest, fordi Blem til
hører Reformpartiet. Trods den Kritik og Mistænkeliggørelse, 
der har været fremme, tror vi, at dette Parti har en Gerning 
at gøre. Folk af andre Lejre har sagt, at Blems Arbejde ikke 
kan underkendes.« 

Blem holdt derefter sin Valgtale, der indlededes saaledes: 
»1 Dag er det I I. Gang, jeg stiller mig. Nu har jeg været denne 
Kreds' Repræsentant i 25 Aar og har i disse Aar været med til 
store. Afgørelser i det politiske ~iv. Vor nuværende Konsejls
pr:esIdent fors.tod med s~or Dygtighed at føre Reformpartiet til 
SeJr, og det gjorde han Ikke ved at slaa i Bordet, men ved be
sindig Politik. Hvis Socialdemokratiet og Rebellerne blive 
Flertal o~ skal føre an, vil de enten blive kørt til Højre eller 
gaa rent l Staa.« Han sluttede med at udtale, at han vilde be
stræbe sig for at udrette som før et Arbejde paa Rigsdagen i 
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Overensstemmelse med Reformpartiets Program. 
Hauge havde to ordførende Stillere, Socialdemokraten Hus

mand Vilh. Andersen, Vestermarie, og den radikale Lærer Lær
kesen, Knudsker. Han holdt derefter selv sin Valgtale, hvori 
han bl. a. sagde: »Vi er samlede for at fælde Dommen over 
det Partis Gerning, som er udøvet siden sidste Valgdag. Denne 
Dag er Vælgernes. Min Modkandidat har ikke været i Stand 
til at fremføre en eneste Anke mod Socialdemokratiets Ar-
bejde i Stat og Kommune. Det kunde være Befolkningen om
trent ligegyldigt, hvem der er Minister. Det, det kommer. an 
paa, er, at de Folk, som sidde for Styret, gør Demokrauets 

Gerninger.« . 
Efter en Del Interpellationer gik man til Afstemlllng, der 

gav til Resultat, at Blem genvalgtes med Il80 Stemmer; Hauge 
fik 1089. Der blev afgivet 49 ugyldige Stemmer. Af 3543 Væl
gere i Kredsen stemte 24 18 eller 68,2 pCt. Ved :r alget 3 Aar 
før var Stemmeprocenten 66,9, en overraskende lIlle Forskyd
ning, naar man tager den livlige Agitation, der i diss: 3 Aar 
var foregaaet i Kredsen, baade i Pressen og paa offentlIge Mø
der, i Betragtning. Det var klart, at der stadig var en ret stor 
Reserve som ikke mødte frem. Selvom de fleste af disse var 
Folk, s~m selv den stærkeste Agitation ikke kunde faa til at 
møde ved Valgurnen, var der dog Grund til at r,egne med, 
at en væsentlig Del af Kredsens Højremænd hverken vilde 
stemme paa Blem eller hans Modkandidat. Hvad S~yrkefor
holdet mellem de to Kandidater angaar, var Forskydlllngen be
tydelig. I 1903 havde Hauge kun faaet 33 pCt. af de afgivne 
gyldige Stemmer, denne Gang 46 pCt. Nu var Rønnekredsen 
for Alvor blevet en Kampkreds. 

I Aakirkeby var Gaardejer Hans Hansen, Kobbegaard, For
mand for Valgbestyrelsen og altsaa Valgets Leder. Dam mødte 
med ikke mindre end 3 ordførende Stillere: Husmand Jens 
Henriksen, Ibsker, Fisker Th. Thomsen, Nexø, og Købmand 
Carl E. Sørensen, Nexø. Dam holdt en meget kraftig Valg
tale, hvori han bl. a. sagde: »Jeg staar her i Dag, som Ingv. 
Jensen i sin Tid stod mod Kaptajn Dam; dog haaber jeg, at 
jeg ikke skal slaa saa haardt i Dag, som Jensen slog den Gang. 
Men som Kaptajn Dam den Gang repræsenterede det kom
mende Forlig, saaledes Jensen ogsaa i Dag. Den Vej Reform
partiet nu gaar, er den samme Vej, som førte til Forliget i 

1894. Men nu skal vi forhindre det nye Forlig. Det er dette 
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Valget gælder i Dag - ikke Ingv. Jensens eller mm Person, 
men den Politik, vi repræsenterer.« 

Efter at Parcellist N. P. Kofoed, Solbakke, 0sterlars, havde 
anbefalet Ingv. Jensen som en Mand, der havde røgtet sit 
Hverv med usvækket Iver, præsenterede Ingv. Jensen sig for 
den talrige Forsamling som en Mand, der stadig stod paa Ven
stres gamle Standpunkt; han vilde fortsat arbejde for en Valg
retsreform, Told- og Retsreformen, og han sluttede med at 
sige: »Vil De ha'e mig, saa ta'e mig!« 

Johan Bøgeskov erklærede, at han ikke var blevet skuffet 
af Systemskiftet, og anbefalede Ingv. Jensens Genvalg. -
Efter nogle Interpellationer gik man til Afstemning, der gav til 
Resultat, at Ingv. Jensen valgtes med 1053 Stemmer, 470 stem
te paa Dam. 

Af 3 I II Vælgere i Kredsen stemte 1547 (der var 24 ugyldige 
Stemmesedler), saaledes at Stemmeprocenten kun var 49,7, et 
endnu lavere Tal end for 3 Aar siden, hvor den var 53,2. Dam 
havde fa aet ca. 50 Stemmer flere end Bruel i 1903. Ingv. Jen
sens Stemmetal var gaaet ca. 100 tilbage. Der var altsaa en 
lille Forskydning i Oppositionens Favør, men efter de store 
Anstrengelser, de radikale havde udfoldet, og den energiske 
Støtte, man havde ydet fra socialdemokratisk Side, var Resul
tatet for Dam og hans Tilhængere meget utilfredsstillende. 
Ingv. Jensen følte sig efter dette Valg saa sikker som nogen
sinde paa sin Besiddelse af Kredsen. 

Faa Dage efter Folketingsvalget var det Grundlovsdag. Den 
var i 1906 begunstiget af et særlig smukt Sommervejr. De for
skellige Grundlovsfester var da ogsaa vel besøgte. Ved Ven
stres Fest i »Stampen«, hvor Folketingsmændene Blem og 
Ingv. Jensen samt Lærer Jørgensen, Olsker, talte, var der 
mødt ca. 9°° Mennesker, og de radikale, som trods det noget 
triste Resultat Aaret før, paany indbød til Fest i Almindingen, 
havde samlet ca. 5°° Mennesker om Talerstolen, hvorfra A. 
L. Andersen fra Møen, der senere blev Landstingsmand, samt 
P. Dam talte. 

I de følgende Maaneder samlede Interessen sig om det fore
staaende Landstingsvalg, der var udskrevet til den 21/9 1906. 
Den almindelige Vælgerklasse skulde stemme den 7/9, de højst
beskattede i Byerne den 1419. Der skulde denne Gang vælges 
18 Valgmænd i Købstæderne, 9 af hver af de 2 Vælgerklasser, 
og 15 Valgmænd paa Landet, hvortil kom lige saa mange selv-

185 

skrevne Vælgere, altsaa ialt 48 stemmeberettigede. Ved Valg~t 
for 8 Aar siden havde Landinspektør H. M. Kofoed kun seJ
ret med I Stemmes Majoritet. Man var klar over, at det og-
saa denne Gang kunde komme til at staa paa Vippen. . 

Resultatet af den almindelige Vælgerklasses Af stemnmg, 
forud for hvilken der gik en livlig Agitation paa Møder og i 
Pressen, blev følgende: 

Rønne (4 Valgrnænd): . 
Socialdemokraternes Liste (Redaktør Hauge, Maskm-

Hasle: 

drejer H. P. Jensen, Rebslager J. P. Jensen og Journa
list Niels Nielsen) sejrede med 495 Stemmer. 
Paa Højres Liste faldt 409 Stemmer. 

Lærer Rytsel (V) 105 St. 
A. C. Kuhre (H) 34 St. 

Allinge-Sandvig: 
Laurits Pedersen (S) 138 St. 
P. Kuhre (H) 92 St. 
Chr. Petersen (V) 26 St. 

Svaneke: 

Nexø: 

Sagfører]. P. Kofoed (V) 72 St. 
Købmand Hansen (H) 65 St. 

Smedemester M. Skovgaard (V) 128 St. 
Markus Brandt (H) 72 St. 

Aakirkeby: 
Lærer N. Hammer (V) 56 St. 

Knudsker: 
Andersen, Sejersgaard (H) 33 St. 
A. Blem, Smørbygaard (V) 21 St. 

Nyker: 
H. Pedersen, Staalegaard (V) 56 St. 
Sandemand Kuhre (H) 16 St. 

Klemensker: 
Westh, Asseregaard (H) 65 St. 
Parcellist Andr. Jensen (V) 61 St. 

Rutsker: 
Klo, Bakkegaard (V) 65 St. 
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Olsker: 

Rø: 

Sander Jensen, Lærkegaard (V) 48 St. 
H. P. Bidstrup (H) 26 St. 

Grønbech, Vasebæk (H) 20 St. 
Skovfoged Lærkesen (R) 18 St. 
Olsen, L ynggaard (V) I I St. 

Østerlars: 
N. P. Kofoed, Solbakke (V) 81 St. 
Kofoed, Aagaard (H) IO St. 

østermarie : 
Kr. Hansen, Risegaard (V) 63 St. 
Magnus Mortensen (S) 27 St. 

Ibsker: 
C. Hansen, Nyholm (V) 46 St. 
Skov, Kjøllergaard (H) 40 St. 

Badilsker: 
Larsen, Gadeby (V) 56 St. 
Math. Nørgaard (R) 39 St. 

Pavlsker: 
Dam, Sejersgaard (V) 56 St. 
Pihl, Krusegaard (H) 32 St. 

Pedersker: 

Aaker: 
R. Madsen, Aspesgaard (V) 34 St. 

Andersen, Kannikegaards Prcl. (V) 96 St. 
Dam, Vasegaard (V) 42 St. 

Vestermarie: 
L. Jensen, Lykkegaard (V) 65 St. 
P. Jensen, Hammersminde (R) 20 St. 

Nylars: 
Folketingsmand Blem (V) 59 St. 
Jespersen, Imminggaard (H) 19 St. 

Som man vil se, sejrede Højre i 3 Landkommuner, Knuds
ker, Klemensker og Rø, det sidste Sted paa Grund af Venstres 
Splittelse. Der var herefter valgt 16 Venstremænd, 5 Social
demokrater og 3 Højremænd. 
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Resultatet af de højstbeskattedes Valg blev følgende: 

Rønne: 

Hasle: 

Højres Liste (Købmand Th. Grønberg, Direktør Th. 
Lund, Justitsraad N. C. Olsen og Overlærer Øllgaard) 
valgtes med 96 Stemmer. 

Overlærer Larsen (H) 18 St. 
Købmand S. Thomsen (V) 15 St. 

Allinge-Sandvig: 
P. Kuhre (H) 25 St. 
Chr. Petersen (V) 12 St. 

Svaneke: 

Nexø: 

Rentier Otto Holst (H) I I St. 
Købmand Petersen (V) 5 St. 

Møller Kofoed (H) 30 St. 
Skoleinspektør Kristensen (V) 17 St. 

Aakirkeby: 
Købmand A. P. Ipsen (V) 14 St. 
Sparekassebestyrer C. M. Koefoed (V) 8 St. 

Herefter havde Højre altsaa II Valgmænd, Socialdemokra
terne 5, medens 17 tilhørte Venstre. Af disse 17 regnedes 3, 
nemlig Valgmændene fra Svaneke, Hasle og Ibsker, for at være 
radikale. Dette var dog uden større Betydning, da alle indenfor 
Venstrepartierne var enige om at søge Mandatet bevaret for en 
Tilhænger af den almindelige Valgret, et Spørgsmaal, som paa 
dette Tidspunkt spillede en særlig fremtrædende Rolle, da Ven
streregeringen havde sat Gennemførelsen af den almindelige 
Valgret i Kommunerne øverst paa sit Arbejdsprogram. Derfor 
var ogsaa Socialdemokraterne villige til at stemme paa en Ven
stremand. Af de 15 højstbeskattede mente man, at de 13 til
hørte Højre; af de to resterende var den ene sikker Venstre
mand, den anden, Hans Hansen, Kobbegaard (tidligere Gamle
vælde) havde i tidligere Tid sluttet sig til Højre, men han var 
nu nærmest moderat Venstremand, og han lagde heller ikke 
Skjul paa, at han under visse Forudsætninger vilde støtte Val
get af en Venstre-Landstingsmand. I saa Fald vilde der staa 
24 Stemmer mod 24. Der var enkelte, der gav Udtryk for den 
Opfattelse, at den sikreste Maade at holde Hans Hansen fast 
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paa vilde være at opstille ham som Venstres Kandidat. Men 
selv i saa Fald vilde der blive Lodtrækning, en Udvej som ingen 
i de to Lejre var særlig tilfreds med. Kunde der manøvreres en 
Stemme over fra den ene Side af Skellet til den anden, vilde det 
være at foretrække. Og der blev i Sandhed manøvreret stærkt 
og rangeret med Kandidatemner i Dagene mellem den 14/9 til 
den 2r19, da Afgørelsen skulde falde. 

Først holdtes der et Prøvevalg i Almindingen for Venstres 
19 Landstingsvælgere. M. P. Blem, der, som det fremgaar af 
det foregaaende, selv var Valgrnand fra Nylars, og som havde 
været med til Landstingsvalgene i 1882, 1890 og 1898, var Ind
byder til dette Møde. Udover Valgmændene havde han invi
teret M. M. Smidt, N. Ingv. Jensen og Landinspektør Kofoed 
til at deltage. De to førstnævnte var mødt. Kofoed derimod 
ikke. Forud for Mødet havde Blem, der var klar over, at der fra 
agrarisk prægede Venstrevalgmænds Side vilde blive opponeret 
imod Bergianeren og Byboen H. M. Kofoeds Genopstilling, 
forespurgt P. Lund Koefoed, Lille Myregaard, Pedersker, der 
var en anset Landmand og kendt for sine moderate Standpunk
ter, og som i sin Tid havde spillet en Rolle indenfor den born
holmske Agrarbevægelse, om han eventuelt vilde modtage Kan
didaturen, hvis den blev ham tilbudt, og om han, hvis han blev 
valgt, vilde indmelde sig i Reformpartiet og støtte den alminde
lige Valgrets Gennemførelse i Kommunerne. P. Lund Koefoed 
havde svaret Ja til alle 3 Spørgsmaal. Hans Kandidatur var 
altsaa forberedt, men ved Prøvevalget i Almindingen indledede 
Blem med at anbefale Landinspektøren til Genvalg, da han 
havde været en tro Venstremand og var kendt med Landstings
arbejdet. Ved en rent foreløbig Prøveafstemning fik Landin
spektør Kofoed imidlertid kun 2 Stemmer, medens 8 stemte 
paa P. Lund Koefoed. Resten var spredt paa 4 forskellige Kan
didater. Af de 19 Venstremænd var 2 udeblevne. Kandidat
spørgsmaalet blev derefter meget indgaaende diskuteret; navn
lig Ingv. Jensen og M. M. Smidt anbefalede kraftigt H. M. Ko
foed, og man gik nu paany til Afstemning. Her faldt 9 Stem
mer paa P. Lund Koefoed, 3 paa H. M. Kofoed, Resten var 
spredt. - Blem sluttede nu Mødet med at erklære, at man 
Dagen før Landstingsvalget vilde mødes med Socialdemokra
ternes Valgmænd til det endelige Prøvevalg, og han haabede, at 
dersom H. M. Kofoed ved dette fik Flertal, vilde Mindretallet 

r' 
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bøje sig og omvendt. Heroverfor tog Hansen, Kobbegaard, For
behold; han vilde nødig stemme paa en Bybo! 

I de følgende Dage fandt mange Underhaandsforhandlinger 
Sted. - I sin Bog »Erindringer fra 1870-1924« Side 184-86 
giver Redaktør Hauge, der jo var Valgrnand fra Rønne, en 
meget levende og indgaaende Skildring af sine Oplevelser for
ud og under dette Landstingsvalg. Han laa til Sengs af en al
vorlig Angina, men Blem besøgte ham 2 Gange for at overtale 
ham til at lade de 5 socialdemokratiske Stemmer tilfalde 
P. Lund Koefoed, idet Blem betonede, at han i saa Fald kunde 
skaffe en 25de Stemme og dermed sikre Venstremandens Valg. 
Hauge var ligeledes kaldt til Forhandling med M. M. Smidt og 
Ingv. Jensen, der begge indprentede 0nskeligheden af at fast
holde Landinspektørens Kandidatur, selvom dette skulde med
føre, at Kredsen gik tabt. 

Under disse spændte og forvirrede Forhold samledes Demo
kratiets 24 Valgmænd til det endelige Prøvevalg den 2019, 
Dagen før selve Valget. Mødet holdtes Kl. IO i østre Forsam
lingshus. I »Socialdemokraten« for 21/9 1906 findes følgende 
Referat af dette Møde: »Hr. Blem indledede med at rose den 
hidtilværende Landstingsmand, men maatte samtidig meget be
klage, at han ikke kunde faa Stemmer nok til at blive valgt. 
Hr. Blem var derimod sikker paa at kunne faa den manglende 
25 de Stemme til Hr. P. Lund Koefoed, Lille Myregaard i 
Pedersker. - Der førtes nu en længere Forhandling om Kan
didaterne. Redaktør Hauge anbefalede at stemme paa Gaard
ejer Mathias Nørgaard i Bodilsker. Folketingsmand Ingv. Jen
sen, der var til Stede, anbefalede indtrængende at stemme paa 
Landstingsmand Kofoed. Han vilde foretrække at tage Lod
trækning mellem Landstingsmand Kofoed og en Højremand 
fremfor at have 25 Stemmer til P.LundKoefoed, om hvem man 
ikke vidste andet end dette, at han var en gammel Moderat. -
Fra Socialdemokraternes Side blev det ogsaa fremhævet, at det 
var vanskeligt for Socialdemokraterne at stemme paa en Mand, 
hvis Stilling til den almindelige Valgret man ikke kendte. 
Socialdemokraterne erklærede, at de, dersom Nørgaard ikke 
kunde vælges, saa vilde stemme paa Landinspektøren. 

Ved den første Afstemning paa Prøvernødet fik 
Math. Nørgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 St. 
P. Lund Koefoed .................... 7 " 
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landinspektør Kofoed ................ 6 
Redaktør Smidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :2 

I Seddel: blank. 
I anden Omgang fik landinspektør Kofoed I5 St., Lund 

Koefoed 9 St. 
Da Hansen, Kobbegaard, imidlertid kort efter erkb:rede kun 

at ville stemme paa lund Koefoed, endte Mødet i Forvirring. 
Et nyt Møde blev ansat til K1. I21/2. Her blev det paany for

søgt fra Blems Side at faa alle Stemmer samlede om P. Lund 
Koefoed. Der var nu 23 sikre Stemmer for Landstingsmand 
Kofoed, men da Hansen, Kobbegaard, blev ved med sit ikke 
at ville stemme paa ham, var Valgmændene faktisk bundne til 
P. lund Koefoed. - Socialdemokraterne nægtede imidlertid 
at deltage i flere Afstemninger. Det samme Standpunkt blev 
meget energisk hævdet af Folketingsmand Ingv. Jensen. Ven
stres Valgmænd var nu i en meget kritisk Stilling. - Hr. Blem 
fik en ny Afstemning i Gang blandt Venstres Valgmænd, og der 
blev nu I5 St. for lund Koefoed, mens 3 var blanke. Hr. Blem 
havde jo faaet tilrettelagt Situationen saaledes, at hans Mand 
var Midtpunkt for Forhandlingerne.« 

Herefter havde P. Lund Koefoeds Venner sejret indenfor 
Venstre; ogsaa Socialdemokraterne besluttede sig til at stemme 
paa ham, for at Mandatet ikke skulde tilfalde Højre. 

Heller ikke i dette Parti havde Kandidatspørgsmaalet været 
let at løse. Højres Valgmænd samledes den 20/9 til et Prøve
valg; Kandidatemnerne var til at begynde med Jægermester 
Kirketerp, Justitsraad N. C. Olsen og Overlærer A. V. 0llgaard. 
Man kunde imidlertid ikke komme til Enighed, og Valgmæn
dene samledes derfor til nyt Møde selve Valgdagen. Her lyk
kedes det at samle Stemmerne om Proprietær, løjtnant N. C. 
Koefoed, St. Almegaard, Knudsker, der ikke tidligere havde 
deltaget i Politik. Efter denne Optakt var man forberedt paa 
et spændende Valg. Forventningerne i saa Henseende blev over
trufne. I Iste Omgang faldt Stemmerne saaledes: 

N. C. Koefoed ...................... 23 St. 
P. Lund Koefoed .................... I6 " 
Math. Nørgaard .................... 8 

I Stemmeseddel var blank. 
Socialdemokraterne og de 3 radikale Valgmænd havde altsaa 

demonstreret deres særlige Standpunkt ved at stemme paa den 
radikale Gaardejer Mathias Nørgaard; deri laa intet opsigts-

HH 

vækkende, da ingen tvivlede om, at de i den afgørende Om
gang vilde stemme paa Reformpartiets Kandidat; derimod viste 
den blanke Stemmeseddel, at der var Vaklen i Højres Ræk
ker. Hvad betød dette? 

Da ingen af Kandidaterne havde opnaaet over Halvdelen 
af Stemmerne, skulde der finde Omvalg Sted mellem de to 
Kandidater, som havde de højeste Stemmetal. I denne Omgang 
fik saavel N. C. Koefoed som P. lund Koefoed 24 Stemmer. 
Under stor Spænding gik man til at stemme i 3die Omgang. Ved 
delme fik P. Lund Koefoed 25 Stemmer og N. C. Koefoed 23. 
Blem havde altsaa holdt sit Ord: med P. Lund Koefoed som 
Kandidat vilde en af Højres Valgmænd falde fra og sikre Ven
strekandidaten Valg. Men hvem var Overløberen? 

Det rygtedes meget hurtigt, at det var Højres Valgrnand fra 
Knudsker, Proprietær P. Andersen, Sejersgaard, der i Iste Om
gang havde stemt blankt, i 2den Omgang paa Højres Kandidat 
og i tredie paa Venstremanden! Højres Valgmænd var forbløf
fede og forbitrede, og V reden samlede sig naturligt om den 
Valgrnand, som havde svigtet Partiets Kandidat ved den af
gørende Afstemning. Hans Stilling var iøvrigt meget miserabel. 
Efter Valgrnandsvalget i Knudsker festede hans Venner for 
ham; han havde der det Uheld at brække sit Ben! Derfor 
maatte han hjælpes op i Raadhusets Afstemningssal paa Valg
dagen, men Partifællerne, der havde hjulpet ham op, vilde efter 
Skuffelsen over Resultatet ikke bistaa ham mere. Raadhusbe
tjente hjalp ham da ned til den ventende Sygevogn. - Born
holms Avis omtalte det passerede i følgende Vendinger: »Den 
Slags upaalidelige Folk har ethvert Parti nogle af, man lærer 
snart ikke at regne med dem, og der er vel heller næppe noget 
Parti, der betragter dem som en Gevinst. - Saaledes forfulgt 
af Uheld fik Valget det kedelige U df ald, at Venstre støttet af 
Socialdemokraterne beholdt Landstingsmandatet for de føl
gende 8 Aar.« 

Men ogsaa i Venstre fik Valget et Efterspil. Baade M. M. 
Smidt og Ingv. Jensen var vrede over, at H. M. Kofoed var 
fældet. Inden Smidt forlod Raadhuset, raabte han gennem en 
halvaaben Dør ind til Blem, der sammen med en Del Valg
mænd diskuterede det passerede: "Det er en grim Streg, du 
her har lavet«. Og i Bornholms Tidende for 2I/9 skrev Smidt 
følgende: »Indenfor Venstre saa det ogsaa noget tvivlsomt ud, 
idet der i lange Tider var foretaget et Undermineringsarbejde 
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for at udelukke vor hidtilværende Landstingsmand fra Valget«. 
I samme Blad for 26/9 findes en Artikel af Ingv. Jensen, hvori 
det bl. a. hedder: »Folketingsmand Blem deltog ikke i Arbej
det for at faa valgt paalidelige Venstrevalgmænd. Han mødte 
ikke til Højres Møder, og heller ikke paa anden Maade deltog 
han i Valgmandsbevægelsen; et Løfte om at sende en Artikel 
til »Bornholms Tidende« om hans Stilling til den kommunale 
Valgret holdt han ikke, rimeligvis fordi hans Stilling i saa 
Henseende var noget tvetydig. - Nogen loyal Kollega har 
Blem aldrig været; at blive det, overstiger hans Evner.« 

Ogsaa »Politiken« angreb Blem og insinuerede, at han havde 
instrueret Hansen, Kobbegaard, om ikke at stemme paa Land
inspektøren. Blem blev ikke sine Angribere Svar skyldig. I 
Artikler i Tidende gjorde han detailleret Rede for, hvad der 
var passeret, og han opgjorde sin egen Stilling saaledes: »J eg 
har arbejdet paa, at vi kunde faa et godt demokratisk Lands
tingsvalg i Overensstemmelse med Delegeretmødets Beslutning 
i Almindingen, hvor alle var enige om at faa valgt en Reform
partimand, der kunde støtte Regeringen i Gennemførelsen af 
dens Program, navnlig den kommunale Valgret. Man var da 
enige om at lade Kandidatspørgsmaalet ligge til Valgmændenes 
Afgørelse.« 

Det varede ikke længe, før Bølgerne indenfor Venstre lagde 
sig. P. Lund Koefoed meldte sig, som han havde lovet, ind i 
Reformpartiet og blevet skattet Medlem, der paa tilfredsstil
lende Maade varetog sin Landsdels Interesse paa Tinge. 

19. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND 
BLEM, INGV. JENSEN OG P. LUND KOEFOEDS 

VIRKSOMHED I RIGSDAGSSAMLINGERNE 
1906-07 OG 19°7-08. 

I Samlingen 1906-07 havde Blem Ordet 48 Gange. Af 
disse Taler blev de 25 holdt ved Finanslovbehandlingen. Blem 
var nemlig i 1906-07 ligesom i mange foregaaende Samlinger 
Medlem af Finansudvalget og Ordfører for en Del af Budget
terne. Fra denne Virksomhed skal her kun nævnes de Indlæg, 
som angaar særlige bornholmske Anliggender. Ved Finanslovens 
1ste Behandling udtalte han sin Skuffelse over, at man ikke 
ved Fornyelsen af Fiskerikonventionen med Sverige havde kun
net imødekomme et fra de bornholmske Fiskere stærkt udtalt 
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Ønske om Ret for disse til at drive Sildefiskeri med Drivgarn 
til en Linie imod Nord, der laa ved Rønneby i Blekinge i Ste
det for den fastsatte ved Simrishamn i Skaane. Da dette ikke 
var naaet, henstillede han til Regeringen at yde de bornholmske 
Fiskere Støtte paa anden Maade. - Endvidere gjorde han sig 
- ligesom Ingv. Jensen - til Talsmand for, at der ydedes 
Statstilskud til Fiskeudklækningsanstalten ved Slusegaard i 
Pedersker. Landbrugsministeren turde dog ikke stille de born
holmske Folketingsmænd en saadan Hjælp i Udsigt. 

Det andet Omraade for Blems særlige Indsats i denne Sam
ling var Lønningslovgivningen. Han var som i en Række tid
ligere Samlinger Medlem af og Formand for Lønningsudval
get. Og man var nu kommet til et Tidspunkt, da man ansaa 
det for nødvendigt at revidere Statens Lønninger i sin Helhed. 
Man var endnu ikke naaet til at samle Reglerne for alle Statens 
Tjenestemænd i een fælles Lov. Men man indsaa dog, at For
holdene var saa ensartede, at naar en Revisions Nødvendighed 
erkendtes indenfor en Etat, maatte der ske noget tilsvarende 
indenfor de andre. Derfor blev der i Samlingen 1906-°7 og 
den efterfølgende gennemført nye Lønningslove for det over
vejende Antal af Statstjenestemænd. I 1906-07 revideredes 
bl. a. Lønningerne i Ministerierne samt i Finanshovedkassen og 
ved den kongelige Mønt. Der var ved disse Styrelser ogsaa 
T ale om meget gamle Lønningslove, saaledes var Ministeriernes 
Lønninger ikke revideret i 36 Aarl For disse 3 Lovforslag var 
Blem Ordfører; det samme gjaldt et Lovforslag om Postvæse
nets Antagelse af Elever, Ansættelse af Postassistenter, Post
bude etc. Ogsaa dette Forslag gennemførtes. - Det kan i For
bindelse med disse Lønningslove nævnes, at der ved Behandlin
gen af Centraladministrationens Lønningslov fandt et Ord
skifte Sted om Arbejdsordningen i Ministerierne, hvori begge 
de bornholmske Folketingsmænd deltog. Ingv. Jensen bekla
gede sig i skarpe Vendinger over den Langsomhed, hvormed 
man ekspederede Sagerne i de ministerielle Kontorer. Finans
ministeren - Vilh. Lassen - udtalte heroverfor, at man for 
Tiden lagde megen V ægt paa at ekspedere saa hurtigt som 
muligt, og Blem henviste til, at der i den nye Lov var optaget 
en Bestemmelse om, at Kontorerne »i den røde Bygning« skulde 
holdes aabne »mindst 5 Timer paa alle Tjenestedage og ikke 
alene holdes aabne, men de skulle ogsaa være saaledes for
synede med Personale, at Publikum til enhver Tid kan blive 
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ekspederet og faa enhver Oplysning, som kan gives af paagæl
dende KOn1:or.« 

Udover Finans- og Lønningsudvalget havde Blem kun Sæde 
i eet enkelt Udvalg. Det blev nedsat om et Lovforslag om de 
bornholmske Arvefæsteafgifter. Som nærmere omtalt i Kapitel 
17, indbragte Blem og Ingv. Jensen i Samlingen 19°5-06 et 
Lovforslag om en Regulering af de nævnte Ydelser til Staten. 
Lovforslaget blev ikke dengang ført igennem Rigsdagen, og de 
to Rigsdagsmænd forelagde det paany i Samlingen 1906-07. 
Blem gjorde som Ordfører for Forslagsstillerne Rede for Aar
sagerne til disse Arvefæsteres Misfornøjelse og fremhævede, at 
det for Statskassen betød overmaade lidt at vise Imødekom
menhed i denne Sag. »Det kan efter det Forslag, her er stillet, 
som gaar ud paa en Nedsættelse af '/2" af denne Afgift, ikke 
blive mere end ca. 2.000 Kr. om Aaret. Afgiften udgør nem
lig 7.200 Kr. ialt, den angaar ca. 490 Parceller og vel saadan 
noget som 450 Husmænd«. (Folket. Forh. 1906-07, Sp. 2681). 

Finansminister Vilh. Lassen erklærede sig i sit Svar villig til 
Forhandling, »men jeg maa, naar jeg skal tage Stilling dertil, 
bestandig tage Hensyn til, at den ikke drager for vide Konse
kvenser efter sig«. 

Lovforslaget henvistes til et Udvalg paa 15 Medlemmer; 
Blem valgtes til Formand, Ingv. Jensen til Sekretær. Allerede 
ved Lovforslagets I. Behandling i Folketinget havde Repræ
sentanter for Nordsjælland henstillet, at visse særlige Afgifter 
fra denne Landsdel ogsaa behandledes i Udvalget. Dette skete 
ogsaa, og Afgiftsyderne i Frederiksborg Amt mødte i Udval
get med en Deputation, der overbeviste Udvalget om, at der 
var lige saa god Grund til at komme Arvefæstere i dette Amt 
til Hjælp som dem af Lovforslaget omfattede. Derved for
øgedes de finansielle Virkninger for Statskassen fra ca. 2.000 
Kr. aarlig til 8 a 9.000 Kr., men Udvalget mente dog at maatte 
gaa ind for dette. Imidlertid erklærede Finansministeren i et 
Samraad den 25/2 1907, at dette kunde han ikke uden videre 
gaa med til. Ministeren modtog stadig Klager ogsaa fra andre 
Egne af Landet - Københavns Amt, Odsherred, Ærø, Falster 
og det sydlige Jylland - hvor man hævdede, at man havde 
Forhold af tilsvarende Art. Regeringen maatte derfor kræve, at 
disse Spørgsmaal løstes under eet. Til dette Formaal var Mini
steren villig til at nedsætte en blandet Kommission, dersom han 
modtog Opfordring hertil fra Udvalget. Flertallet indenfor 
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dette, Repræsentanterne for Højre, de moderate og Venstrere
formpartiet minus de to bornholmske Folketingsmænd stillede 
herefter Forslag om en Dagsorden, hvori det hed: »Finans
ministeren opfordres til at nedsætte en blandet Kommission 
med den Opgave at undersøge og udrede Oprindelsen til de 
forskellige Arvefæsteafgifter, som ydes til Staten, og beregne 
deres Kapitalværdi, for derefter eventuelt at stille Forslag til en 
Afløsning i Penge, der kan blive billigere for Yderne uden at 
gaa Statens Tarv for nær; men da Arvefæsterne paa Bornholm 
navnlig de saakaldte »tillagte Lynglodder«, saavel som Hø
hoveri afgiften i Frederiksborg Amt - hvorover der stadig er 
klaget - synes i sin Tid at være blevet paalagte særlig tryk
kende for Yderne, henleder Udvalget Opmærksomheden paa 
disse særlige Afgifter, for at den formentlige Ulighed kan blive 
udjævnet gennem Afløsning«. 

Et Mindretal indenfor Udvalget, nemlig de 5 Repræsentan
ter for Socialdemokratiet og det radikale Venstre kunde vel 
subsidiært tiltræde Tanken om en saadan Kommission, men 
holdt principielt paa, at det forelagte Lovforslag nu skulde 
gennemføres, idet man fra mange Sider havde erkendt, at Stats
kassen i sin Tid havde paalagt Ejerne af disse Lyng- eller Ud
marks lodder for haarde Vilkaar. 

De to Forslagsstillere - Blem og Ingv. Jensen - indhentede, 
inden de afgav deres Votum i Sagen, en Erklæring fra et af de 
bornholmske Arvefæstere nedsat 3-Mands Udvalg (Ludvig 
Andersen, Ellensminde, L. Madvig, Rø, og Jens Fr. Kofoed, 
0stermarie), der erklærede, at de, som Forholdene havde stillet 
sig, ansaa det tor ønskeligt, at der nedsattes en Kommission til 
Undersøgelse og Prøvelse af Arvefæsteforholdene; man hen
stillede blot, at der i Kommissionen blev optaget et Par Med
lemmer, som blev udpeget af Arvefæsterne eller Husmandsfor
eningen paa Bornholm. Herefter erklærede de 2 bornholmske 
Folketingsmænd, at de vel principalt kunde ønske Lovforsla
get gennemført med det samme, men dog efter det passerede 
maatte slutte sig til Kravet om en Kommission. - Blem blev 
valgt til Udvalgets Ordfører. Betænkningen gav ved 2. Behand
ling i Folketinget Anledning til en ret lang Debat, der fra 
Oppositionens Side aabenbart væsentligt havde til Hensigt at 
slaa partipolitisk Mønt af Sagen, idet man vilde prøve paa at 
give det Udseende af, at Regeringen og specielt dens 2 born
holmske Meningsfæller - Blem og Ingv. Jensen - varetog de 
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bornholmske Arvefæsteres Interesser paa en meget mangelfuld 
Maade ved at skyde Sagens Afgørelse ud! 

Dagsordenen blev imidlertid vedtaget, og Vilh. Lassen ned
satte den I/6 1907 en Kommission overensstemmende med 
Folketingets Henstilling. - Departementschef i Finansministe
riet P. J. Hansen blev Formand; af dens I3 Medlemmer var 3 
Bornholmere, nemlig Landstingsmand P. Lund Koefoed, Sag
fører Janus Olsen og Arvefæster Jens Fr. Kofoed. Den 29/1 
19IO afgav Kommissionen en meget omfangsrig Betænkning, 
der resulterede i et Lovforslag, som under 29/4 19I3 ophøjedes 
til Lov. 

Ingv. Jensen havde i Rigsdagssamlingen 1906-o7 Ordet 
14 Gange og sad i 4 Udvalg, nemlig foruden det foran omtalte 
Udvalg vedrørende Arvefæsteafgifter Udvalgene angaaende 
Valgbreves Prøvelse, hvor han var Formand, Toldlovsforsb
get og Lovforslaget om Nationalbankens Oktroj. Ogsaa for 
det sidste Udvalg, hvori det lykkedes at naa til en Løsning, 
saaledes at Lovforslaget kunde gennemføres, var Ingv. Jensen 
Formand. - Mest Opmærksomhed knyttede der sig dog til 
hans Arbejde med Toldspørgsmaalet. Regeringen trængte 
stærkt paa for at naa til et Toldforlig, og Ingv. Jensen stod 
efter Peschcke Kødts Afgang som Regeringspartiets Toldlovs
ordfører. Som saadan holdt han den 5/ I I 1906 en Tale, hvori 
han anbefalede et Kompromis mellem den ideale Frihandel og 
den yderliggaaende Protektionisme. Det vakte megen Opmærk
somhed i Salen, og blev siden kommenteret i Pressen, at Finans
minister Lassen forlangte Ordet lige efter Ingv. Jensens Tale 
og derved - i Strid med almindelig Rigsdagspraksis - brød 
ind i Partiordførernes Række. Ministeren fremsatte i sit Ind
læg forskellige Korrektioner til sin Partifælles Redegørelse, 
der efter Vilh. Lassens Mening i alt for høj Grad havde givet 
det Udseende af, at der ikke var Tale om en væsentlig Ned
sættelse af Beskyttelsestolden. Det var Indledningen til, at 
Venstre kasserede Ingv. Jensen som Toldlovsordfører. - Lov
forslaget blev iøvrigt heller ikke gennemført i Samlingen 
1906-o7· 

P. Lund Koefoed holdt i denne Samling sin Jomfrutale. Den 
handlede om Adgangen til at lempe de gældende, meget strenge 
Regler for Anvendelsen af de i de private Jernbaner eksiste
rende Reservefond. Forslaget, der var stillet af Trafikministe
ren, havde til Formaal at gøre det muligt at benytte Reserve-
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fondens Midler til paakrævede Bedringer i Banens Materiel etc., 
som var af Vigtighed for dens Trivsel. Koefoed, der paa dette 
Tidspunkt var blevet Formand for Rønne-Neksøbanens 
Driftsbestyrelse, anbefalede det nævnte Forslag. Herudover 
havde han ikke Ordet i denne sin første Rigsdagssamling. Han 
sad i 4 Udvalg; disse behandlede Lovforslagene om: I) Løfteeds 
Afløsning af højtidelig Forsikring; 2) Stærkstrømsanlæg; 
3) Stempelafgift og 4) Ministrenes Ansvarlighed. Af disse Lov
forslag gennemførtes det under 2) nævnte. 

I Rigsdagssamlingen 1907-08 tog Blem kun i begrænset 
Omfang Del i Rigsdagsarbejdet; han var kort før Samlingens 
Begyndelse blevet valgt til Direktør i Østifternes Kreditfor
ening, og han sall sig derfor nødt til at afvikle sit Rigsdagsar
bejde, som han var bestemt paa at opgive ved Valgperiodens 
Udløb. Han lod sig derfor heller ikke genvælge til Finansud
valget og var i det hele kun Medlem af et enkelt Udvalg, nem
lig Lønningsudvalget; de fleste af de 21 Taler, han holdt, angik 
saa godt som udelukkende Lønningsspørgsmaal, idet den Re
form af Tjenestemændenes Forhold, som var paabegyndt i den 
foregaaende Samling, nu førtes til Ende. Det mest omfattende 
Forslag angik Told- og Trafiketaternes Forhold. Blem, der som 
sædvanlig var Lønningsudvalgets Formand, var ogsaa Ord
fører for dette betydningsfulde Forslag, som omfattedes med 
den største Interesse af disse Etaters Tusinder af Tjenestemænd. 
Det indeholdt Begyndelsen til en Systematisering af Tjeneste
mændenes lønningsmæssige Placering og blev gennemført i 
begge Rigsdagens Ting. Blem var ogsaa Ordfører for nogle af 
de mindre omfattende Lønningslove, men i en Del Lønnings
forslag overlod han Ordførerskabet til andre, ligesom det kan 
anføres, at enkelte Lønreformer, f. Eks. Lærernes og de mili
tære Tjenestemænds, behandledes i særlige Udvalg. 

Ingv. Jensen havde Ordet 18 Gange og var Medlem af Ud
valgene vedrørende: I) Valgbreves Prøvelse (Formand og 
Ordfører); 2) Tillæg til Loven om Rigshospitalet; 3) Dran
kere; 4) Sukkerafgiften; 5) de militære Lønninger (Formand); 
6) Statens Bygningsvæsen og 7) det kgl. Teater. 

Derimod var Ingv. Jensen ikke Regeringspartiets Ordfører 
for Toldlovforslaget. Dette blev af Finansminister Vilh. Las
sen forelagt ved Samlingens Begyndelse i Landstinget i den 
Skikkelse, i hvilket det tidligere var vedtaget i Folketinget. 
Efter at Landstinget havde ændret det, blev det i hurtigt Tempo 
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ført igennem Folketinget uden Nedsættelse af Udvalg. Ved 
disse Forhandlinger optraadte de moderates Fører og Told
ekspert N. Neergaard som Regeringens Ordfører. Ingv. Jensen 
rejste til Gudhjem, hvor han til Redaktør Hauge i et meget 
omtalt Interview erklærede, at han havde faaet en Byld, som 
havde gjort det nødvendigt for ham at rejse hjem. Ordfører
skiftet hidførte den endelige Forsoning mellem de moderate og 
Reformpartiet. Ingv. Jensen vendte dog snart tilbage til Rigs
dagen, hvor han indvalgtes i det Fællesudvalg, hvori det ende
lig lykkedes at tilvejebringe Enighed i det i Aartier omtvistede 
Toldspørgsmaal. Loven er dateret 5/5 1908. 

P. Lund Koefoed var i Samlingen 19°7-08 Medlem af Ud
valgene vedrørende: I) Stempelafgift; 2) Mihistrenes Ansvar
lighed; 3) Rettens Pleje; 4) Edsaflæggelsens Form og 5) Op
førelsen af et Rigsarkiv m. v. Han havde kun Ordet en enkelt 
Gang i Tinget; det var ved Behandling af Lovforslaget om An
læg af visse private Jernbaner. Koefoed takkede her Trafik
minister Høgsbro, fordi han paa Forslaget havde optaget de 
to Jernbanelinier: Rønne-Allinge og Almindingen-Gudhjem, 
skønt den nedsatte Jernbanekommission ikke havde taget disse 
Anlæg med i sit Forslag. Koefoed fortsatte: »Paa Bornholmer
nes 0nskeseddel med Hensyn til Jærnbaner fandtes imidlertid 
tre andre, som ikke ere komne paa Forslaget, nemlig en Side
bane til Rønne-Allinge-Banen, gaaende fra Mæby til Hasle, 
en Sidebane til Almindingen-Banen, gaaende ud fra 0stermarie 
til Svaneke, og endelig en Forbindelsesbane mellem de to 
Hovedbaner, vil jeg kalde dem, gaaende ud fra et Punkt paa 
Rønne-Allinge-Banen ved Rø Kirke og stødende til Almin
dingen-0stermarie Banen ved Gudhjem. Denne sidste Forbin
delsesbane mener jeg maa til, for at Jernbanenettet paa Born
holm skal kunne tilfredsstille den Aar for Aar stigende Turist
strøm, idet den danner en nem Forbindelse netop mellem de 
Punkter, som ere stærkest besøgte af Turister. Den maa til, for 
at de bornholmske Jernbaner skulle kunne tage den fulde Ind
tægt af den Turiststrøm, som vi regne en hel Del med, naar vi 
beregne vore Jernbaners Rentabilitet. Men da denne Forbindel
sesbane gaar gennem et meget bakket T errain, og det som be
kendt ikke er Sandrnarker alt sammen der, vil den blive for
holdsvis dyr at anlægge, og da der heller ikke for Tiden findes 
sikret de tilstrækkelige Pengernidler til Banens Anlæg, har jeg 
set med nogenlunde Sindsro paa, at denne Bane gik ud af For-

slaget. Noget lignende kan jeg for Resten udtale med Hensyn 
til Mæby-Hasle-Banen, særlig fordi jeg tror, at den ikke vil 
tilfredsstille Hasleboerne. Det, de ønskede, var nemlig, at 
Hovedlinien fra Rønne over Rø til Allinge skulde føres over 
Hasle, og at de selv skulde komme til at ligge ved Hovedlinien, 
i Stedet for at de nu skulle have en Sidebane. Da de ikke have 
kunnet naa dette, tror jeg ikke, at de ville se med saa forfærde
lig megen Sorg paa, at Spørgsmaalet udskydes, til den næste 
Serie Jernbaneforslag kommer en Gang i Fremtiden. - Men 
saa er der Sidebanen fra 0stermarie til Svaneke. Der stiller 
Forholdet sig noget anderledes, idet Svaneke ser saaledes paa 
denne Linie, at Byens Betingelse for at eksistere staar og falder 
med dens Anlæg eller Ikke-Anlæg. Jeg maa for mit Vedkom
mende sige, at jeg tror, at Svaneke der ser noget for mørkt paa 
det, idet det er min Overbevisning, at der ved Udarbejdelsen 
af de nuværende Jernbaneplaner og ved Fastsættelsen af Hoved
linierne er gjort hæderlige Bestræbelser for at gaa udenom saa
vel Hasles som Svanekes naturlige Opland. Rigtignok tør jeg 
ikke paastaa, at det helt er lykkedes, og særlig vil jeg da mene, 
at for Svanekes Havn vil det, at Banen ikke anlægges, kanske 
betyde en ret betydelig Indtægtsnedgang. Denne Havn har 
nemlig tidligere haft Indtægten af Varetransporten til 0ster
marie Brugsforening, en Transport, man i Fremtiden kan vente 
vil gaa udenom Svaneke, komme gennem andre Havne og føres 
med Jernbane til 0stermarie. Jeg tror som sagt, at Svaneke ser 
for mørkt paa den Sag, men da de nu en Gang se saaledes paa 
Sagen, og j'eg maa give dem nogen Ret, og da de endvidere ere 
villige til at bringe de ret betydelige Ofre, som skulle til for at 
sikre Banens Anlæg og Drift, forekommer det mig ubilligt, at 
man afskærer Svaneke lejligheden til at faa denne Bane sam
tidig med, at de andre Baner anlægges«. (Landst. Forh. 1907-
08, Sp. II P-54.) 

P. Lund Koefoeds Anbefaling af 0stermarie-Svanekebanen 
gav dog ikke noget Resultat. Derimod gennemførtes Forslaget 
om Allinge- og Gudhjembanen. 

20. BORNHOLMSK POLITIK 19°7-08. 

Aaret 1907 og den første Del af 1908 var paa Bornholm en 
rolig politisk Periode. Der havde nylig fundet Valg Sted til 
begge Ting, og Venstre havde bevaret sine Mandater. Aakirke
bykredsen syntes saa sikker for Partiet som nogensinde, og de 
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fleste Venstremænd regnede heller ikke med, at der var alvorlig 
Fare for Rønnekredsen, idet man tænkte sig, at Højremændene, 
hvis det skulde komme til at knibe med at holde Socialdemo
kraterne Stangen, vilde møde Mand af Huse ud fra den Be
tl agtning, at en Venstremand dog i alle Tilfælde var at fore
trække for en Socialist. Højre sov endnu sin Tornrosesøvn, og 
de radikale, som i 19°5-06 havde været meget angrebslystne, 
var nu blevet meget spagfærdige. Deres Fører paa Øen, P. Dam, 
var blevet skuffet over Valgresultatet i Aakirkebykredsen og 
havde besluttet ikke at stille sig mere. Dog fandtes stadig i 
Bornholms Tidende en Del radikalt prægede Artikler; disse 
skyldtes dels Indsendere, der tilhørte det radikale Venstre, dels 
Redaktionssekretæren, den begavede Husmandsfører J. P. Niel
sen, Grønvang. Det kunde synes mærkeligt, at M. M. Smidt 
vilde have en Mand med radikale Anskuelser som næstkom
manderende ved sit Blad, men dels var Smidt en meget liberal 
Bladleder, dels ønskede han ikke, at de radikale, eventuelt ved 
pekuniær Støtte ovre fra skulde starte et Dagblad paa Born
holm, hvad der stadig taltes om, og som enkelte Optimister 
blandt de radikale troede kunde lade sig gøre. Tilmed tilhørte 
en Del af Andelshaverne ved Bornholms Tidende det radikale 
Parti, og Smidt fandt, at han skyldte dem et passende Hensyn. 
- "Socialdemokraten« var i disse Aar i stadig Vækst, og det 
samme gjaldt Partiet. Redaktør Hauge fortsatte sin energiske 
Agitation, særlig i 1ste Kreds, som han sikkert haabede at 
kunne erobre ved næste Valg, saa meget mere som Blem alle
rede før Valget i 1906 havde betroet ham, at han ikke oftere 
vilde søge Genvalg. 

Den r. Maj 19°7 holdt Socialdemokratiet sine sædvanlige 
Demonstrationsmøder; i Rølme talte Hauge og Husmand Mag
nus Mortensen, i Allinge Redaktionssekretær Niels Nielsen. 
Vejret var daarligt, saa man maatte opgive at gaa i de plan
lagte Processioner. 

Paa Grundlovsdagen 1907 holdt Venstre som sædvanlig Fest 
i »Stampen«. Her talte Lærer Jørgensen, Olsker, der almindelig 
betragtedes som Blems Afløser i Rønnekredsen, samt Lands
tingsmand Niels Johansen, Ollerup. Ca. 800 Mennesker var 
kommet til Stede. - De radikale havde ligesom de to fore
gaaende Aar indbudt til Fest i Almindingen. Her talte Lærer 
Lærkesen, Knudsker, og den senere Folketingsmand Ferdinand 
Nielsen. Tilslutningen var meget ringe. - Socialdemokraterne 
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mødtes i Sommerlyst ved Rønne samt i Allinge. Det sidste Sted 
talte Folketingsmand Jacob Christensen for en Forsamling paa 
4 a 500 Mennesker. I Rønne var mødt ca. 1.000 Deltagere. Her 
talte Journalist K. A. Petersen fra Neksø og Folketingsmand 
Laust Rasmussen, den senere Forsvarsminister. Han udtalte 
bl. a. »Man kan sammenligne Socialdemokratiets Historie med 
Eventyret om Askepot. Ringeagtet og overset var vi for blot 
2 5 Aar siden, og 11'aar vi hævdede, at Kampen en Gang vilde 
komme til at staa mellem os og Storborgerpartierne, da lo man 
ad os og fandt den Tanke latterlig, at en Flok uoplyste Arbej
dere nogen Sinde skulde komme til at spille en Rolle. Men vi 
fik Ret. Kampen mellem Venstre og Højre er blevet til intet, 
man ruster sig til den store Kamp for eller imod Socialdemo
kratiet«. 

Laust Rasmussen talte med stor agitatorisk Kraft, der vakte 
megen Begejstring blandt hans bornholmske Tilhørere, og da 
Partiet den 30/6 holdt sit aarlige Sommerstævne i Almindingen, 
var Laust Rasmussen - sammen med Niels Nielsen - paany 
Festtaler. Hans Foredrag udløste ogsaa denne Gang stormende 
Tilslutning. Han udtalte bl. a.: »Lad kun Reformpartiet sejle 
sin egen Sø, lad dem kun begaa Forræderi, lad dem kun svigte 
Folkets Sag; det vil altsammen aabne øjnene i Befolkningen, 
og det vil bidrage til, at vi hurtigere naar derhen, hvor vi skal«. 

I I 908 holdt Socialdemokraterne med større Tilslutning end 
noget tidligere Aar Majfester i Rønne, Hasle og Allinge med 
henholdsvis Tømrer From Petersen fra København, Niels Niel
sen og Hauge som Festtalere. - Partiets Grundlovsfester hold
tes i »Lundens Minde« ved Rønne, hvor Lyngsie talte, og i 
Neksø Lystskov med Foredrag af J. P. Sundbo. Tilslutningen 
var ikke særlig stor, da Vejret var daarligt. Disse Fester gen
nemførtes dog, medens Venstres Grundlovsfest i "Stampen« 
blev aflyst, da der paa Grund af Regnvejret kun var mødt 
knap 150 Mennesker. Det aftaltes da, at man i Stedet skulde 
mødes samme Sted 2. Pinsedag - den 8)6 - saa vilde de an
noncerede Talere, Lærer Jørgensen, Olsker, og Folketingsmand 
Blem holde deres Foredrag for en forhaabentlig større Til
hørerskare. Dette Haab gik ogsaa i Opfyldelse, og Blem gav 
ved denne Lejlighed en interessant Oversigt over de Reformer, 
som Ministeriet J. C. Christensen havde gennemført i Samlin
gen 19°7-08. Blem udtalte bl. a.: "Sidste Rigsdagssamling var 
af størst Betydning siden 5. Juni 1849. Aldrig er der vedtaget 
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saa mange Love - ialt 91 - og blandt disse findes de største, 
mest gennemgribende, som har staaet paa Venstres Program i 
mange Aar, og som man har kaldt Venstres Mærkesager. Alt af 
Betydning blev gennemført. Som Kirketaarne rage de store 
Reformlove op - de, der forgæves er kæmpet for i de mange 
Aar. Lad mig ganske kort nævne: Den kommunale Valgret. 
Hvor mange Aars Arbejde ligger ikke bag dem? For 35 Aar 
siden stillede C. Berg Forslag herom. De frikonservatives Fører 
i Landstinget, Grev Frijs, vilde jo som bekendt før sidste Folke
tingsvalg erfare, om de privilegerede Vælgere til Sogneraadene 
og navnlig Gaardmændene frivillig opgive deres Ret. Og han 
maatte erkende, at Vælgernes Svar var tydelig nok. Regeringen 
fik Tilslutning paa sit kommunale Valgprogram«. 

Blem omtalte derefter Toldreformen, som var gennemført 
efter 45 Aars frugtesløse Forsøg, Retsreformen og Jærnbane
lovene og sluttede saaledes: «Den politiske Situation er nu saa
ledes, at Ministeriet ]. C. Christensen er gaaet styrket ud af 
denne Rigsdagssamling, og trods alle de løse Angreb, Sociali
ster og Rebeller navnlig har rettet mod Alberti - saavel i 
Folketinget som i deres Blade - saa staar Ministeriet stærkere 
end før, og det fortjener ogsaa Vælgernes Tillid.« 

Venstre holdt endvidere Grundlovsfest i Nexø Lystskov. 
Her talte Ingv. Jensen sammen med Landstingsmand P. Lund 
Koefoed. Den bitre Stemning mellem de to Politikere fra Val
get i 1906 syntes altsaa at være fjernet. Ligesom sin Kollega 
fra r. Kreds fremhævede Ingv. Jensen de Kæmpeskridt, som 
Regeringen og Venstrepartiet havde gjort paa Fremskridtets 
og de demokratiske Reformers Vej. Talen vandt god Genklang 
i Forsamlingen. Ministeriet]' C. Christensen og dets Parti be
fandt sig i det hele paa dette Tidspunkt paa et Kulminations
punkt, og der var i Vælgerfolket Lydhørhed for Lovtalerne 
over dets politiske Fortjenester. 

Den 7/7 1908 dukkede et nyt Navn op i Bornholms Politik. 
Det var Proprietær H. C. Jespersen, Simblegaard, Klemens
ker, der paa Højres Vegne indbød til offentligt politisk Møde 
i Hasle. Dette Parti havde været tavst her paa Øen i saa mange 
Aar, at dette Mødes Indkaldelse ligefrem vakte Overraskelse; 
der var da ogsaa mødt en stor Forsamling, næsten 300 Menne
sker, og baade Venstre og Socialdemokratiet havde sendt Ta
lere, henholdsvis Lærer Jørgensen, Olsker, og Redaktør Hauge. 
I sit Indledningsforedrag udtalte Proprietær Jespersen bl. a.: 
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,} Jeg er Modstander af Venstreregeringens Politik; fordi den 
har været lovlig dyr. Havde vi haft dette Styre l en nedad
gaaende Periode, da havde den meget hurtigt spillet. Fallit. 
Og jeg er Modstander af den kommunale Valgret. Højre har 
den Opfattelse, at et Land skal have en Flaade og en Hær. 
Lad os ikke rive Fæstningen ned, hvis de sagkyndige finder den 
af betydelig Værdi for vort Forsvar.« 

Jespersen, hvis Jomfrutale var imødeset med meg~n Inter~ 
esse, saa meget mere som den blev holdt i hans HJe~egn l 
snævreste Forstand, gjorde et godt Indtryk paa Forsaml1l1gen, 
og i den efterfølgende Forhandling med de to førnævnte Ord
førere for Venstre og Socialdemokratiet, viste han sig som en 
god Debattør. Højremændene gik fra Mødet med Følelsen af, 
at nu havde deres Parti faaet Mæle igen paa øen. 

I Juni Maaned holdt Blem en Del Møder i sin Kreds: i Rønne 
den 10/7, i Allinge den 11/7 og i .KI~mensker ~en 17/7· Ved 
disse Møder meddelte Blem offentlIg S1l1 Beslut11lng om at ud
træde af Politik ved førstkommende Valg. Han tog ved disse 
Sammenkomster Afsked med de Vælgere, hvis Repræsentant 
han havde været i snart en Menneskealder. Fra Mødet i Al
linge skal nævnes, at Gaardejer, Løjtnant H. V. Maegaard, 
under Diskussionen tog Ordet for at støtte de Synspunkter, 
som Blem havde gjort sig til Talsmand for i sin Indlednings

tale. 
Paa det sidste af disse Møder, riemlig Mødet i Klemensker, 

udtalte Blem sig (efter Referat i Tidende) bl. a. saaledes: »Det 
er nu 27 Aar siden, jeg holdt mit første Møde i Klemenskc:r. 
Nu forhindrer min Stilling som Direktør i Østifternes KredIt
forening mig i at søge Genvalg. Det er i.kke faa Bevillinger. 
der i de 27 Aar er tilflydte vor ø, ogsaa til Iste Kreds.« Tale
ren omtalte kort Havnene, Jernbanerne, Jordebogsafgifterne 
og Arvefæsteafgifterne. Om disse u?t~lte Folketingsmanden: 
»Jeg arbejdede for at faa en KommlSSlOn nedsat, saa Spørgs
maalet kunde blive grundigt undersøgt paa Stedet, men dette 
blev modarbejdet af Husmandsforeningerne, og Hr. H~uge 
støttede dem. - Nu har en Kommission Sagen til OverveJelse, 
og den har været herovre og set paa For~oldene. Saa vidt jeg 
ved er der Udsigt til Enighed om, at AfgIfterne skulle nedsæt
tes ganske betydeligt, særligt for de tillagte Lodder, hvor der 
er begaaet størst Uret.« Folketingsmande~ dvælede derefter ved 
Lønningslovene, »som Agrarerne mene blIve os for dyre.« Tale-
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ren forsvarede Takstforhøjelsen for Post- og Jernbanevæsenet: 
»Det er ikke Skat; disse Statsinstitutioner er Forretninger, som 
Staten driver, og det er berettiget at kræve, at de skulle give 
Overskud.« Særlig Lærerne havde været daarligt lønnede og 
trængte til et Tillæg. 

Ved et Vælgermøde i Aakirkeby den 8/8 gav Ingv. Jensen 
Udtryk for, at ogsaa han omgikkes med Planer om snart at 
trække sig tilbage. Hans Udtalelse herom gengives i Bornholms 
Tidende saaledes: »Jeg er nu gammel og bør maaske egentlig 
helst trække mig tilbage, og jeg skal ogsaa gerne være villig 
dertil, hvis man kan finde en Afløser for mig, og jeg skal gerne 
yde en saadan min Støtte; men Forsvarssagen er jo nu den Sag, 
der vil komme i Forgrunden, og som Medlem af Forsvarskom
missionen har jeg et Medansvar, og dertil kommer, at der i 
Bornholms 1ste Valgkreds skal en ny Mand ind, og det var 
maaske mindre heldigt med 2 nye Mænd paa een Gang her 
paa øen.« 

Ved dette Møde, der iøvrigt var svagt besøgt, havde et Par 
radikale Vælgere Ordet for at kritisere Regeringens Politik. 
Det var Savmøller Jens Jensen, Gudhjem, der mindede om, at 
Venstre paa sit Program havde Nedsættelse af Militærudgif
terne, medens man nu vilde gaa til meget forøgede Udgifter, 
og Maler Jens Christensen, Aaker, der bl. a. udtalte: »Der 
blæser ingen velvillig Vind mod Husmændene fra Regeringens 
Side og mindst fra vore egne Repræsentanters. Der kunde spa
res noget paa Kanonerne og gives til dem, der sidder i Hyt
terne og bærer Dagens Byrde og Hede.« 

Ingv. Jensen svarede hertil: »Jeg betragter Husmandssagen 
som en meget betydningsfuld Sag og mener, at Jorden bør ud
nyttes i Smaabrug, og jeg finder, der bør ydes den størst mu
lige Støtte til, at man kan komme videre i den Retning. Dette 
til Maler Christensen, og til J. Jensen vil jeg sige, at naar alle 
Ting bliver fordyrede, kan man ikke vente andet, end at Mili
tærvæsenet ogsaa vil blive dyrere. Ønsker vi at bevare vor 
Selvstændighed, maa vi være rede til at ofre, hvad det vil 
koste.« 

Redaktør Hauge, der ogsaa var mødt, erklærede herover
for: »Det er første Gang, jeg har hørt en saa militaristisk Tale 
af en Venstremand som den, jeg har hørt fra Folketingsman
den i Dag, den staar i afgjort Modsætning til, hvad han tidli
gere har sagt.« 
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21. DANSK POLITIK UNDER MINISTERIERNE NEER
GAARD, HOLSTEIN-LEDREBORG og ZAHLE (1908- 10). 

Paa Grund af N. Th. Neergaards stærke personlige og par
lamentariske Stilling vakte det almindelig Tilfredshed i Of
fentligheden, at det blev ham, som overtog Regeringen efter 
Albertikatastrofen. Politisk betød Ministerskiftet, at det mode
rate Venstre blev Reformpartiet fuldt jævnbyrdigt som Rege
ringsparti; dette understregedes yderligere ved, at en?nu en af 
det forhandlende Venstres Mænd, den fynske Fnskole- og 
Kommunalrnand Klaus Berntsen indtraadte i Regeringen -
som Indenrigsminister. Neergaard overtog selv foruden Kon
sejlspræsidiet de to Forsvarsministerier. Finansminis.teriet over
drog han til en i Politik ganske ukendt Mand, Stlftamtmand 
Charles Brun. Grev Raben afløstes som Udenrigsminister af 
Gesandten i Wien, Grev Ahlefeldt-Laurvig til Eriksholm. Me
dens J. C. Christensen og hans nære Meningsfælle Sigurd Berg 
udtraadte, gik de øvrige af det forrige Kabin~ts Ministre (Ene
vold Sørensen, Svend Høgsbro, Anders Nlelsen og Jensen
Sønderup) over i den nye Regering. Som en Nydannelse opret
tedes et Handelsministerium, der overtoges af den københavn
ske Skibsreder Johan Hansen. Der var altsaa paany dannet et 
parlamentarisk Flertalsministerium. . 

Dette fik to Hovedopgaver: at gøre op efter Albert! og løse 
det brændende Forsvarsspørgsmaal. - Undersøgelsen af AI
bertis Bedragerier var i Forvejen overdraget en Kommissions
domstol. Socialdemokraterne og de radikale forlangte allerede 
nu rejst Rigsretsanklage mod J. C. Christensen og. Sigurd Berg, 
til hvis Ressort som Indenrigsminister Sparekassetllsynet havde 
hørt. Regeringspartierne fandt ingen Anledning til at anklage 
andre end Alberti. Højre ønskede hele Spørgsmaalet udskudt 
til efter Valget, hvilket blev Resultatet. Bondestandens Spare
kasses Likvidation og Genrejsning ordnedes ved Lov og Stats

tilskud. 
Den 12/2 1909 forelagde Neergaard Forsvarslovene. Grund

laget var Forslaget fra Forsvarskommissionens Flertal (de to 
Regeringspartiers Repræsentanter). Men derudover foreslo~ han 
Anlæg af to Fløjforter (ved Ved~æk og Mose.d.e) ~or at hmdre 
Landgang paa Sjælland og Siknng af Moblhsermg samt I I 

fremskudte Stillinger i en Bue udenom København fra Ved
bæk til Store Vejleaa. Der regnedes med en Udgift en Gang 
for alle paa 42 Mill. Kr., hvoraf 101/2 Mill. skulde indvendes 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



206 

v~d Salg af Arealer fra den nedlagte Landbefæstning. Merud
giften pr. Aar ansloges til I,8 Mill. Kr. 

Neergaards Forslag vakte en voldsom Bevægelse. Forsvars
v~nnerne jublede, om end en Del ikke fandt Foranstaltningerne 
vldtgaaende nok. De moderate fulgte enigt deres Fører, me
dens Venstrereformpartiet tiltraadte de to Fløjforter, men spal
tedes paa »de fremskudte Stillinger«, idet Flertallet indenfor 
Partiet med J. C. Christensen i Spidsen gik imod dette For
slag. De, der havde ventet, at Rigsdagsforhandlingerne skulde 
nærme Synspunkterne til hinanden, blev skuffede; tværtimod 
blev Kløften mellem J. C. Christensen og Neergaard dybere 
og dybere. Ved Forslagenes 2den Behandling i Folketinget 
blev de frems~udte Forter forkastet med 69 St. mod 35. De 69 
omfattede SocIaldemokraterne, de radikale og den J. C. Chri
stensenske Fløj af Reformpartiet; af de 35 var IO Medlemmer 
af Reformpartiet, Resten Højre og moderate. Dermed stand
sedes Forsvarslovenes Behandling, og man gik til Folketings
valg den 2515 1909. 

Dette var for Venstrereformpartiets og til Dels Højres Ved
k~mmende præget af megen Forvirring. I mange Kredse op
stIlledes Neergaardske og J. C. Christensenske Kandidater 
in:od hinanden. Fle~e Steder yd~de Højre Støtte til Neergaards 
TIlhængere. De radIkale og SocIaldemokraterne, der i de fleste 
af Landets Folketingskredse var i Valgalliance, førte en vold
som Valgkamp, saavel imod Neergaards som J. C. Christen
sens Militærstandpunkt. 

Res.ultatet blevet stort Mandefald for Venstrereformpartiets 
KandIdater, hvoraf der kun valgtes 38, deraf 27 Tilhængere 
af J. C. Christensen, I I af Neergaard, samt en betydelig Frem
gang for de radikale, hvis Mandattal forøgedes fra IO til 20. 
Socialdemokraterne gik frem i Stemmetal, men Antallet af 
Mandater blev som før Valget 24. Det forhandlende Venstre 
(de moderate) voksede fra 9 til II og Højre fra II til 2I. 

l den ekstraordinære Rigsdagssamling, som fulgte umiddel
bart efter Valget, var Chancerne for Gennemførelsen af Neer
g~ards Forsvarsforslag, der forelagdes uændret for Folketinget, 
nngere end før. J. C. Christensens Fløj vilde stadig ikke til
træde de fremskudte Forter, og man kunde heller ikke enes om 
det Aaremaal, der skulde gaa, inden Landbefæstningen skulde 
nedlægges. Under disse Forhold indgav Neergaards Ministe
rium den 3 I/7 1909 sin Afskedsbegæring. Samtidig udtraadte 
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Neergaards I I Tilhængere i Reformvenstre af Partiet, saaledes 
at Regeringsblokken var delt i to I I Mandsgrupper og J. C. 
Christensens Fløj paa 2 l Mand. 

Vanskelighederne ved at faa dannet et nyt Ministerium var 
overordentlig store. Kong Frederik den 8de, der var oprigtig 
bekymret for, at Forvirringen omkring Forsvarssagen skulde 
svække Danmarks Stilling udadtil, bad den lo-aarige Venstre
veteran, Grev Holstein-Ledreborg, danne det nye Ministerium, 
men Greven, der i næsten 20 Aar havde været udenfor Poli
tik, afslog. Kongen anmodede derefter de frikonservatives Fø
rer, Grev Mogens Frijs, om at overtage Hvervet som Rege
ringschef. Det lykKedes imidlertid ikke Grev Frijs at faa Til
slutning til et af ham opstillet Forligsforslag fra Venstregrup
perne, der holdt paa, at Konsejlspræsidiet burde overtages af 
en Venstremand. Efter at Planen om at danne et upolitisk Mi
nisterium under Admiral Richelieus Ledelse ogsaa var strandet, 
blev der saavel fra Kongehusets som de 3 Venstregruppers Si
de lagt saa stærkt Pres paa Grev Holstein-Ledreborg, at han 
om end modstræbende indvilgede i at danne Regering. Der var 
forinden ved Forhandlinger mellem den nye Konsejlspræsident 
og Repræsentanter for de 3 forsvarsvenlige Venstregrupper 
opnaaet Enighed om Hovedlinierne i den kommende Forsvars
ordning. Ogsaa en Repræsentant for Folketingets Højre søgte 
at blive Deltager i disse Overvejelser, men blev af Grev Hol
stein mødt med Afslag, uden at alle indenfor Højre blev be
kendt med denne Afvisning. 

I Ministeriet Holstein-Ledreborg overtog J. C. Christensen 
Forsvarsministerierne, Neergaard Finansministeriet; iøvrigt var 
Sammensætningen den samme som i Ministeriet Neergaard, 
bortset fra at Jensen-Sønderup af den Neergaardske Fløj aflø
stes som Trafikminister af den J. C. Christensenske Venstre
mand, Husmand Thomas Larsen. 

I fursvarsvenlige Kredse vakte J. C. Christensens Sejr over 
Neergaard, specielt markeret gennem hans Overtagelse af de 
militære Ministerier, dyb Harme. Mange fandt ogsaa, at han 
ikke burde være genindtraadt som Regeringsmedlem før An
svarsspørgsmaalene i Albertiskandalen var fuldt belyst. Den 
kommanderende General demonstrerede ved at søge sin Af
sked, en Protestadresse til Kongen fandt betydelig Tilslutning, 
og den 29/8 1909 arrangeredes et Folketog til Amalienborg 
som Protest mod J. C. Christensens Ministerudnævnelse. 
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Imidlertid lykkedes det, omend under store Vanskeligheder, 
at tilvejebringe en Overenskomst om Forsvarssagen, der kunde 
vedtages i begge Ting. Efter denne bortfaldt de af Neergaard 
foreslaaede fremskudte Forter, men Forslaget om de to Fløj
forter tiltraadtes. Tidspunktet for den provisoriske Landbe
fæstnings Nedlæggelse, som var et af de vanskeligste Punkter 
at enes om, fastsattes til 1922; indtil da skulde der til dens 
Vedligeholdelse anvendes det samme Beløb som hidtil. løvrigt 
gennemførtes i det væsentlige det af Flertallet i Forsvarskom
missionen foreslaaede. 

Under Forhandlingerne om denne Overenskomst sprængtes 
Højre i begge Ting. Af Folketingsgruppens 21 Medlemmer gik 
15 med til Forliget, 6 imod. I Landstinget var Højres Forligs
modstandere saa mange, at de sammen med de radikale og 
Socialdemokraterne, der her som i Folketinget bekæmpede Ord
ningen paa det voldsomste, kunde have hindret Vedtagelsen; 
men for ikke at skabe Kaos svarede 7 Højremænd »stemmer 
ikke«. Forsvarslovene fik kongelig Stadfæstelse den 30/9 1909. 

Den 18/ I o udtraadte J. C. Christensen af Ministeriet. Han 
havde ved sin Indtræden erklæret kun at ville være Minister, 
indtil Forsvarsspørgsmaalet var løst. Faa Dage efter faldt hele 
Ministeriet. Ved et Ordskifte mellem Grev Holstein og en 
Højremand, Kaptajn Madsen-Halsted, benægtede han at have 
søgt Højres Støtte ved Ministeriets Dannelse og omtalte i det 
hele Højre paa en Maade, som dette fandt krænkende, saale
des at et af det radikale Venstre stillet Mistillidsvotum til Re
geringen ikke alene blev støttet af Socialdemokraterne, men 
ogsaa delvis fra Højres Side og derfor vedtaget. 

Grev Holstein tilraadede Kongen at henvende sig til Føre
ren for det Parti, som havde stillet det vedtagne Mistillidsfor
slag, og det blev saaledes overdraget C. Th. Zahle at danne 
den nye Regering. Denne blev udnævnt den 28/10 1909. Zahle 
overtog foruden Konsejlspræsidiet Justitsministeriet. Dr. Ed
vard Brandes blev Finansminister, Dr. P. Munch Indenrigsmi
nister, den unge Diplomat Erik Scavenius Udenrigsminister, 
den sjællandske Husmand Poul Christensen Landbrugsminister, 
Generalkonsul i Hamborg Weimann Handelsminister, senere 
ogsaa Trafikminister, en grundvigsk Præst, Provst M. C. B. 
Nielsen Kultusminister og Venstreveteranen Christopher Krab
be Forsvarsminister. 

Den nye Regerings Parti talte kun 20 Mand i Folketinget, 
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men Socialdemokratiet ydede med sine 24 Folketingsmænd 
Ministeriet fuld parlamentarisk Støtte. Den var dog en Min
dretalsregering, hvorfor dens Opgave var vanskelig, saa meget 
mere som de 3 før saa uenige Venstregrupper ikke længe efter 
Ministeriet Zahles Dannelse sluttede sig nærmere sammen og 
valgte en »Delegation« til at varetage fælles Interesser. 

Et Hovedpunkt i Regeringens Arbejdsprogram var Udrens
ningen efter Alberti. Med Tilslutning fra Højre vedtog Rege
ringspartierne i November I 909 at stille J. C. Christensen og 
Sigurd Berg for Rigsretten. - Dernæst søgte Ministeriet at 
gennemføre en ny Valgkredsordning, ligesom man rejste 
Spørgsmaalet om en Grundlovsændring overensstemmende 
med Hovedprincipperne i Junigrundloven, men paa disse Om
raader lykkedes det ikke at opnaa noget Resultat. Overfor den 
nylig vedtagne Forsvarsordning lagde Regeringen ikke Skjul 
paa, at den overensstemmende med Princippet: »Lov er Lov 
og Lov skal holdes« vel vilde respektere Forsvarslovene, men 
at man af al Magt vilde søge dem ændret, og at man indtil Af
gørelse i saa Henseende forelaa, agtede at udskyde Nyanlæg 
og videregaaende Foranstaltninger, for hvilke bestemte Tids
frister ikke var fastsat i Lovene. Dette vakte Uvilje i Landstin
get, og da Modsætningen til Folketingets Flertal efterhaanden 
skærpedes, besluttede man at appellere til Vælgerne, hvorfor 
Folketinget opløstes, og nyt Valg udskreves til 20! 5 19 I o. Der 
sluttedes ved dette en landsomfattende Alliance mellem Social
demokraterne og de radikale, men dette opvejedes i væsentlig 
Grad ved et ret intimt Samarbejde mellem Regeringens Mod
standere. Resultatet blev, at de radikale og Socialdemokraterne 
kom ind med nøjagtig det samme Antal Mandater som før Val
get (20 og 24), medens Venstregrupperne erobrede 8 Mandater 
fra Højre og talte 57 mod dettes 13. 

Da Ministeriet Zahle ikke havde opnaaet den Tillidserklæ
ring fra Vælgerne, man havde kæmpet for, traadte det tilbage. 
Det blev dog anmodet om at fungere indtil videre, væsentligst 
fordi man ønskede at afvente Afslutningen af Rigsretssagen. 
Ved denne idømtes Berg en Bøde for at have forsømt sin Til
synspligt, medens J. C. Christensen frikendtes om end med 
nogle kritiske Udtalelser i Præmisserne. Faa Dage efter sluttede 
Delegationens Venstregrupper sig sammen i et Parti, der antog 
Navnet »Venstre«. Efter Valgets Resultat maatte det nye Mini
sterium blive et rent Venstreministerium. Det dannedes den 
5/7 1910 med Klaus Berntsen som Chef. 

14 
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22. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND BLEM, 
N. INGV. JENSEN OG P. LUND KOEFOEDS VIRKSOM

HED I RIGSDAGSSAMLINGEN 1908-09. 

I denne Samling afsluttede Blem sin 28 aarige Rigsdagsvirk
somhed. Han var bestemt paa ikke at stille sig mere, og hans 
Stilling som Direktør i Østifternes Kreditforening lagde i høj 
Grad Beslag paa hans Tid og Arbejdskraft. Han deltog derfor 
kun meget lidt i Tingets Arbejde - havde kun Ordet 5 Gange 
og var ikke Medlem af andre Udvalg end af sit Yndlingsud
valg, Lønningsudvalget, for hvilket han som sædvanlig var 
Formand. Der henvistes i denne Samling 7 Lovforslag til Ud
valget. Af disse var Blem Ordfører for det ene; det angik en 
Udvidelse af Embedsapparatet i Finansministeriets Central
styrelse, hvor der bl. a. oprettedes et særligt Departement for 
Pensionsvæsenet. Som Ordfører i denne Sag holdt Blem sin 
sidste af de mange Hundrede Taler, han i Aarenes Løb havde 
holdt i Folketinget. 

Fra Blems Virksomhed i denne Samling skal blot yderligere 
anføres, at han anbefalede et af Kultusminister Enevold Søren
sen fremsat Lovforslag, hvorefter Bornholm deltes i 2 Prov
stier med 2 Skoledirektioner. Lovforslaget gennemførtes og op
højedes til Lov den 30/4 19°9. 

Ingv. Jensen havde Ordet 15 Gange i Tinget. Den vigtigste 
Tale holdt han under Iste Behandling af Lovforslaget om Hæ
rens Ordning. Venstre var jo i denne Sag stærkt delt, idet 
Neergaard bl. a. foreslog Anlæg af de saakaldte »fremskudte 
Forter«, som J. C. Christensen voldsomt bekæmpede. Ingv. Jen
sen, der. havde været Medlem af Forsvarskommissionen, tog i 
sin Tale ubetinget Stade paa den J. C. Christensenske Fløj og ar
gumenterede med megen Styrke imod den Neergaardske Plan. 
- Han var Medlem af ikke mindre end IO Udvalg; de behand
lede følgende Spørgsmaal: I) Valgbreves Prøvelse; 2) Statens 
Bygningsvæsen; 3) Drankere; 4) Rettens Pleje; 5) Statens Over
tagelse af visse Bankgarantier; 6) Anskaffelse af Inventar til 
Rigshospitalet og nogle Universitetsinstitutioner; 7) Hærens 
Ordning; 8) Ministrenes Ansvarlighed; 9) Indtægts- og Formue
skat til Københavns Kommune og IO) Lønningsbestemmelser 
for Færøernes Skolevæsen. For Udvalgene under Nr. 7) og 9) 
var Ingv. Jensen Sekretær; for Udvalgene under Nr. I), 5), 6) 
og 8) Formand og for Udvalgene under Nr. I) og 6) desuden 
Ordfører. I sin Egenskab af Ordfører for det sidstnævnte Ud-
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valg (Inventar til Rigshospitalet m. v.) udtalte han store Be
tænkeligheder ved, at Tinget gik med til den her foreslaaede· 
Bevilling, der fra et oprindeligt Overslag paa 600.000 Kr. var 
steget til 1.400.000 Kr., men i Tillid til, at Ministeren viste 
al fornøden Sparsommelighed, mente han dog, at Forslaget 
kunde passere. Det blev da ogsaa vedtaget. Som man vil se, var 
Ingv. Jensen i denne Samling et meget stærkt benyttet Medlem 
i Udvalgsarbejdet. 

P. Lund Koefoed havde som i hver af de 2 foregaaende Sam
linger kun Ordet en enkelt Gang i Tinget. Det var om et lo
kalt Spørgsmaal. I den oprindelig vedtagne Lov om Rettens 
Pleje var det bestemt, at der i det Udvalg, som sammensatte 
Nævningekredsens Aarsliste, skulde indtræde 3 af vedkom
mende Amtsraad og Købstadkommunalbestyrelser udpegede 
Medlemmer. Dette passede jo ikke for Bornholm, hvor Amts
raadet ogsaa repræsenterer Købstæderne. Fejlen rettedes ved 
Retsplejelovforslagets fornyede Forelæggelse. P. Lund Koefoed 
takkede i en kort Bemærkning Justitsministeren for Ændrings
forslaget, hvorefter paa Bornholm Amtsraadet alene valgte de 
kommunale Repræsentanter. P. Lund Koefoed var Medlem af 
Udvalgene vedrørende: I) Ministrenes Ansvarlighed; 2) Løfte
eds Afløsning af en højtidelig Forsikring; 3) Postbygning i Kø
benhavn; 4) Politistyrken udenfor København; 5) Frihavns
anlæget og 6) Fiskerilaan. 

23. BORNHOLMS POLITIK 1908-09; FOLKETINGS
VA~GET PAA BORNHOLM I 1909· 

Albertis Fald den 8/9 1908, da han paa Københavns Dom
hus angav sig selv for Bedrageri og Falsk, fremkaldte den sam
me Bestyrtelse paa Bornholm som i de andre Landsdele, og her 
som andetsteds foreholdt J. C. Christensens Modstandere Rege
ringen dens Ansvar for, at man havde siddet Angrebene paa 
Kabinettets Justitsminister overhørig. Bornholms Social-Demo
krat skrev den 9/9 19°8: »Større Skam kan ikke overgaa det 
offentlige Liv, end den den nuværende Regering har tilføjet 
det her i Danmark. Dertil kommer det, som er det allerværste: 
Venstres Regering og Venstres Presse har søgt at dække hans 
skandaløse Administration og Transaktioner saa længe som 
muligt. Al Tillid til det nuværende Regimente er brudt, hvor 
Talen er om hæderlige Folk«. 
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I Bornholms Avis omtales Begivenheden saaledes: "Man 
fristes til at spørge, om der nogen Sinde i Historien i en kon
stitutionel Stat er hørt noget lignende? Det kaster en Plet over 
vort Lands Navn, som sent vil afvaskes. Selvfølgelig falder 
Ansvaret tungest paa det Parti, som har draget denne Mand 
saa stærkt frem, og som trods de stærke og stadige Angreb paa 
ham har holdt paa ham.« 

Bornholms Tidende kommenterede ikke Albertis Fald, men 
nøjedes med at bringe Telegrammerne og citere københavnske 
og andre Aviser. Først den 12/9 skrev Redaktør Smidt i en 
redaktionel Artikel: »Nej, det var ikke disse Angreb (i Rigs
dagen), der fældede Alberti, han fældede sig selv, men det er 
urigtigt over det, han har forbrudt, at glemme det gode, han 
har gjort eller det gode, der fandtes og findes hos ham«. 

Først næsten 3 Maaneder efter Albertis Afsløring afholdtes 
der et offentligt politisk Møde her paa øen. Det var i Neksø 
den 3/12 1908, hvor Ingv. Jensen var Indbyder. Mødet havde 
overordentlig stor Tilslutning, og Forhandlingen drejede sig 
for en væsentlig Del om Albertiaffæren og dens politiske Kon
sekvenser. Ingv. Jensen udtalte sig i sit Indledningsforedrag 
saaledes om dette Emne: »Man har søgt til Dels at vælte An
svaret for Albertis Bedrifter over paa Regeringen, særlig dens 
Chef. I Albertidagene kom særlig en stærk Bevægelse frem mod 
ham i København, og han blev beskyldt for at være Medvider i 
Forbrydelserne. Men der var ingen Folkestemning og altsaa 
heller ingen Folke.dom. Derfor burde ikke - efter min Me
ning - J. C. Christensen være gaaet, hvis ikke Kongen havde 
blandet sig deri. Og derfor var det den naturligste Sag, at vi 
satte ham paa Formandspladsen i Partiet og til Viceformand i 
Tinget. Havde vi ikke gjort det, havde det været en Forbry
delse mod ham og mod Land og Folk. Han havde nemlig siden 
1894 ført an med Tilslutning fra hele Demokratiet, og havde 
fa aet Selvstyret gennemført«. 

P. Dam, som derefter tog Ordet, mindede om, at han forud 
for sidste Valg havde udtalt sin Forundring over Forsvaret for 
Alberti. »Denne, der var blevet Reformpartiet en dyr Mand, 
var en demoraliseret Politiker. Hans første Daad var i 1894 at 
stikke Dolken i Ryggen paa Bojsen. Folketingsmanden sagde, 
at J. C. Christensen var uplettet. Juridisk er der ingen, der 
sigter ham som Medvider. Men han har handlet i allerhøjeste 
Grad letsindigt og politisk umoralsk. I 19°6 blev han advaret, 
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men lod sig nøje; 1907 og 1908 fik han at vide, at Sparekas
sens Regnskab ikke var i Orden, ja Alberti blev grebet i Løgn. 
Men han siger god for ham bl. a. ved at udnævne ham til 
Gehejmekonferensraad. - Alberti har demoraliseret Reform
partiet, og dets Stræben for at holde J. C. Christensen oppe 
vil medføre en sygelig Tilstand.« 

Redaktør Hauge udtalte sig paa lignende Maade, og Dr. 
C. U. Boesen, Neksø, rettede et voldsomt Angreb paa J. C. 
Christensen. Stemningen i Forsamlingen var stærkt oppositionel, 
og Dirigenten, den radikale Købmand C. F. Sørensen, fik ved 
Mødets Slutning vedtaget en Resolution, der lød saaledes: 
» Vælgermødet udtaler sin Misbilligelse af Reformpartiets Poli
tik i indeværende Valgperiode. Det lægger Kredsens Folke
tingsmand paa Sinde ikke at gaa med til de Militærforslag, som 
Forsvarskommissionens Flertal har opstillet; det kan kun billige 
en Ordning, der fører hen mod Afrustning«. 

I Januar 19°9 begyndte Venstres Forberedelser i Rønnekred
sen til at udpege Blems Afløser som Partiets Kandidat. Som 
Stedfortræder for Blem ved adskillige politiske Møder paa 
Øen havde Venstre i nogen Tid benyttet Lærer Jørgensen, 
Olsker, og Redaktør Smidt ansaa ham for den, det vilde være 
naturligst at opstille. Blem selv var dog ikke helt enig heri. 
Blems Søn, Sogneraadsformand Marcus Blem, har i en Artikel i 
Bornholms Tidende for 23/1 I 1928 fortalt følgende: »Lidt over 
Midnat kørte vi fra Allinge og naaede Rønne, da Raadhusuret 
var 2. Jeg standsede Hestene, for at Smidt kunde komme ned 
af Vognen; men Smidt blev siddende, og nu begyndte der 
blandt mit Herskab en til Tider ret varm Debat om, hvem der 
skulde være Folketingskandidat. Smidt nævnte en Mand og 
fremhævede særlig, at han havde Evner som saglig Taler, og 
tilføjede, at det var den eneste, han kunde tænke sig, som ku~de 
tage Kampen op mod Hauge. Efter at Fader havde hørt lIdt 
paa Smidt, sagde han: »J eg er ikke helt uenig med dig, men 
paa Mødet i Aften fik jeg et særdeles godt Indtryk af Løjtna~t 
Maegaard, og jeg tror, at han vil blive meget bedre som PolI
tiker end den, du har nævnt«. Debatten fortsattes uforandret, 
til Raadhusuret slog 3. Hestene begyndte at fryse, jeg begyndte 
at fryse, men mit Herskab blev jo længere jo varmere. Længe 
havde jeg grundet paa at komme af Sted, men først da Raad
husuret viste 31/2, tog jeg Mod til mig og spurgte, om de vilde 
blive siddende i Vognen til Middag, for i saa Fald vilde jeg 
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sætte Hestene ind hos Købmand Rasch og selv se at finde en 
S~ng ~t Sted i. Byen. Mit Spørgsmaal havde for mig en gunstig 
Vlrkmng; Smidt sprang af Vognen med det samme idet han 
sagde til Fader: »Du bøjer dig vel, hvis Flertallet ;f en For
samling holder med mig?« »Ja, selvfølgelig, men i lige Maade, 
gode Ven«.« 

Det lykkedes ogsaa Blem, der altid havde en energisk Maade 
at arbejde paa, naar han satte' sig et bestemt Maal, at skaffe 
e~ Flertal blandt Venstres Tillidsmænd for Maegaards Kan
didatur, og den 12/1 1909 skrev Bornholms Tidende at der 
vilde blive udsendt en Anmodning til alle Kommuner~e i Iste 
Valgkreds om at underskrive Opfordringen til Løjtnant Mae
gaard om at stille sig som Venstres Kandidat. Samtidig hermed 
begyndte Maegaard at holde en Del Møder i de forskellio-e 
lokale Venstreforeninger i Rønnekredsen, for at Partifæl1er~e 
kunde lære ham og hans politiske Anskuelser nærmere at kende. 
Resultatet var tilfredsstillende, og den 15/3 kunde Tidende 
meddele, at Maegaard havde faaet saa stor Tilslutning at hans 
Kandidatur var i Orden. ' 

H.an blev imidlertid ikke Hauges eneste Modkandidat; Højre, 
?er I 17 Aar havde forholdt sig passivt ved Folketingsvalgene 
I Rønnekredsen, besluttede, at man denne Gang vilde opstille 
en Mand. Som man kunde vente, blev det Proprietær H. C. 
Jespersen, Simblegaard. Det var først og fremmest ham, der 
havde Æ~en og Ansvaret for, at Højre var vaagnet op af sin 
mange~ange ~vale. Men i Venstre vakte det Fortrydelse, at 
man Vilde splItte Stemmerne og derved bane Vej for Socialde
mokraternes Erobring af Kredsen. 

De 3 Kandidater enedes om at indbyde til Vælgermøder i 
Fællesskab. Der annonceredes følgende 7 Møder: Allinge den 
1°/5, Hasle 12/5, Klemen~ker 14/5, Knudsker 1715, Nylars 18,'5 
og Aarsballe 23/5· Folketmgsvalget var udskrevet til den 25/5. 

Møderne var alle godt besøgt. Situationen havde jo i høj 
Grad Nyhed~ns Interess~; man havde aldrig før haft Valgkamp 
med 3 Ka.ndldater; a~ disse havde de to - Jespersen og Mae
gaard - Ikke været I Ilden før. Det var da naturligt, at Folk 
mødt~ frem for at iagttage Slagets Gang. 

Senens første Vælgermøde - Allingemødet - havde samlet 
overfyld~ ~u~. Socialdemokraten, Stenhugger Chr. Larsen, 
valgtes til Dmgent, og som man kunde vente, var Hauges Til
hængere i stort Flertal i Forsamlingen; Forhandlingen drejede 
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sig væsentligst om Forsvarsspørgsmaalet, som paa det Tids
punkt stod forrest i den aktuelle Politik, jfr. Redegørelsen i 
Kapitel 21. Maegaard stillede sig paa den J. C. Christensenske 
Fløj indenfor Venstre og gik altsaa imod Neergaards frem
skudte Forter, som han ikke ansaa for et nødvendigt Led i vort 
Neutralitetsværn. I Modsætning hertil forsvarede Jespersen 
den Neergaardske Militærpolitik; begge Talere angreb i stærke 
Ord Socialdemokraternes Afrustningsforslag. Hertil svarede 
Hauge: »Det siges, at vi Socialdemokrater vil stille Landet vær
geløst. Ja, men vi kan jo ikke forsvare Landet, hvorfor saa 
bilde os det ind og smide Pengene bort. Vi kan ikke bruge et 
saadant Militærapparat, som der nu arbejdes for at tilveje
bringe. Resultatet vilde jo blot blive - som i 1807 - at en 
Stormagt under en Forvikling vilde sætte sig i Besiddelse af 
det. Og selv med Fæstningen ved København kunde vi jo ikke 
værne Neutraliteten i de andre Dele af Landet, Bornholm 
f. Eks.« 

Efter at Borgmester, cand. theol. Mortensen havde anbefalet 
J espersen, tog Dampskibsekspeditør Emil Bohn Ordet for at 
henstille til Maegaard at trække sig tilbage, saaledes at alle 
de, der ønskede at hindre Hauges Valg, kunde samles om en 
Fælleskandidat. Hertil ansaa han Jespersen for velegnet. Ven
stremanden, Lærer Kofoed, erklærede da, at i saa Fald vilde 
Venstre stemme paa Hauge! 

Mødet i Klemensker, der var stærkt besøgt, fik et meget uro
ligt Forløb, idet en Del Gaardmænd ved Trampen og Afbry
delser søgte at forhindre Hauge i at komme til Orde, et Træk 
der ellers er ret ukendt indenfor bornholmske Valgkampe, og
saa den der førtes i 1909, der vel var livlig, men absolut for
dragelig. - I Knudsker anbefaledes Hauge af 2 radikale 
Vælgere, Avlsbruger Ludvig Andersen, Ellensminde, og Lærer 
Lærkesen. I Nylars, hvor Sogneraadsformand Juul Dam diri
gerede, havde ikke mindre end 4 radikale Ordet for at tilraade 
at stemme paa Hauge; det var Postbud P. Petersen, Avlsbruger 
Martin Madsen, Gaardejer Hans Madsen Koefoed, St. Klinte
gaard, og Redaktionssekretær Nielsen, Grønvang. Den sidstes 
Anbefaling var dog ret forbeholden. - Stærkest besøgt var 
dog Mødet i Rønne. Hauges Tilhængere var naturligvis her i 
afgjort Flertal. 

Medens Socialdemokraterne i Rønnekredsen satte alle Sejl 
til for at erobre Kredsen og efter Modstandernes Splittelse og-
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saa havde nogenlunde Sikkerhed for at kunne gøre det, nærede 
Partiet oprindelig intet Ønske om at opstille i Aakirkeby. Dels 
stod man langt svagere der end i I ste Kreds, dels regnede man 
med, at Hauge havde Brug for de radikale Stemmer i Rønne, 
hvorfor man fandt det naturligt, at Socialdemokraterne ydede 
~tøtte til en .rad~kal Kandida t i 2den Kreds ligesom ved Valget 
l 1906. Semmanelærer P. Dam, som dengang havde stillet si" 
imod Ingv. Jensen, ønskede imidlertid ikke at være Kandida~ 
paany, og det lykkedes ikke Partiet at finde nogen anden der
ti.l e~net Man?, som vilde afløse Dam. Partiet stod ogsaa orga
nlsanonsmæsslgt meget svagt. Der fandtes Vælgerforeninger i 
Neksø og Bodilsker, og i en Fællesforening for hele Valgkred
sen fandtes enkelte spredte Medlemmer fra Gudhjem, Peders
ker etc., men iah talte den radikale Venstreforening for Aakir
kebykredsen knap 60 Medlemmer. Og de pekuniære Midler 
til at føre en Valgkamp for var yderst minimale. Under disse 
Forhold meddelte de Radikale Socialdemokraterne, at man ikke 
saa sig i Stand til at opstille nogen Kandidat i Aakirkeby. 
Socialdemokraterne besluttede derefter selv at opstille, og man 
udpegede Husmand Magnus Mortensen, østermarie, som Par
tiets Kandidat. 

Folketingsmand Ingv. Jensen havde som tidligere omtalt 
tænkt lidt paa at trække sig tilbage, men Venstre ønskede, at 
han skulde fortsætte, og han blev da opstillet paany. Han ind
varslede til ikke mindre end IO Vælgermøder i sin Kreds i 
Dagene fra den 10/5 til den 23/5. De holdtes i følgende Række
følge: Aakirkeby, Pedersker, Neksø, Povlsker, Bodilsker, Sva
neke, Ibsker, 0stermarie, Gudhjem og Rø. Hans Modkandidat 
deltog i alle Møder undtagen Gudhjemmødet. Valgkampen 
havde et ret stilfærdigt Forløb; Forhandlingerne blev ført paa 
en fordragelig Maade. 

Ved det første af disse Vælgermøder - Mødet i Aakirke
by - var der mødt saa mange Deltagere, som Forsamlings
husets Sal kunde rumme. Venstremanden P. Blem, Værmelands
gaard, var Dirigent, og der var som sædvanlig ved Møder i 
denne By overvejende Stemning for Ingv. Jensen. Denne ind
ledede Vælgermødet og udtalte bl. a.: »Man høstede ikke Ros, 
men snarere Skam og Utak ved at være Rigsdagsmand i denne 
Tid, men han agtede dog alligevel at stille sig, fordi det var 
Forsvarssagen, der laa for, og da han havde været Medlem af 
Forsvarskommissionen, havde han mere end de fleste Forplig-
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telse til at tale med. Man havde haabet, at Tiden skulde have 
udjævnet Modsætningsforholdene mellem ~artierne. I?e sørge
lige Begivenheder - Bankaftæren, Alberns Bedr.agen etc .. -
havde bidraget til, at man atter var kommet hm anden fJer
nere«. Folketingsmanden erklærede sig, ligesom Maegaard i 
Iste Kreds, for en Modstander af Neergaards fremskudte For
ter og som Tilhænger af J. C. Christensens Militærstandpunkt. 

Mao-nus Mortensen holdt derefter sin Programtale. Han 
ytred: heri bl. a. »Der bliver ingen anden V ej at gaa i Militær
spørgsmaalet end at vende sig til Sociald~mokratiets Forslag: 
Afrustning. Vi skal hellere bruge Pengene ul at løse Jordspørgs
maalet. Lad os oprette Husmandsbrug, saa en stor Del af Byer
nes arbejdsløse kan blive draget tilbage til Landet igen.«. Journa
list Niels Nielsen støttede Magnus Mortensens KandIdatur ved 
et længere Indlæg, hvori han redegjorde for Socialdemokratiets 

Politik. 
Mødet i Pedersker den følgende Dag havde samlet ca. IOO 

Deltagere; det samme gjaldt Møderne i Povlsker, lbsk.er, B.odils
ker og Gudhjem; i Rø var Deltagernes Antal væsentlIg mll1dre: 
til Gengæld var der i 0stermarie mødt ca. 200 ?elt~gere, l 
Svaneke ca. 300 og i Neksø endnu flere. I Modsætmng nI, hvad 
der hidtil havde været Skik og Brug ved bornholmske Valg
kampe, deltog et betydeligt Antal menige Vælgere. i I?iskus
sionen. Saaledes talte fra radikal Side bl. a. Semmanelærer 
P. Dam (ved Møderne i Neksø og Bodilsker), Skovfoged Lær
kesen, Rø (ved Mødet i Gudhjem) og Savmølle: .Jens Jensen, 
Gudhjem (ligeledes ved Gudhjemm~det). De knns.erede Ingv. 
Jensens Politik, men deres Anbefalmg af den sOClaldemokra
tiske Kandidat var meget lunken. Af Magnus Mortensens egne 
Partifæller, som havde Ordet, skal særlig nævnes K. A. Peter
sen Neksø der fremkom med Indlæg ved flere af Møderne. 
Medens S~gneraadsformand Rohmann, Povlsker, Parcellist 
N. P. Kofoed, Solbakke, Gaardejer Chr. Hjorth, Gadeby, og 
enkelte andre "av Udtryk for Tilslutning til Ingv. Jensen, 
havde adskillig~ Vælgere Ordet for at kritisere hans militær
politiske Standpunkt ud fra ønsket om at se videregaaende 
Forsvarsforanstaltninger gennemført; dette gjaldt saaledes Dyr
læge Eskelund, Neksø, Bryggeriejer P. Berg Sanne, Neksø, 
Gaardejer Dam, Vasegaard, Gaardejer Marcker, Naskegaard, 
og Overlærer Schrøder, Svaneke. . 

Det var ved Vælgermødernes Afslutnmg klart, at Ingv. Jen-
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sens Modkandidat vilde opnaa ikke helt faa Stemmer, oa at 
»Forsv~rsvennerne~ i Kredsen ikke var tilfreds med noge~ af 
de opstillede Kandidater og derfor antagelig vilde Forholde sig 
passive. 

Paa Valgdagen den 25/5 var der paa Rønne Torv samlet en 
anselig Vælgerskare foran Tribunen, hvor Valgbestyrelsens 
Formand, Borgmester Wøldike oplæste det kongelige aabne 
Brev og ledede den langvarige Valghandling. Først talte Hau
ges 2 ordførende Stillere, Socialdemokraten, Husmand Vilh. 
Andersen, Vestermarie, og den radikale Venstremand Lærer 
Lærkesen, Knudsker. Vilh. Andersen anbefalede Husmænd oa 
Arbejdere at stemme paa .Hauge. »Venstre har lovet os meget<~ 
udtalte Andersen, »men siden det kom til Magten, har det svig
~et og gaaet paa Forlig«. Lærkesen udtalte bl. a.: »Spørgsmaalet 
I Dag er: For eller imod Militarismen, og det vil være af vidt
række.nde Betydning for vort Lands Fremtid, hvem der sejrer. 
J eg vd anbefale alle de gamle Venstremænd, der endnu staar 
paa Venstres gamle Standpunkt, at give deres Stemme til Red
aktør Hauge«. 

Derefte:- holdt Hauge sin Valgtale, hvori han bl. a. ytrede 
(efter SOCialdemokratens Referat): »Højre er efter mange Aars 
Dva!e m?dt frem og gør sig store Forhaabninger. Men Demo
kratiet vd hmdre, at denne Kreds gaar over i Højres Hænder. 
Jeg vil sige til Venstre som Lærkesen sagde: Stem sammen med 
Socialdemokratiet, der er det eneste Parti, som i Dag repræsen
terer Demokratiet her. - Jeg vil haabe, at De vil forstaa 
Dagens Alvor. Jeg vil haabe, at Demokratiet maa vinde en 
Sejr i Dag over dem, der vil mere Rustning, mere Militarisme. 
I Aar er det 60 Aar siden, at Junigrundloven blev vedtaget. 
Et leve for den almindelige Valgret«. 

~u fik Jespersens ordførende Stillere, Gaardejer Kaas, 
Bndsensgaard, Olsker, og Sparekassedirektør Th. lund, Rønne, 
Ordet. Kaas vakte stærke Protester i Forsamlingen da han ud
talte, at det danske Folk var et usselt Folk dersom det ikke 
vilde gaa med til Neergaards Militærforsla~. Th. Lund frem
hævdede, at J espersen vilde Samfundspolitik og ikke Klasse
politik. I Jespersens derefter følgende Valgtale hed det bl. a. 
(efter Tidendes Referat): »Nu bør vi støtte Neergaard, der var 
den Mand alle Partier pegede paa i Efteraaret. Vi vil arbejde 
paa Reformer, men før der kan blive Fart i Reformarbejdet, 
maa Forsvarssagen bringes til en Løsning. Venstres Administra
tion har været dyr for Landet og bureaukratisk«. 
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Som ordførende Stiller for Maegaard fremhævede Forsik
ringsinspektør Engell sin Kandidats dygtige Arbejde som Kom
munalmand og i Landbrugets Organisationer; han havde alle 
Betingelser for at blive Kredsen en god Repræsentant. - Mae
aaards 2den Ordfører, Avlsbruger Poul Olsen, udtalte bl. a. 
(Tidendes Referat): »Vi skal stemme efter de politiske Stand
punkter. Maegaard slutter sig til den Politik, Venstre har ført. 
En Mand, der er født herovre, kan bedre varetage vore Inter
esser end en Jyde. Agitatoren kan tage Bifald ved Møderne, 
men Manden med de faste Standpunkter faar Betydning paa 

Rigsdagen«. 
Som den sidste af Kandidaterne fik nu Maegaard Ordet. Han 

udtalte bl. a. (Tidendes Referat): »Venstre har ikke faaet alt, 
hvad det har krævet og ønsket, men Reformerne er Skridt i 
den rigtige Retning, og den frisindede og uhildede Del a~ Be
folkningen vil slutte sig til det Parti, der har ført dem Igen
nem. Forsvarssagen bør nu løses. Skal Højre føre den S~g igen
nem, vinder den aldrig Befolkningens Tillid. - Jeg vd støtte 
Neergaards Politik, men jeg gaar ikke med til de fremskudte 
Forter, fordi jeg ikke indser disses Berettigelse«. 

Efter en lang Række Interpellationer - om Kvindernes poli
tiske Valgret, Afholdssagen, dansk Arbejdes Fortrinsstilling etc. 
_ gik man til Afstemning. Først Kl. 9 om Aftenen forelaa 
Resultatet, hvorefter Hauge var valgt med I279 Stemmer, paa 
Maegaard stemte 968 og paa Jespersen 8I8. . 

Da den nyvalgte Folketingsmand stod frem for at holde sm 
Takketale, brød en mægtig Jubel løs fra de meg~t talstærkt 
fremmødte Socialdemokrater, der nu saa et Haab bhve opfyldt, 
som de havde næret i mange Aar. 

Nøgternt bedømt var den socialdemokratiske Sejr d?g ik~e 
saa stor, som de begejstrede Arbejdere paa Store Tor:- hm MaJ
aften havde Følelsen af. Hauge havde vel nok sat Sit Stemme
tal fra Valget i I906 næsten 200 i Vejret, men Modkan.dida
terne havde tilsammen over 500 Stemmer flere end SOCialde
mokraterne. Dersom de 2 Partier paany gik sammen, vilde 
Kredsen utvivlsomt igen gaa tabt. - Stemmeprocenten var 
iøvrigt sat mægtigt op siden sidst, fra 68,2 til 8I,8, et Frem
møde saa stærkt som ikke før set paa Bornholm. Af det sam
lede Antal afgivne Stemmer havde Hauge opnaae: c~. 4I o/~ 
imod 46 ved Valget i I906, et Forhold, der naturhgvls stod 1 

Forbindelse med, at Højre i I906 kun delvis havde afgivet 
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deres Stemmer, da Partiet ikke selv havde opstillet Kandidat. 
For Venstre var Valget en stor Skuffelse. Man havde ganske 

vist ikke ventet at kunne bevare Kredsen, men man havde al· 
mindeligt regnet med, at Maegaards Stemmetal langt vilde over
gaa Jespersens. Bornholms Tidende skrev da ogsaa efter Val
get: »Hvad Venstres Stemmetal at,lgaar, da var det noget min
dre, end Venstre havde haft Grund til at regne med; dette hid
rørte navnlig fra tvende Aarsager. For det første Paavirkningen 
af Afrustningsrummelen med den stærke Fremhæven af de 
militære Udgifter; for det andet Neergaards »fremskudte 
Forter.« 

Ved Valget i Aakirkeby var Forsamlingen foran Valgtri
bunen væsentlig mindre end i Rønne. Overlærer Schrøder, 
Svaneke, ledede Valghandlingen. Den ordførende Stiller for 
Ingv. Jensen var som saa mange Gange før N. P. Kofoed, Sol
bakke, 0sterlars. »Det er mit Haab«, udtalte Kofoed, »at vor 
gamle trofaste Repræsentant, der ikke har svigtet os i de mange 
Aar, han har repræsenteret Kredsen, atter maa blive genvalgt«. 

Ingv. Jensen udtalte bl. a. (efter Referatet i Bornholms Ti
dende): »Vælgerne har i Dag en let Opgave; thi Modsætnin
gerne mellem mig og min Modkandidat er store. Han har 
»Bornholms Socialdemokrat« som sin Vejleder, og det er en 
daarlig Vejleder. Han vil rive ned paa det bestaaende og bygge 
nyt op. - Jeg vil bygge paa den Samfundsorden, vi nu har. -
Skal jeg dumpe, saa skal det være i Dag, for jeg tænker Ikke, 
der senere vil blive Lejlighed til at aflive mig". 

Journalist K. A. Petersen anbefalede Magnus Mortensen 
som en god Demokrat, et velbegavet og dygtigt Menneske med 
et varmt Hjertelag samt en bestemt Modstander af al Mili
tarisme. »Han er en fast Karakter, har en god Forstand; ham 
kan vi godt være tjent med«. 

I Husmand Magnus Mortensens Valgtale hed det bl. a.: »J en
s~n talte paa sit Vælgermøde her i Byen om de 7 fede Aar. Jeg 
sIger: Guderne bevare os da for de magre! Vel er der sket 
Fremskridt, men det skete der ogsaa under Højres Styre! I Dag 
stemmes der om Forsvarssagen, som er blevet Venstres Livs
sag. Det er en ubegribelig Tanke at mene, at vi skulle kunne 
forsvare os. De sagkyndige er nogle nederdrægtige Skjælme. 
Nu spørges der om Vælgerne vil kysse Riset og spytte paa deres 
egen Fortid. Vil de ikke det, saa sætter de et Kryds ved mit 
Navn«. (Bornh. Tidende for 27/5 1909). 
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Efter en Række Interpellationer, og efter at Savmøller N. P. 
Møller havde anbefalet, at man genvalgte Ingv. Jensen som en 
Repræsentant, der nød almindelig Agtelse, og som der inge? 
Grund var til at vrage, gik man til Afstemning. Den gav ul 
Resultat, at Ingv. Jensen genvalgtes med 813 Stemmer, medens 
Magnus Mortensen fik 54!. 

Ingv. Jensen takkede for Valget og udbragte et Leve Dan
mark. Magnus Mortensen udtalte Haabet om et bedre Resultat 
næste Gang, men glædede sig ved at have samlet flere Stem
mer end nogen af Jensens tidligere Modkandidater. Heri havde 
Magnus Mortensen Ret, og dette Resultat af Stemmeafgivnin
gen kom de fleste uventet. Den Tilslutning, der var ydet den 
socialdemokratiske Kandidat fra radikal Side, havde ikke 
været præget af Varme eller Hjertelighed. Enkelte radikale 
V ælgere havde underskrevet et i »Socialdemokraten« offent
liggjort Opraab om at stemme paa Magn. Mortensen, men 
ingen af Lederne var blandt Underskriverne, og han havde hel
ler ingen ordførende Stiller fra radikal Side. Og dog fik han 
ca. 70 Stemmer flere end P. Dam i 1906. Men endnu mere 
forbavsedes man over, at Ingv. Jensens Stemmetal var dalet 
med ca. 200 l Var Kredsen ikke længere sikker for Venstre, og 
var den Tid nær, da begge de bornholmske Folketingskredse 
repræsenteredes af Socialdemokrater? De, der frygtede en saa
dan Udvikling, trøstede sig med, at de fleste Vælgere var ble
vet hjemme, og at et betydeligt Antal af dem vilde give Møde 
for at hindre, at den gamle Venstrekreds, Aakirkebykredsen, 
gik tabt. - Ikke mindre end 57 % af Kredsens 322 5 Vælgere 
havde ved dette Valg holdt sig borte fra Valgbordet, en Pas
sivitet som selv i Aakirkebykredsen var noget af en Rekord. 

24. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND HAUGE, 
N. INGV. JENSEN OG P. LUND KOEFOEDS VIRKSOM

HED I DEN OVERORDENTLIGE SAMLING 19°9 
OG I RIGSDAGSSAMLINGEN 19°9-10. 

Ved Folketingsvalget 19°9 var Forsvarssagen Hovedspørgs
maalet, og for at bringe dette til Løsning indkaldtes Rigsdagen 
til en overordentlig Samling, der begyndte den 9/6 og sluttede 
den 2519 19°9. Det var i Løbet af denne Samling, at Ministe
riet Neergaard afløstes af Ministeriet Holstein-Ledreborg. 
Ikke andre Lovforslag af Betydning end de til Forsvarsvæse-
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net knyttede stod paa Tingenes Dagsorden. Ved Iste Behand
ling af Lovforslaget om Hærens Ordning holdt Hauge sin 
Jomfrutale. Medens nyvalgte Rigsdagsmænd i Almindelighed 
"tarter med at omtale Lokalanliggender eller visse Detailspørgs
maal, gav Rønnekredsens ny Folketingsmand sig straks i Lag 
med de storpolitiske Problemer, og han argumenterede paa en 
meget haandfast Maade imod Regeringspartiernes Ordførere. -
Hans Hovedsynspunkter faldt naturligvis sammen med dem, 
der hævdedes af Socialdemokratiet, som jo havde sat Afrustnin
gen paa sit Program, men Hauge understregede samtidig -
stærkere end almindeligt blandt hans Partifæller i disse Op
positionens Aar - de nationale Linier for et dansk Socialde
mokratis Arbejde. - Hauge fik ogsaa Sæde i det nedsatte Mili
tærudvalg og blev her Kollega med Ingv. Jensen, der var Ud
valgets Sekretær, men som iøvrigt ikke havde Ordet under For
svars diskussionen i Salen. Derimod havde Ingv. Jensen, der 
var Formand og Ordfører for Udvalget om Valgbreves Prø
velse, Ordet nogle Gange for at udtale sig om de efter Valget 
indkomne Valgklager m. v. 

P. Lund Koefoed havde ikke Ordet i denne Ekstrasamling, 
men var Medlem af Militærudvalget i Landstinget. Alle 3 
bornholmske Rigsdagsmænd havde altsaa Plads i Forsvars
lovenes Udvalg. 

Kort efter at den ordinære Samling 19°9-10 var begyndt, 
afløste Zahle Holstein-Ledreborg som Konsejlspræsident. Det 
blev en meget bevæget Rigsdagssession, og trods sin manglende 
Anciennitet paa Tinge tog Hauge livlig Del i Forhandlingen, 
han havde Ordet 15 Gange og var Medlem af Udvalgene an
gaaende I) Indfødsrets Meddelelse; 2) Foranstaltninger til Hus
dyravlens og Husdyrbrugets Fremme og 3) Ændringer i den 
kommunale Skattelovs Bestemmelser om Overgang fra Hart
kornsskat til Ejendomsskyld. 

Ingv. Jensen talte 5 Gange og sad i Udvalgene angaaende: 
I) Valgbreves Prøvelse (Formand); 2) Søfolks Adgang til Del
tagelse i Folketingsvalg (Formand): 3) Drankere; 4) Ministre
nes Ansvarlighed (Sekretær); 5) Bankkomiteen af 1908 (Sekre
tær) og 6) færøiske Fiskerilaan. 

P. Lund Koefoed talte I Gang og var Medlem af Udvalgene 
vedrørende: I) Retsafgifter; 2) Spare- og Laanekasser; 3) Mini
strenes Ansvarlighed; 4) Foranstaltninger mod Arbejdsløsheden 
og 5) Ændringer i Ejendomsskyldloven. Desuden blev han af 

223 

Landstinget indvalgt i det Fællesudvalg, som de to Ting ned
satte vedrørende Lovforslaget om Menighedsraad. 

Hauges vigtigste Indlæg fremkom ved Behandlingen af det 
foran nævnte Lovforslag om Ændringer i Reglerne i Skatte
lovene af 1903 om Overgang fra Hartkornsskatter til Ejen
domsskyld. Forholdet var dette, at den radikale Regerings 
Indenrigsminister, P. Munch, havde forelagt et Lovforslag om 
helt at standse denne Overgang. Dette Forslag fik en meget 
ublid Medfart. I Stedet for indbragte Venstre med Klaus Bernt
sen som Ordfører et Forslag om visse Ændringer i de nævnte 
Regler. Til dette Lovforslag stillede Regeringen under Udvalgs
behandlingen en Del Ændringsforslag, hvorefter der i det 
væsentlige opnaaedes Enighed om Fremme af Forslaget, der i 
Hovedsagen gik ud paa dels at simplificere de Fradrags- og 
Skattefrihedsbestemmelser, som fandtes i Loven af 19°3, dels 
at undgaa de Spring i Skatten, som fremkom paa de Grænser, 
hvor Fradragene vekslede enten fra et Beløb til et andet eller 
fra et Beløb til Nul. - Endelig gik Forslaget ud paa at for
dele selve Skatten noget anderledes, idet man vilde lette Skat
terne for de mindre Ejendomsbesiddere og forøge dem for de 
større. - Hauge viste megen Interesse for dette Skattelovsfor
slag, og hans Indlæg viser, at han grundigt havde sat sig ind i 
de herhen hørende Spørgsmaal. Da Lovforslaget kom op i 
Landstinget, holdt P. Lund Koefoed en Tale, der vidner om 
megen Sagkundskab med Hensyn til Ejendomsskyldspørgs
maalet - han havde jo ogsaa været Skyldraadsformand i flere 
Aar. Han udtalte sin Sympati med Lovforslagets Bestemmelser 
og ønskede Sagen fremmet. Da 1ste Behandlingen i Landstinget 
fandt Sted henimod Samlingens Slutning, lykkedes det dog ikke 
at faa Lovforslaget gennemført. 

Endvidere fremdrog Hauge-ved 1ste Behandling af Finans
lovforslaget - en Række lokale Spørgsmaal. Han omtalte saa
ledes udførligt det saakaldte superficiære Fæste; han bebudede, 
at han senere vilde fremsætte Forslag om dets Afløsning, men 
ønskede forinden, at Landbrugsministeren undersøgte, i hvil
ken Udstrækning denne Brugsform fandtes her i Landet; dette 
lovede Ministeren. - Endvidere gjorde han sig til Talsmand 
for, at en paa det Tidspunkt foreliggende Plan om at bygge en 
ny Kirke i Rønne opgaves, og at man i Stedet gik til Restaure
ring af den gamle; dette vilde blive væsentlig billigere og dog 
fuldt tilfredsstillende. Kultusministeren ydede denne Tanke sin 
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principielle Tilslutning. - Endelig gav han en udførlig Frem
stilling af Forholdene i Allinge-Sandvig, som han betegnede 
som »den fattigste af alle fattige Bykommuner her i Landet<. 
Skatteprocenten var nu - trods en meget forceret Ligning -
oppe paa I I,27, og »Kommunens Fattigdom er ikke«, udtalte 
Hauge, »en Følge af Kommunens Flothed, absolut ikke; Kom
munen har hverken Gas-, Vand- eller Elektricitetsværk; dens 
Gader ere meget daarligt vedligeholdte, og der er kun ydet 
de allernødtørftigste Bidrag til Alderdomsforsørgelse, Fattig
væsen og Skolevæsen. Jeg skal saaledes oplyse, at Byen ikke 
har nogen kommunal Mellemskole, og man har end ikke kun
net opfylde de Krav, der af Staten er stillet til Kommunerne i 
Retning af at skaffe det nødvendige Skolemateriel. Allinge 
Skole har f. Eks. intet Gymnastikhus, men har af Krigsbestyrel
sen faaet overladt et gammelt Magasin, hvor Kommuneskolens 
Børn holde Gymnastik«. - Hauge fortsatte: >,Naar Kommu
nen er i en saadan Nødstilstand, som den i Virkeligheden er, 
skyldes det, at Hovedparten af Kommunens Beboere ere fat
tige Arbejdere, der leve under Stenindustrien. Denne Industri 
er ikke en Industri, der er i Stand til at lønne sine Arbejdere 
godt, og det er et opslidende og sundhedsfarligt Arbejde, saa 
at mange af Arbejderne blive opslidte, før de naa de 60 Aar. 
Mange af Arbejderne blive endog i en tidligere Alder, helt 
eller delvis, Invalider, fordi det er meget farligt at arbejde i 
Klipperne. Granitten sprænges jo ud af Fjældvæggen ved Dyna
mit eller Krudt, og disse Sprængninger foraarsage meget hyp
pigt Ulykkestilfælde. Følgen heraf er, at Fattigvæsenets og 
Alderdomsforsørgelsens Budgetter ere usædvanlig store i denne 
Kommune. Og der er i denne som i alle andre Byer, hvor der 
er en talrig Arbejderbefolkning, mange Børn i Kommuneskolen, 
og dette fører igen med sig, at Udgifterne til Skolebudgettet 
bliver uforholdsmæssig store.« 

Hauge turde dog ikke under Hensyn til Statens finansielle 
Stilling stille Forslag om direkte Statsstøtte til den nødstedte 
Kommune; derimod anbefalede han varmt, at man imødekom 
et fra Byraadet indsendt Andragende om Statstilskud til Hav
nens Udbedring. »Allinge Havn«, udtalte Hauge, »er meget 
slet. Den er som alle andre bornholmske Havne en Kysthavn, 
udsprængt i Granitklipperne paa aaben Kyst. Indsejlingsfor
holdene ere aldeles utaalelige, og Havnen er som Følge deraf 
ikke konkurrencedygtig. Det er hændet flere Gange, at Skibe, 
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der skulde ind i Havnen med Last, havde maattet holde sig 
udenfor Havnen i en hel Uge, ikke fordi det har været Over
faldsvejr, men fordi Paalandskuling har forhindret dem i at 
søge Havn. Det er disse uheldige Forhold, denne fattige Kom
mune nu søger at faa ændrede og beder om Støtte til.« Der 
blev dog ikke fra Trafikministerens Side givet noget Løfte om 
et Statstilskud til Allinge Havn. Først adskillige Aar derefter, 
da Verdenskrigens Standsning af Turisttrafik og Steneksport 
fremkaldte en Katastrofe for Allinge-Sandvig, gik de her frem
førte og endnu videre gaaende Ønsker i Opfyldelse. 

25. BORNHOLMSK POLITIK I909-IO; FOLKETINGS
VALGET PAA BORNHOLM I I910. 

Efter Folketingsvalget i I909 var der trods det stærke Røre 
paa Rigsdagen, hvor man kæmpede om Militærspørgsmaalets 
endelige Løsning, forholdsvis roligt i de hjemlige politiske Far
vande. Den ivrigste af Agitatorerne, Redaktør Hauge, havde 
erobret Rønnekredsen og havde som nyvalgt Folketingsmand 
sin Hovedinteresse paa Rigsdagen, og ingen regnede med, at 
der ikke var de sædvanlige 3 Aar til næste Folketingsvalg. Men 
det varede ikke længe, efter at Ministeriet Zahle var dannet i 
Slutningen af Oktober I909, før man begyndte at tale om, at 
Folketingsvælgerne maaske ret snart paany vilde blive kaldt 
til Valg; Oppositionen var voksende imod Regeringen, der sad 
paa et Mindretal i Folketinget, og i Begyndelsen af I 9 I ° be
gyndte man her som andetsteds at overveje Kandidatspørgs
maalene, da man imødesaa en Opløsning af Folketinget ved 
Rigsdagssamlingens Slutning. I I. Kreds voldte disse Over
vejelser - i hvert Fald til at begynde med - ingen Vanske
ligheder; baade Socialdemokratiet, Venstre og Højre var vel 
tilfreds med Kandidaterne fra I909, Hauge, Maegaard og 
Jespersen; men i 2. Kreds var Stillingen en anden. Ingv. Jen
sen havde ved sidste Valg udtalt, at han ikke vilde stille sig 
mere, og blandt de radikale, som ganske vist i I909 havde er
klæret, at de ikke ønskede at opstille, var den Opfattelse vok
sende, at en saadan Passivitet var et alvorligt Fejlgreb, og at 
Partiet paa Bornholm ikke havde nogle Eksistensmuligheder, 
dersom det i begge Kredse skulde indskrænke sig til at levere 
Stemmer til de socialdemokratiske Kandidater. Det gjaldt blot 
om at finde en egnet Mand, som vilde paatage sig Kandidaturen. 

I August I909 var jeg blevet ansat ved Rønne Statsskole. 

15 
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Kort efter optog Bornholms Tidende fra "Politiken« en lille 
Artikel om min ved denne Forflyttelse afsluttede Virksomhed 
i Studentersamfundet, særlig som Agitator for radikal Politik. 
Dette henledte bornholmske radikale Venstremænds Opmærk
somhed paa mig, og en Søndag i November 1909 fik jeg Besøg 
af Repræsentanter for Partiet i 2. Kreds, der tilbød mig Folke
tingskandidaturen i Aakirkeby. Jeg foreslog, at vi foreløbig 
stillede Kandidatspørgsmaalet i Bero og satte al Kraft ind paa 
Agitationen. Deri var man enig. Kort efter valgtes jeg til For
mand for den lille radikale Venstreforening i Rønnekredsen ; 
der var i denne Kreds ingen Sogneforeninger, men kun en Fæl
lesforening for hele Valgkredsen. Til den 15/1 19 I o indbød jeg 
» Vælgere i 0stermarie, der sluttede sig til det radikale Venstres 
Politik« til et Møde paa Mortensens Hotel for at danne en 
radikal Forening. Til min Forbavselse var Salen, da jeg ankom 
til Mødet, omtrent fyldt med Mennesker. Jeg begyndte allerede 
at tro paa, at der i 0stermarie - mit Fødesogn - skulde kunne 
dannes en talstærk Organisation. Efter et stærkt agitatorisk 
For,edrag, hvori jeg særlig angreb Reformpartiets Militærpoli
tik, stilledes der en Del Spørgsmaal, som jeg besvarede bedst 
muligt. Jeg opfordrede derefter de tilstedeværende til at ind
melde sig i en radikal Forening. Men nu begyndte Vanskelig
hederne; ingen havde Mod til at lade sig notere paa Medlems
listen til den nye Forening. Jeg maatte hæve Mødet og bede 
tilstedeværende Meningsfæller om at blive tilbage. Der blev 
kun 26; disse valgte en foreløbig Bestyrelse, hvis Formand 
blev H. L. Sørensen, Gadeby Mølle. Den 19/3 fandt den ende
lige Dannelse af Sogneforeningen i 0stermarie Sted. Snedker 
Lorentz Jensen, Bodal, blev Foreningens Formand. 

Naar saa mange Ikke-Meningsfæller trods Indbydelsens Form 
havde indfundet sig ved det før omtalte Møde i 0stermarie 
skyldtes det Nysgerrighed, fremkaldt ved Rygtet om den nye 
Kandidat, oven i Købet en Sognebo. Dette Rygte havde ogsaa 
fundet Vej til Bladene; saaledes skrev Bornholms Tidende for 
IO/I: >,Det er fastslaaet, siges der, at den ny Adjunkt ved Rønne 
Statsskole Kofoed (fra »Boet« i 0stermarie) skal være radikal 
Kandidat i 2. Valgkreds, og med dette Formaal for 0je begyn
der man nu at organisere Kredsen«. 

Mit første offentlige politiske Møde holdtes den 21/1 1910 
paa Holms Hotel i Neksø. Om dette Møde skrev Bornholms 
Tidende for 25/1: »Det radikale Venstre vil sikkert gøre et 
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energisk Arbejde for at erobre Bornholms 2. Valgkreds for 
Regeringspartiet. Agitationen er begyndt med et større Møde i 
Neksø sidste Fredag. Som Talere paa Mødet optraadte Ad
junkt Kofoed fra Rønne, som sandsynligvis bliver Partiets 
Kandidat, og Bygmester J. Andersen fra Frederikshavn, Folke
tingsmand fra Storehedingekredsen, som tidligere har været 
repræsenteret ved saa bekendte og omtalte Politikere som de 
forhenværende Ministre Scavenius og Høgsbro. Hr. Kofoed 
talte først og viste sig at være en dygtig Taler, som har let ved 
at forsvare sit Standpunkt«. 

Ifølge Tidendes udførlige og loyale Referat af mit Foredrag, 
der navnlig drejede sig om Militærsagen og den finansielle 
Situation, sluttede Talen saaledes: »1 alle Lag af Befolkningen 
næres en dyb Mistillid til vore Politikere. Programmet betragtes 
som en Samling Fraser til at fange Vælgere paa. Det er den 
moralske Fordærvelse, som vi maa ud af, og derfor skal vi støtte 
Mænd, som holder Programmet«. 

I Diskussionen, hvor Formanden for den radikale Forening 
i Neksø, Købmand C. F. Sørensen, var Dirigent, deltog Journa
list K. A. Petersen for Socialdemokratiet og Dyrlæge Eskelund 
for Højre. Bornholms Socialdemokrat karakteriserede Mødet 
saaledes: »1 det hele maa Mødet siges at være meget vellykket. 
Talerne havde godt Tag i Forsamlingen, og de skarpt kriti
serede Reformpartister dukkede Hovedet uden Protest«. 

Den følgende Dag talte Folketingsmand Jens Andersen og 
jeg ved et offentligt Møde paa Forsamlingshuset i Aakirkeby. 
Forsamlingen, der helt fyldte Salen, blev budt Velkommen af 
den radikale Venstremand, Maler J. Christensen, Pihlsminde, 
der valgtes til Dirigent. Der var ingen nævneværdig Diskus
sion. - Med de samme to Indledningstalere holdtes den 23/ I 
Møde i Pedersker; der var mødt ca. 100 Tilhørere. Den radi
kale Husmand Chr. Holm dirigerede. 

Disse Møders Forløb gav Stødet til et livligt politisk Røre i 
Kredsen. Blandt Venstres Folk begyndte man at ruste sig, for 
at der ikke skulde indtræffe noget, som medførte, at denne 
gamle sikre Venstrekreds skulde gaa tabt. Dette mærkedes ved 
en stadig skarpere Tone i Bornholms Tidende og ved Arbejde 
Mand og Mand imellem for at faa Meningsfæller til at ind
melde sig i Partiets Organisationer. Selv Højre, der i Aarevis 
havde holdt sig passivt, vaagnede til Daad. Den 25/1 holdt 
Partiet et Møde paa Holms Hotel i Neksø, hvor det vedtoges 
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at stifte en konservativ Organisation, der fik Navnet »V ælger
foreningen af I 9 I o for Bornholms 2. Valgkreds«. Til Besty
relse valgtes Avlsbruger Harild, Neksø, Gaardejer Adolf Sonne, 
Risegaard, Aaker, og Gaardejer J. Hansen, Tingfogedgaard, 
Ibsker. 

I den offentlige Diskussion var det dog foreløbig de radikale, 
som førte an. Saaledes holdt jeg den 5/2 et Møde i Rø. Her var 
mødt ca. 70 Mennesker, og der førtes en lang Diskussion efter 
Foredraget. Efter det offentlige Møde dannedes en radikal So g
neforening for Rø; Skovfoged Lærkesen valgtes til Formand. 
- 3 Dage senere holdt jeg Møde i Ibsker; dette var dog svagt 
besøgt, og det lykkedes ikke ved denne Lejlighed at faa dannet 
nogen stedlig Organisation. - Derimod dannedes ved et Møde 
i Aakirkeby den 3/3 en radikal Forening for Aaker-Aakirkeby; 
Banernester Nielsen blev her Formand. - Den I9/3 holdt jeg 
et vel besøgt Møde paa Jantzens Hotel i Gudhjem, hvor der i 
Forvejen eksisterede en radikal Forening. Postmester Jensen 
dirigerede, og afsluttede Diskussionen, hvori Skovfoged Lær
kesen og Savmøller Jens Jensen, begge radikale, deltog med 
Udtalelser i Tilslutning til det radikale Venstres Politik. 

Den 20/3 holdt det radikale Venstre Delegeretmøde i Aakir
keby. Derefter blev min Opstilling som Folketingskandidat i 
Aakirkebykredsen officielt meddelt. Bornholms Tidende kom
menterede min Kandidatur saaledes: »Han kommer lige fra det 
radikal-socialistiske Studentersamfund, saa han maa endelig 
være vel skikket til at samle baade radikale og Socialister, og 
meget virksom er han. Han opretter radikale Klubber, han hol
der politiske Møder, han holder Foredrag, baade politiske og 
ikke politiske, saa han er baade her og der og Straalemester 
tillige«. (Bornh. Tid. for 29/3 I9IO). 

Den I8/4 holdt Socialdemokratiet Repræsentantskabsmøde i 
Neksø, hvor man vedtog ikke at opstille nogen Kandidat i 
Kredsen, men arbejde for mit Valg. Denne Beslutning var ikke 
blevet taget uden Gnidning, idet adskillige indenfor Socialde
mokratiet holdt paa, at naar Partiet Aaret før havde faaet Op
fordring af de radikale til at opstille og Resultatet heraf var 
blevet et anseeligt Stemmetal for deres Kandidat, kunde man 
ikke uden videre sætte denne Mand paa Porten igen, fordi man 
fra radikal Side nu var i Stand til at klare Kandidaturen. Men 
den modsatte Opfattelse sejrede altsaa, og Socialdemokratiet 
viste sig fra nu af som en meget loyal og energisk allieret. 
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Den 3/4 og 4/4 holdt Folketingsmand Slengerik og jeg Møder 
henholdsvis i Neksø og Aakirkeby. Begge Steder var der mødt 
saa mange Tilhørere, som Forsamlingssalene kunde rumme, og 
Slengeriks vittige og slagfærdige Behandling af de aktuelle 
politiske Problemer slog godt an. Der var ingen Modstandere 
fremme i Diskussionen, men derimod adskillige (Lærer Lærke
sen, Knudsker, Ludvig Andersen, Ellensminde, Maler Christen
sen, Pihlsminde, m. fl.), som opfordrede Vælgerne til at stemme 
radikalt ved det kommende Valg. - Senere holdt jeg selv 
Møder i 0stermarie, 0sterlars; Aarsdale og Svaneke. I 0ster
marie kom jeg i en ret heftig Debat med Venstremanden, Kon
sulent Chr. Hjorth, Gadeby; i 0sterlars fik ved Dirigentvalget 
den radikale Savmøller Jens Jensen flere Stemmer end Venstre
manden N. P. Kofoed, Solbakke. Dette vakte en Del Opmærk
somhed, da 0sterlars hidtil havde været betragtet som et af 
Venstres sikreste Sogne. - I Svaneke holdt jeg to Møder med 
kun ca. 3 Ugers Mellemrum, det sidste den I8/4. Ved dette dan
nedes en radikal Forening for Svaneke og Listed med Dr. Dam 
som Formand. I det hele viste der sig i denne tidligere udpræ
get konservative Byen overraskende livlig Tilslutning til min 
Kandidatur. Medvirkende hertil var vel nok, at Ingv. Jensen 
havde skuffet Svanekeboerne ved at skaffe Gudhjem en Jern
bane, medens Svanekeprojektet ikke blev gennemført. 

Det var endnu ikke lykkedes mig at faa Ingv. Jensen til at 
indfinde sig ved mine Møder, men henimod Slutningen af 
April Maaned kom han hjem fra Rigsdagen og opholdt sig i 
Gudhjem. Jeg averterede da et Møde i denne By, og Annoncen 
indeholdt en direkte Indbydelse til Folketingsmanden om at 
komme til Stede, hvad han da ogsaa gjorde. Mødet var meget 
stærkt besøgt og blev baade langt og livligt. Efter mit Indled
ningsforedrag talte Folketingsmand Jens Andersen, der i anden 
Anledning opholdt sig paa 0en; derefter fremsatte Ingv. Jensen 
en længere Redegørelse for Reformpartiets Politik, og. endeli~ 
talte Folketingsmand Hauge, der anbefalede sine PartIfæller l 
Kredsen at stemme paa den radikale Kandidat. Ogsaa adskil
lige stedlige Vælgere havde Ordet. Det var tydelig nok, at 
Stemningen i Forsamlingen ikke var gunstig overfor Kredsens 
hidtidige Repræsentant, der ogsaa forlod Mødet i Vrede nogen 
Tid, før det sluttede. 

Den 29/4 holdt jeg et vel besøgt Møde i Aarsdale, ~vor der 
dannedes en radikal Organisation under Ledelse af Sliderøger 
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Chr. O:sen. Dagen efter holdt Venstre et stort offentligt Møde i 
Neksø med en af Partiets bedste Agitatorer, fhv. Landbrugs
minister Anders Nielsen som indledende Taler. For at Kam
pen ikke skulde bliv,e for ulige, bad jeg telegrafisk Konsejls
præsident Zahle, der ventedes til Øen til et Par Møder de nær
mest følgende Dage, om at deltage. Svaret var bekræhende, 
hvilket blev meddelt i Dagbladene. Folk strømmede derfor til 
Mødet i den Tro, at de skulde ov,ervære en Tvekamp mellem 
to politiske Førere, og der var mødt adskillig flere, end den 
tekniske Skoles store Sal og de tilstødende Lokaler kunde rum
me. Men Zahle var i sidste Øjeblik blevet forhindret. Jeg førte 
da min Procedure saa godt jeg kunde og havde ogsaa Held til 
at dække over min noget begrænsede politiske Viden med en 
Del heldige Udfald imod min svært bevæbnede Modpart, saa
ledes at Mødit, hvor Stationsforstander Hunderup indledede, 
og Byfoged Boas var Ordstyrer, fik et efter mine Tilhængeres 
Skøn særdeles tilfredsstillende Forløb. I Diskussionen, der blev 
meget langvarig, deltog ogsaa Hauge, H. V. Maegaard og 
P. Dam. 

Den 1/5 og 2/5 holdt Konsejlspræsident Zahle to Møder paa 
Bornholm, det første i Rønne, det andet i Aakirkeby. Ved Røn
nemødet, hvor jeg bød velkommen og valgtes til Ordstyrer, 
var der kommet ca. 15°° Mennesker til Stede. Om Mødet hed
der det i Socialdemokratens Referat: »Her Zahle holdt et ud
mærket Foredrag, hvori han skarpt og bestemt trak Linierne 
op for Valget, viste, hvad det er, det gælder den 20/5: Vil 
Vælgerne have Militærudgifterne nedsat og en Militærordning, 
vi kan magte - eller vil Vælgerne have Militærforliget gen
nemført og nye store Skatter paa Befolkningen«. 

Efter Zahles Tale fulgte en kort Diskussion, hvori Folke
tingsmand Hauge og Proprietær H. C. Jespersen deltog. Anders 
Nielsen, der opholdt sig paa Øen, kom mærkelig nok ikke til 
Stede. Venstre var heller ikke paa anden Maade repræsenteret. 

Mødet i Aakirkeby, hvor Seminarielærer P. Dam bød vel
kommen, og Maler J. Christensen valgtes til Dirigent, omtales 
saaledes i Bornholms Socialdemokrat: >,Mødet i Aakirkeby var 
besøgt af saa mange Tilhørere, som Salen paa Kanns Hotel 
kunde rumme. Aakirkeby og Omegn har hidtil ikke været De
mokratiet venligsindet, men Mødet i Gaar tydede paa, at der 
maa være foregaaet et Omslag. Militærpartierne raadede næppe 
over Halvdelen af Forsamlingen. Konsejlspræsidenten mod-
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toges, da han viste sig paa Talerstolen med stærkt Bifald. Han 
holdt derefter en udmærket Tale, hvori han klart og præcist 
fastslog Valgets Hovedpunkter. Taleren gjorde øjensynlig .:t 
stærkt Indtryk paa Forsamlingen, og da Hr. Zahle sluttede 
med et Leve for et godt demokratisk Valg, lød Hurraraabene 
kraftigt og begejstret. I den paafølgende Diskussion deltog 
Adjunkt Kofoed, P. L. Koefoed, Løjtnant Maegaard og K. A. 
Petersen. Mødet sluttede med Leveraab for Zahle og Kofoed«. 

Samme Dag talte Anders Nielsen ved et velbesøgt Møde i 
Klemensker, hvor Diskussionen væsentlig førtes mellem ham 
og Hauge. 

Hele dette Røre gik forud for den egentlige Valgkamp. Det 
havde i Aakirkebykredsen faaet Tag i mange, som hidtil havde 
holdt sig hjemme ved Valgene. Denne Kreds havde i 53 Aar 
kun været repræsenteret af 2 Folketingsmænd, Ph. R. Dam og 
Ingv. Jensen" og bortset fra Valget i 1892, da Jensen fældede 
Dam, havde Resultatet praktisk talt paa Forhaand været givet: 
Modkandidaterne havde kun været Stemmetællere, og selv l 

I892 havde kun 38,5 % af Vælgerne afgivet deres Stemmer. 
Aakirkebykredsen var med andre Ord en Kreds, hvor det var 
blevet Vane hos de fleste Vælgere at holde sig hjemme ved Val
gene, og nogen systematisk Agitation var aldrig tidligere for
søgt. Det var denne Opgave, jeg nu tog op og gennemførte 
ved at holde Møde paa Møde, somme Tider i private Huse, 
hvor der kun samledes faa Vælgere, men hvor der tilvejebragtes 
smaa Interessecentre, som ikke var uden Betydning. 

Indenfor Venstre stod man noget vaklende overfor Kandi
datspørgsmaaler. Ingv. Jensen havde ved Valget i I909 erklæ
ret, at han ikke vilde stille sig oftere. Dette var sikkert hans 
oprigtige Ønske, og adskillige søgte da at faa Partiets Kandidat 
fra Valget i I909 i Rønnekredsen, H. V. Maegaard, til at af
løse Ingv. Jensen. Man vilde saa opstille den meget moderate 
Gaardejer Rasmus Madsen, Aspesgaard, Pedersker, som Ven
strekandidat i Rønne. Man regnede endog med, at man paa 
denne Maade lettere skulde faa Højre i I. Kreds til at stemme 
paa Venstres Kandidat end ved at fastholde Maegaards Kan
dida tur. Planen strandede imidlertid efter et Møde, som Ras
mus Madsen holdt i Rønne for en indbudt Kreds af Repræsen
tanter for de 2 Partier; det hed sig, at han var forekommet ad
skillige Venstremænd for moderat, medens de konservative ikke 
syntes, at han var moderat nok. Efter dette Intermezzo lod 
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lngv. Jensen sig bevæge til at lade sig opstille paany, medens 
Højre i Rønnekredsen opstillede J espersen og Venstre Mae
gaar~. Med denne Opstilling tog Valgkampen sin Begyndelse. 
Valget var berammet til den 20/5. 

I r. Valgkreds aabnedes Valgkampen med et Møde i Hasle 
den 3/5. Der var mødt ca. 250 Mennesker, og Socialdemokra
terne besatte uden Modsigelse Dirigentposten. Hauge, der var 
Eneindbyder til dette Møde, da der endnu var nogen Vaklen i 
de andre Partiers Kandidatforhold, lagde for med en større 
Programtale. Det hedder heri bl. a. (efter Referat i Socialdemo
kraten): »Det er urimeligt, at Militærlovene skal indtage Før
stepladsen af Landets Love. Naar der skal være Valg nu, er 
det fordi de 70 Folketingsmænd, der stemte for den nye For
svarsordning, ikke kunde holde sammen saa længe, at de kunde 
faa Loven ud i Livet. Den nuværende Valgkredsordning er 
grundlovsstridig. Socialdemokratiet havde 93.000 Stemmer ved 
sidste Valg og fik kun 24 valgt. Reformpartiet fik 43.000 Stem
mer og 27 Mænd valgt. Grundloven siger, at Kredsene skal 
være nogenlunde lige store, men Højre, moderate og Reform
partiet vilde ikke gaa med til en Ændring. Skal vi fortsætte 
med de store Rustninger, skal der mindst 15 Mill. ny Skatter 
til om Aaret. Vi kan nok laane, men siden 1901 er Statsgælden 
forøget med 100 Mill. Kr. og Statsgælden er nu langt over 300 
Mill., og det er ikke godt for et lille Land som Danmark at 
være i Lommen paa udenlandske Kapitalister«. 

Maegaard svarede hertil bl. a. »Vi har baade en Forsvars
pligt og en Forsvarsevne og maa derfor have Militærvæsen. Og 
naar det siges, at vi gaar fallit, saa pass,er det ikke. Vi er slet 
ikke saa daarligt stillede. De daarlige Forhold, som gør sig 
gældende, skyldes slet ikke Militærvæsenet; vi har i de sidste 
9 Maaneder oparbejdet en størl'e Formue end Gælden. Vi skal 
have et Værn, der passer efuer vore Forhold«. 

Jespersen erklærede, at han hele Tiden havde arbejdet paa, 
at der opstilledes en Fælleskandidat imod Hauge. Det var des
værre ikke lykkedes; han var nu de konservatives Kandidat, 
og deri vilde ingen Ændring ske. 

I de følgende Dage holdt de 3 Kandidater følgende V ælger
møder: i Olsker den 5/5, i Rutsker den 6/5, i Vestermarie den 
7/5 og i Knudsker den 9/5. De 3 første af disse Møder var vel 
besøgt; i Knudsker var Forsamlingen kun lille; her valgtes 
Højremanden, Proprietær Koefoed, St. Almegaard, til Dirigent. 
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I Olsker besatte Socialdemokraterne Dirigentposten, medens 
derimod Venstres Dirigentkandidat sejrede ved Møderne i Ruts
ker og Vesterm'lrie. 

Den 10/5 meddelte Jespersen, at han trak sin Kandidatur til
bage for at undgaa, at Socialdemokraterne sejrede ved Valget. 
Dette var overensstemmende med en Parole, som udgik fra 
Partiledelsen ovre. Socialdemokraternes og de radikales Alliance 
omfattede praktisk talt alle Landets Kredse, og Ministeriet 
Zahles Modstandere fandt det da paakrævet, at man ikke ved 
Splittelse noget Sted spillede Mandater i Hænderne paa Rege
ringspartierne, og Højres Haab om, at man ved at yde lngv. 
Jensen Støtte i Aakirkeby kunde opnaa at faa Jespersen god
kendt som Fælleskandidat i Rønne strandede paa Venstres 
Modstand. 

Hauge og Maegaard fortsatte derefter Valgkampen ved føl
gende Møder: Nyker 11/5, Nylars 12/5, Klemensker 13/5, 
Allinge 17/5 og Rønne 18/5. Bortset fra Nykermødet var disse 
V ælgermøder stærkt besøgt. Dette gjaldt ikke mindst Mødet i 
Rønne, hvor Turisthotellets store Sal var fyldt, væsentligst med 
Socialdemokrater. Diskussionen førtes ved alle Møder væsent
ligst mellem de to Kandidater; dog fremkom Jespersen i sit 
eget Hjemsogn Klemensker med et kort· Indlæg. Endvidere 
havde ved forskellige Lejligheder enkelte radikale Vælgere 
(Ludv. Andersen, Ellensminde, H. M. Koefoed, St. Klintegaard, 
Martin Madsen, Nylars m. fl.) Ordet for at anbefale at stemme 
paa Hauge. Mest Opmærksomhed vakte det, da en kendt Ven
stremand, Sogneraadsformand Juul Dam, Nylars, der var Diri
gent ved Mødet i dette Sogn, afsluttede Forhandlingen med at 
udtale: »Nu kan jeg ikke andet end anbefale alle Venstrevæl
gere at stemme paa Hauge«. 

Samtidig hermed kæmpedes om Mandatet i 2. Kreds. Ingv. 
Jensen indbød Vælgerne til 6 offentlige Møder, nemlig i Aakir
keby 6/5, 0stermarie 7/5, Pedersker 10/5, Poulsker 11/5, lbs
ker 13/5 og 0sterlars 17/5. Han meddelte samtidig, at ved de 
2 første af disse Møder vilde hans Partifælle, Landstingsmand 
Niels Johansen, Ollerup, komme til Stede som Taler. Jeg med
delte, at jeg vilde deltage i alle lngv. Jensens Møder, hvad jeg 
ogsaa gjorde, men desuden indbød jeg til følgende 3 Møder: i 
Rø 14/5 (Kl. 2), i Svaneke 14/5 (Kl. 7) og i Neksø 18/5; An
noncen indeholdt en særlig Indbydelse til lngv. Jensen. Han 
indfandt sig ogsaa ved Neksømødet, men ikke i Rø eller Sva-
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neke. Disse mange Møder var gennemgaaende stærkt besøgt; 
saaledes var der i Aakirkeby og Neksø ca. 300 Deltagere, i 
Svaneke og 0stermarie ca. 250 og i Ibsker, Poulsker og Peders
ker 100 a 150. Adskillige Vælgere deltog i Forhandlingerne, 
hvilket bidrog til, at Møderne flere Gange varede 5 a 6 Timer, 
men naturligvis førtes Hoveddebatten mellem de to Kandi
dater, hvis Ordskifte ved flere Lejligheder var præget af per
sonlig Skarphed. Ingv. Jensen var irriteret over min haand
faste agitatoriske Form, og jeg var jo ung og kampglad. 

Ved det første af disse Møder, Aakirkebymødet, indledede 
Ingv. Jensen med at udtale følgende (efter Referatet i Tidende): 
»Jeg havde haabet at blive fri for at blive Kandidat igen; jeg 
er gammel, mine Farpilieforhold og private Forhold kunde gøre 
det ønskeligt for mig at være fri. Jeg har nu repræsenteret 
Kredsen i 18 Aar. Efter min Mening har jeg høstet de Laurbær, 
der kunde ventes paa den Plads. Jeg havde haabet at blive af
løst af en yngre Mand, nemlig Kandidaten fra r. Kreds (Mae
gaard), og jeg kunde med Tilfredshed tilbringe mit Livs Aften 
i Fred og Ro, mens Kredsen var repræsenteret af en Mand, som 
ikke vilde rive ned, men fortsætte det politiske Arbejde, som 
jeg har viet mine Kræfter i saa mange Aar. Men det skulde 
blive anderledes. Jeg fik Onsdag Morgen, mens jeg opholdt 
mig i København, Telegram om, at jeg endnu en Gang maatte 
være Kandidat her i Kredsen. Naar jeg nu stiller mig paany, 
saa er det ikke af Lystfølelse, men af Pligtfølelse; jeg vilde føle, 
at jeg havde svigtet min Pligt, hvis jeg havde undslaaet mig«. 

Efter at Købmand A. P. Ipsen paa lngv. Jensens Forslag var 
valgt til Dirigent, holdt den tilkaldte Venstrelandstingsmand 
Niels Johansen en Tale væsentligst om Militærforliget, hvor
efter Ingv. Jensen talte paany; om Forsvarssagen udtalte han 
bl. a.: »Der er meget her i Livet, som er nødvendigt, selvom 
det ikke er rart. Kunde vi blive fri for de store Udgifter til 
Militærvæsenet, da var der nok andre Ting at anvende Pengene 
til; men vi se intet andet Land, der har kuhnet frigøre sig for 
disse Udgifter. Det er usandt, naar man siger, at vi har brudt 
vort Program. Det er netop Venstres Program af 1872, der nu 
er blevet gennemført«. løvrigt angreb han meget stærkt de ra
dikale for deres Alliance med Socialdemokraterne, en »Koali
tion, der næppe kan blive til Gavn for vort Folk, fo'r det bety
der en Omvæltning af Samfundet«. Min Svartale fulgte natur
ligvis de Hovedlinier, som Regeringspartiet, det radikale Ven-

235 

stre, havde lagt for denne Valgkamp: der skulde skabes Fler
tal i Folketinget imod det af Venstre og Højre sluttede Militær
forlig, hvis Gennemførelse gjorde nye Skatter nødvendige og 
hæmmede den sociale Lovgivning; dernæst skulde Kamp~n mod 
Landstinget indledes, og en Forfatningsændring i Junigrund
lovens Aand gennemføres. De 3 Hovedtalere havde Ordet flere 
Gange; af Vælgerne deltog Maler J. Christensen, Pihlsminde, 
Lærer Christens'en, Smørenge, og Smed H. I. Larsen i Debatten, 
alle for at anbefale min Kandidatur. 

Mødet i 0stermarie den følgende Dag, hvor den radikale 
Lorentz Jensen, Bodal, ved Dirigentvalget fik en Del flere 
Stemmer end Venstremanden Lærer Riis, bød paa et skarpt 
personligt Sammenstød, der siden blev stærkt kommenteret i 
Bladene. I en Replik til Landstingsmand Johansen betegnede 
jeg ham som »Ingv. Jensens Barnepige«. Folketingsmanden 
følte sig dybt saaret herover, idet han hævdede, at jeg havde 
beskyldt ham for at gaa i Barndom. Jeg var personlig meget 
ked af den pinlige Scene, som min ubetænksomme Replik frem
kaldte. Af tilstedeværende Vælgere havde Proprietær Bøge
skov Ordet for at anbefale Ingv. Jensens Kandidatur, medens 
Husmændene P. Smidt, Kirkekilde, og Jens Henriksen, Ibsker, 
udtalte sig fra det modsatte Synspunkt. 

Ved de to følgende Møder - i Pedersker og Povlsker - be
satte Venstre Dirigentposten, henholdsvis med P. Jensen, Smaa
lyngen, og Sogneraadsformand Rohmann. I 0sterlars dirige
rede Venstremanden N. P. Kofoed, Solbakke, medens de radi
kale og Socialdemokraterne var i overvejende Flertal ved Mø
det i Ibsker, hvor Parcellist C. Hansen, Nyholm, ledede Mødet. 
Nu var Landstingsmand Johansen rejst, og Hoveddebatten 
førtes mellem de to Kandidater. Dog deltog enkelte Vælgere i 
Diskussionen, saaledes Proprietær Bøgeskov og navnlig Lands
tingsmand P. Lund Koefoed fra Venstres Side, medens K. A. 
Petersen talte som Ordfører for Kredsens Socialdemokrater. En 
vis Opmærksomhed vakte Højremanden, Dyrlæge Eskelund, 
idet han paa Mødet i Povls ker erklærede, at han var saglig 
enig med Ingv. Jensen, men ikke vilde stemme paa ham, fordi 
hans nuværende Politik stred imod hans tidligere. 

Efter et lille roligt Møde i Rø, hvor bl. a. Skovfoged Lærke
sen anbefalede min Kandidatur, holdtes et meget livligt V æl
gerrnøde i Svaneke, hvor Købmand Edv. Petersen talte udfra 
Venstre Synspunkter, Overlærer Schrøder som Højremand. Mø-

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



236 

det sluttedes af Dirigenten, den radikale Skomagermester Aug. 
Petersen, med et Leve for Ministeriet Zahle, hvori næsten hele 
Forsamlingen deltog. Valgkampen sluttede med et stærkt besøP"t 
Møde i Neksø, det eneste af de af mig indvarslede Møder, so~ 
Ingv. Jensen deltog i. Landstingsmand P. Lund Koefoed støt
tede Ingv. Jensens Kandidatur, Journalist K. A. Petersen, 
Seminarielærer Dam og Dr. Boesen min. Det blev Midnat, inden 
Dirigenten, den radikale Købmand C. F. Sørensen, kunde af
slutte den meget livlige Diskussion. Flertallet var ubetinget 
radikalt-socialdemokratisk. 

Paa Valgdagen - den 20. Maj 1910 - va.r der i det smukke 
Vejr mødt store Vælgerskarer paa begge de bornholmske Valg
steder; for første Gang i Bornholms politiske Historie var Ud
faldet tvivlsomt baade i Rønne og Aakirkeby. I Rønne lededes 
Valghandlingen af Borgmester W øldike. Først talte den social
demokratiske Husmand Vilhelm Andersen, Tingsted, som ord
førende Stiller for Hauge; han opholdt sig særlig ved et af Ven
stre udsendt Valgopraab, hvis Hovedindhold var Socialistfor
skrækkelse, Højres gamle Kampmiddel. Som Ordfører for de 
radikale anbefalede derefter Lærer Lærkesen, Knudsker, Hauges 
Valg, .idet han bl. a. udtalte (efter Tidendes Referat): »Kampen 
staar 1 Dag om de samme Spørgsmaal som sidst, og det er de 
samme Partier, om end ikke de samme Kandidater, idet Hr. 
Maegaard nu skal føre Højres Sag«. Derefter holdt Hauge sin 
Valgtale, i hvilken han krævede Militærudgifterne nedbrao-t i 

b' 

hvert Fald til, hvad de var under Højres Styre. Han dvælede 
ved Valgkampens Socialistforskrækkels.e, der betegnedes som 
en Spekulation i Vælgernes Dumhed. Hauge sluttede med at 
erklære, at han efter bedste Evne havde arbejdet far Kredsens 
Interesser, og det vilde han blive ved med at gøre. 

Ogsaa Maegaard havde 2 ordførende Stillere, Livsforsik
ringsinspektør Engell, der bl. a. udtalte, at Valget stod for 
eller imod Socialismen, og Parcellist Poul Olsen, Vestermarie, 
der hævdede, at Maegaards nøje Kendskab til de bornholmske 
Forhold gjorde ham særlig egnet til at repræsentere Kredsen. 
Sluttelig holdt Ma.egaard sin Valgtale, hvori det bl. a. hed 
(Tidendes Referat): »De radikale har Gang paa Gang bøjet 
af for Landstinget og taget det lidet, der var at opnaa. Men 
h,:orfor saa angribe os? Den, der altid rider paa Idealerne, 
bhver aldrig en praktisk Politiker«. 

Saa tog Interpellanterne fat, hvorefter man gik til Afstem-
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ning. Denne gav til Resultat, at Maegaard valgtes med 1576 
Stemmer, medens 1472 stemte paa Hauge. 

Socialdemokraterne havde altsaa efter I Aars Forløb tabt 
Rønnekredsen, men med en saa lille Stemmeforskel, at man 
maatte regne med, at dette Mandat allerede ved næste Valg 
paany vilde skifte Indehaver. Fra 1909 til 1910 var Hauges 
Stemmetal gaaet ca. 200 frem, medens Maegaard som Ven
stres og Højres Fælleskandidat havde opnaaet over 200 Stem
mer færre, end der Aaret før var faldet paa ham selv og Jesper
sen tilsammen. Af 3830 Vælgere havde 3°85 stemt (heri med
regnet 37 ugyldige Stemmer), hvilket giver en Stemmeprocent 
paa 80,5 imod 81,8 % i 1909, et Vidnesbyrd om, at en Del 
Højremænd ikke havde villet følge Partiparolen, men var ble
vet hjemme. 

I Aakirkeby lededes Valghandlingen af Dr. Hansen, Gud
hjem, som Formand for Valgbestyrelsen. Først talte Parcellist 
N. P. Kofoed, Solbakke, som ordførende Stiller for Ingv. Jen
sen, der i sin Valgtale erklærede, at han kun stillede sig af 
Pligtfølelse; Aarene efter Systemskiftet havde været gode Re
formaar, rige paa gode Love; den eneste Plet var den privilege
rede Valgret til Amtsraadene. Militærordning.en var et stort 
Fremskridt, men den vilde de radikale nu omstyrte. 

Jeg havde 3 ordførende Stillere, Seminarielærer P. Dam, 
Journalist K. A. Petersen og Husmandsforeningens Formand, 
Jens Henriksen, Ibsker. P. Dam bebrejdede Venstre, at man 
havde bragt Religionen ind i den politiske Kamp. K. A. Peter
sen »anbefalede (efter Socialdemokratens Referat) alle Social
demokrater at stemme paa Adjunkt Kofoed, ikke for at han 
skulde hjælpe til at gennemføre Socialdemokratiets særlige Pro
gram, men for at han kunde gennemføre det radikale Venstres 
Program, hvis Krav om almindelig Valgret og Militærudgifter
nes Nedsættelse var ·fælles for de to Partier«. Jens Henriksen 
henvendte sig særlig til Husmændene. Slutningen af min Valg
tale refereres saaledes i Socialdemokraten: »Alle ønsker vi, at 
Danmark skal bestaa som selvstændigt Rige, men Militærfor
liget skaber ingen Tryghed; det er ogsaa Sagkundskabens Dom. 
Vi vil have Junigrundlovens lige Valgret til begge Rigsdagens 
Ting. Dertil tør Ingv. Jensen hverken sige Ja eller Nej. For 
Højre tør han ikke sige Ja, for Venstre tør han ikke sige Nej .. 
Stem imod Københavns Befæstning, saaledes som det gamle 
Venstrekrav lyder; stem imod de store Militærudgifter; stem 
for den almindelige Valgret«. 
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Efter en Del Interpellationer gik man til Afstemning, der gav 
til Resultat, at Ingv. Jensen genvalgtes med 1I35 Stemmer; 
IOOI Vælgere stemte paa mig. 

Da 16 Stemmesedler var ugyldige, blev der altsaa ialt afgivet 
2152 Stemmer, og Kredsen talte 3254 Vælgere, saaledes at 
Stemmeprocenten blev 66,I imod 43 ved Valget Aaret før. Det 
var først og fremmest den livlige Valgkamp og de talrige 
Møder, der var holdt forud, som havde kaldt mange Vælgere 
frem, der tidligere var blevet hjemme. Men herudover var der 
fra Indre Missions Side - under Ledelse af Sognepræsten i 
Neksø, Pastor Agger, i de sidste Dage før Valget udfoldet en 
meget livlig Underhaandsagitation imod mig. I sin Omtale af 
Valgdagen skrev Bornholms Socia.ldemokrat (K. A. Petersen): 
>,Indremission havde mobiliseret alt, hvad der kunde krybe og 
gaa. Folk, som aldrig nogensinde ses paa et politisk Møde eller 
paa anden Maade deltager i det politiske Liv, mødte op for at 
frelse Fædrelandet og Religionen. Pastor Agger kunde med 
Flothed slaa et Knald med sin Pisk, da han jollede hjem i sin 
Ponnyvogn«. Bladet kom iøvrigt til det Resultat, at den Part, 
som tabte, næste Gang vilde vinde. Alliancen mellem Venstre 
og Højre havde visse Skrøbeligheder; »holder den, vil den tabe 
Vælgerne paa venstre Fløj, og holder den ikke, er dens to Be
standdele temmelig magtesløse.« 

26. PERSONERNE; BIOGRAFISKE DATA. 

L. B. Brue!. 

Ludvig Bang Bruel er født den 8/6 I 8 5 8 i Vrams Gunnars· 
torp, Skaane, som Søn af Skovrider Georg Peter Ludvig Bruel 
(født 25/9 1829, død 28/1 1914) og Hustru Anine Sophie Bang 
(født 2I/12 1833, død 23/1 1879). Han stammer fra en gam
mel frankisk Slægt, som i 1777 kom her til Landet med Forst
manden G. W. Bruel, som blev Grundlægger af Jyllands Hede
plantning og lagde Planer for Skove rundt omkring i Landet, 
indtil han i I 805 blev Overførster med Bolig paa Egelund i 
Nøddebo Sogn. Dennes Søn blev Skovrider i Grib Skov, og 
hans Søn, forannævnte G. P. L. Bruel, fulgte Traditionen 
indenfor Slægten og blev ogsaa Forstmand. Han var i en Del 
Aar Skovrider i Skaane og Forstander for Engelholm Skov
skole. I 1868 blev han Skovrider paa Bornholm, indtil han i 
I 88o efterfulgte sin Fader som Skovrider i Grib Skov. 
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L. B. Bruel var altsaa IO Aar, da han kom til Bornholm. I 
1871 blev han Elev paa Rønne højere Realskole, som Stats
skolen dengang hed. Her tog han 4. Klasses Hovedeksamen. 
Han valgte ogsaa at gaa Forstvejen og blev i 1882 Forstkan
didat fra Landbohøjskolen. Efter at have været Assistent i for
skellige Skovdistrikter blev han i 1900 Skovrider paa Born
holm, som han forlod i 1909 for at overtage sin Faders Em
bede i Nordsjælland. Han blev saaledes det 4. Led i Slægten, 
der sad som Leder af Skovene omkring Nøddebo. Dette Em
bede beklædte han, indtil han i 1928 faldt for Tjenestemands
lovens Aldersgrænse. 

Han varen indsigtsfuld og interesseret Forstmand. Allerede 
i I 885 oprettede han i Silkeborg en Skole for Uddannelse af 
Skovfogder og Plantører. Fra 1886-1901 udgav han »Forst
tidende«. Som Skovrider paa Bornholm arbejdede han for, at 
Skov- og Landbrug samvirkede, saaledes at Græsning blev til
ladt paa Steder i Skoven, hvor Trævæksten ikke tog Skade, at 
Engene i Skoven og Højlyngen ikke tilplantedes, men benyt
tedes til Græsdrift, samt at de frugtbareste af Kommunernes 
Udmarksarealer anvendtes til Husmandsbrug. Bruel havde des
uden megen Interesse for at bevare og fremme Skovens æsteti
ske Værdier. Han har derfor ogsaa i mange Aar siddet som 
Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsfor
enmg. 

L. B. Bruel var i Provisorietiden en Modstander af det 
Estrupske Styre, men da Venstre efter Systemskiftet efter hans 
Mening svigtede sit Program, følte han sig meget tidlig i Op
position til J. C. Christensens Politik. Han stillede sig derfor 
i 1903 som Kandidat imod Ingv. Jensen og forfægtede under 
Valgkampen lignende Synspunkter som dem, der siden blev 
gjort gældende af det radikale Venstre. Socialdemokraterne 
støttede hans Kandidatur, og en Del Højremænd stemte paa 
ham, vel nærmest fordi han var Embedsmand. Desuden fik han 
paa Grund af den store Agtelse og Respekt, han nød blandt 
alle, der var kommet i Samarbejde med ham, ikke faa person
lige Stemmer. Han opnaaede 422 Stemmer imod Ingv. Jensens 
I 147. Siden optraadte han adskillige Gange med Indlæg paa 
politiske Møder, men han stillede sig ikke senere ved noget Rigs
dagsvalg. 

Baade L. B. Bruel og hans Hustru, Caroline Augusta, født 
Friderichsen (født 17/1 1857) lever endnu. 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



240 

N. C. Koefoed. 

Niels Christian Koefoed er født den 25/4 1869 paa Lange
myregaard, Aaker, som Søn af Kaptajn Niels Adolph Koefoed 
(født 3/II 1837, død 5/IO 1924)") og Gunhild Petrea Koefoed 
(født 20/6 1837, død 2/II 1884). Efter en almindelig Skoleud
dannelse, mest ved Privatlærer, blev N. C. Koefoed overens
stemmende med sine egne Ønsker og Interesser sendt ud for at 
lære praktisk Landvæsen. Han var bl. a. (fra 1/5 1887 til 1/5 
1888) Elev hos den landskendte Foregangsmand paa Land
brugets Omraade Otto Lawaetz til Refsnæsgaard, et Læreaar 
som N. C. Koefoed stadig mindes som særlig udbytterigt. Efter 
i 1893 at have taget Landbrugseksamen ved Landbohøjskolen 
var han i 51/2 Aar Forvalter hos Baron Knuth, Rygaard, og 
derefter hos Etatsraad Lemvigh paa Algistrup. 

Baade i praktisk og teoretisk Henseende havde N. C. Koe
foed saaledes i sin Ungdom faaet en Uddannelse i Landvæse
net, som laa væsentlig udover det almindelige, men de mange 
Aar, han havde tilbragt under større Forhold end dem, born
holmske Landmænd arbejder med, havde dog ikke ændret hans 
Maal: at gøre sin Livsgerning paa sin Fødeø. Den 1/3 190 I 
købte han St. Almegaard i Knudsker. Kort efter, nemlig den 
3/7 1901 indgik han Ægteskab med Emma Marie Cathrine An
dersen, født den 17/9 1878,. Datter af Politikeren, Etatsraad 
Niels Andersen til Søholm (født II/9 1835, død 12/9 1911) og 
Hustru Thora Amalie Husen (født 22/4 1845, død 16,'7 1917). 
Sin Gaard drev han med fremragende Dygtighed og stor per
sonlig Indsats; den l/I I 1935 forpagtede han den til sin Søn, 
Niels Andersen Koefoed, f. 2/5 19°2, og bosatte sig paa den 
af ham selv byggede Villa »Rydhave« ved Rønne. 

Foruden den landbrugsfaglige har N. C. Koefoed ogsaa gen
nemgaaet en militær Uddannelse. Efter at være dimitteret fra 
Sekondløjtnantskolen gjorde han et Aar Tjeneste som Løjt
nant paa Søforterne. 1901 blev han Chef for Bornholms Væb
nings Artillerikompagni; 1909 udnævntes han til Kaptajn ved 
Væbningen. 

Som opvokset i et Hjem og paa en Tid, hvor Interessen for 
de politiske Problemer var brændende, er det naturligt, at 
N. C. Kofoed ikke stod indifferent overfor de politiske Spørgs
maal og Partier, men han har dog aldrig selv næret noget Øn-

,,) Se Biografien i denne Afhandlings Bind II, Side 107. 
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~ke om at bl~ve aktiv 'politiker. Naar det bornholmske Højre 
Ikke desto mmdre opstIllede ham som Kandidat ved det bevæ
gede Landstingsvalg i 19°6, skyldtes det først og fremmest, at 
man ansaa ham for særlig vel egnet til at opnaa Stemmer fra 
ikke ~ærlig partipræg.ede Valgmænd. Han var paany Højres 
KandIdat ved Landstmgsvalget i 1914, hvor H. V. Maegaard 
første Gang valgtes ind i Landstinget. Større Betydning end 
paa det politiske Omraade har N. C. Koefoed haft som Kom
munalmand og indenfor Landbrugets Organisationer; fra 1909 
-21 var han Sogneraadsformand i Knudsker, et Hverv han 
har udført paa en Maade, som er blevet anerkendt fra alle Sider; 
fra 1924-32 var han Formand for Bornholms landøkonomiske 
F~r~ning. Herudover har han i Aarenes Løb beklædt talrige 
TIllIdshverv. Saaledes har han siden 1904 været Medlem af 
Bankraadet for Bornholms Laane- og Diskontobank, en Tid 
som Formand; endvidere har han været Medlem af Bestyrel
sen for Dampskibsselskabet af 1866, Repræsentant for Land
bygningernes Brandforsikring, Medlem af Bestyrelsen for Dansk 
Arbejde, den personlige Friheds Værn o. s. v .. For ham selv 
har det offentlige Liv aldrig haft noget særlig tillokkende. 
Hans Ideal har været Hjemmets Hygge og Landlivets Sysler. 
Skønt konservativt indstillet har hans Optræden altid været 
præget af Forstaaelse af de særlige Forhold, hvorunder andre 
Erhvervs Udøvere, ogsaa Lønarbejderne, levede deres Liv. 

P. Lund Koefoed. 

Peter Lund Koefoed er født den 8/4 1862 i Aakirkeby som 
Søn af Købmand, Løjtnant Hans Conrad Koefoed (født 28/1 
1829, død 22/12 1902)") og Hustru Johanne Cathrine Lund (f 
26/10 1829, død 3/6 1894). Købmand H. C. Koefoed var en 
Søn af Major H. M. Koefoed, Lauegaard, Aakirkebykredsens 
første Folketingsmand og »Lauegaardsfamiliens« Stamfader::-") 

P. Lund Koefoed voksede op i et Hjem, der var aandeligt 
vaagent saavel overfor politiske som religiøse Spørgsmaal. Fade
ren var baade Købmand og Landmand. Moderen tog sig mest 
af Købmandshandelen, medens Faderens Hovedinteresse laa i 
den ret store Landejendoms Drift. P. Lund Koefoed, hvis 
Skoleundervisning i det væsentlige indskrænkede sig til den i 

,:-) Se Biografien i denne Afhandlings Bind IV, Side 1"08. 

'P'-) Se Biografien i denne Afhandlings Bind I, Side 69. 
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Almueskolen ydede, havde samme Indstilling som Faderen og 
bestemte sig allerede som Barn til at blive Landmand. Med det 
Maal for øje gennemgik han i 1880-81 et 9 Maaneders Kursus 
paa Tune landbrugsskole og Aaret efter et 2 Maaneders Mejeri
kursus samme Sted. Derimod fik han ikke som saa mange andre 
indenfor Lauegaardsslægten Uddannelse som Officer, idet han 
ved et Ulykkestilfælde i Drengeaarene mistede sit ene øje og 
derfor ikke kunde blive Soldat. 

I 1885 købte P. lund Kofoed »lille Myregaard« i Peders
ker, og Aaret efter giftede han sig med sin Kusine, Sophie 
Lovise Koefoed, født 7/9 1864, Datter af Niels Adolph Koe
foed, Langemyregaard, Aaker (født 3/11 1837, død 5/10 
1924) ". ) og Hustru Gunhild Petrea Koefoed (født 20i6 1837, 
død 2/1 I 1884). - Købesummen for Lille Myregaard var 
85.000 Kr., en efter Datidens Forhold passende Pris, men i de 
følgende Aar kom Landbruget ind i vanskelige Kaar, hvilket 
bl. a. viste sig ved faldende Ejendomspriser, og da Gaarden 
trængte til omfattende Forbedringer baade af Bygninger, Jord 
og navnlig Besætning, maatte der vises den allerstørste Økonomi 
for at faa det hele til at gaa og samtidig gennemføre den Mo
dernisering paa det bygnings- og driftsmæssige Omraade, som 
P. Lund Koefoed havde sat sig som Maal. Men de unge Gaard
mandsfolk viste sig i enhver Henseende Opgaven voksen. Sær
lig for Kvægavlens Vedkommende naaedes meget smukke Re
sultater, og P. Lund Koefoed var tidt Præmietager paa de 
bornholmske Dyrskuer. 

I 1888 begyndte som omtalt i M. P. Blems Biografi Røret 
om Konverteringen af 41/2 O/o's Obligationer indenfor Østifter
nes Kreditforening. P. Lund Koefoed var meget virksom for 
at tilvejebringe Interesse for Sagen blandt de bornholmske 
Laantagere. Senere (i 1891) blev han Kreditforeningens Taksa
tionsmand, et Hverv han bevarede i ca. 20 Aar. - Han var 
ogsaa blandt dem, .der med størst Energi arbejdede for Opret
telsen af Bornholms Andelssvineslagteri; paa dets første Gene
ralforsamling blev han - sammen med Købmand Harboe, 
Rønne, - valgt til Revisor, en Stilling han dog opgav efter 
faa Aars Forløb. - I 1900 blev han Medlem af Bestyrelsen for 
Sparekassen i Aakirkeby og i 1923 Formand for Tilsynsraa
det. - I 1903 udnævntes han til Formand for Vurderingen til 

"-) Se Biografien i denne Afhandlings Bind IV, Side 107. 
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Ejendomsskyld i Bornholms østre Skyldkreds, en Stilling han 
bevarede til 1923, og som i h'i'j Grad interesserede ham. Der 
blev ogsaa ved hans Arbejde lagt et fast og nøgternt Grund
lag for Skyldvurderingerne i denne Kreds. - I 1894 valgtes 

Oaardejer 
P. Lund Koefoed 

han til Medlem af Pedersker Sogneraad, og Aaret efter afløste 
han Anthon Jensen, Kratlund, som Formand. Skønt det kom
munale Arbejde laa udmærket for ham, vægrede han sig dog 
ved at søge Genvalg ved Periodens Udløb den l/I 190I. Varig 
Betydning for de kommunale Forhold paa Øen fik P. Lund 
Koefoed ved at tage Initiativet til Dannelsen af Bornholms 
Sogneraadsforening. Han blev ogsaa Foreningens første For
mand; i denne Egenskab fik han gennemført en Sammenslut
ning af de bornholmske Landkommuner med det Formaal at 
danne en fælles Ulykkesforsikring for Kommunens Arbejdere; 
Foreningen fik Navnet "Sogneraadsforeningens Ulykkesforsik
ring«. - Det var i P. Lund Koefoeds Tid som Sogneraads
formand, at Jernbanen Rønne-Neksø blev anlagt, og Koe
foed var det ene af Pedersker Sogns 2 Medlemmer af Repræ-
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sentantskabet for Anlæget; ved Kaptajn Ph. R. Dams Død blev 
han Repræsentantskabets Formand, og han indtraadte som Med
lem af Driftsbestyrelsen, da Banen startede. Han repræsenterede 
her Kommunerne udenfor Rønne. Da M.P.Jensen døde i I905, 
valgtes han til Driftsbestyrelsens Formand, en Virksomhed, i 
hvilken han nedlagde et betydeligt Arbejde, og i hvilket han 
fortsatte indtil I 9 35, da de 3 bornholmske Jernbaner blev sam
mendragne til eet Selskab, en Reform P. Lund Koefoed var 
Modstander af; han udtraadte da ogsaa i I936 helt af det nye 
Selskabs Ledelse. 

I P. Lund Koefoeds Ungdom gik de politiske Bølger højt; 
Kampen for og imod Estrup var paa det højeste. I den »Laue
gaardske« Familie havde næsten alle taget deres Parti, omtrent 
lige mange til hver Side. De fleste kunde dog med Ro og Sinds
ligevægt drøfte de politiske Stridsspørgsmaal, men andre gik 
lidenskabeligt op i Partikampen. Dette gjaldt P. Lund Koefoeds 
Fader,") der var Venstremand med Liv og Sjæl; i hans Hjem 
mødtes Venstres Førere, saavel øens egne, hvoraf bl. a. Ingv. 
Jensen - Købmand H. C. Koefoeds Svoger - og Ph. R. Dam 
- hans Fætter - hørte til Familiekredsen, som ogsaa frem
mede Talere, der af Partiet i Kampaarene kaldtes her til Born
holm for at tale ved offentlige Møder. Saaledes har Klaus 
Berntsen, J ens Busk, Harald Holm og Hansen-Ølstykke besøgt 
det gæstfri Købmandshjem i Aakirkeby. Det er da naturligt, 
at P. Lund Koefoed tidlig var politisk interesseret. Han var 
venstresindet, men yderliggaaende Standpunkter var ham imod; 
derfor følte han sig, da Venstre i Begyndelsen af 90'erne del
tes, bedst i Samklang med Bojsens moderate Fløj. Han modtog 
da ogsaa i I895 Opfordring af Kaptajn Dams Tilhængere i 
Aakirkebykredsen til at stille sig imod Ingv. Jensen, men 
P. Lund Koefoed afslog Tilbudet. Dels havde han ikke rigtig 
Lyst til at staa som sin Onkels Modstander, dels lagde det 
hjemlige Arbejde stærkt Beslag paa ham. Da Agra.rhevægelsen 
naaede her til Øen, sluttede han sig til denne og havde forskel
lige Tillidsposter indenfor den bornholmske Agrarforening. 
Han var derfor et velkendt Navn i lokale politiske Kredse, 
da det ved Landstingsvalget i 1906 gjaldt om at finde en Ven
stremand, der ved at virke tiltrækkende paa de moderate og 

"-) Se denne Afhandlings 4. Bind, Side 46 f. f., hvori H. C. Koefoeds 
voldsomme Angreb paa Kredsens Højre og dettes Kandidat, hans 
Broder, Kaptajn N. A. Koefoed, er nærmere omtalt. 

r 
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agrariske Elementer blandt Valgmændene kunde forhindre 
Højre i at erobre Kredsen. Paa denne Maade blev P. Lund Koe
foed som nærmere omtalt i Kapitel I8 den 2I/9 I906 Lands
tingsmand for Bornholm. 1914 afløstes han af H. V. Maegaard. 

P. Lund Koefoed, der overensstemmende med et forud for 
Valget afgivet Løfte indmeldte sig i Venstrereformpartiet, 
medens han tidligere havde tilhørt de moderate, naaede ikke 
at gøre sig stærkt gældende paa Tinge. Medvirkende hertil var, 
at han kort efter at være blevet Rigsdagsmand, ramtes af en 
Nervesygdom, der i flere Aar i betydelig Grad svækkede hans 
Arbejdsevne. Han deltog heller ikke med særlig Lyst i den poli
tiske Agitation paa Øen, men han tog dog, særlig i Valgkam
pene I9 I 3 og I 9 I 8, af og til Ordet i Diskussionen paa offent
lige politiske Møder, og han havde da en jovial og tiltalende, 
somme Tider lidt drillende Maade at fremføre sine Meninger 
paa, og da han altid baserede sine Udtalelser paa en tilforlade
lig saglig Viden, var hans Indlæg ofte af ikke ringe Virkning. 
Han blev ogsaa hørt med Interesse baade af Meningsfæller og 
Modstandere, da han besad de Egenskaber, som hans Lands
mænd satte Pris paa hos en Mand, der vil belære andre: solid 
Dygtighed i sin private Bedrift, tolerant overfor afvigende 
Meninger, jævn og vennesæl Optræden i Forhold til alle, hvad 
Stand og Erhverv de end tilhørte. 

I I924 afhændede P. Lund Koefoed sin Gaard til sin Søn 
Gunnar Lund Koefoed, født 4/6 I 898, og flyttede til sin Føde
by Aakirkeby, hvor han siden har levet som Rentier. I Ægte
skabet var ialt IO Børn, hvoraf de 3 døde som smaa. Den æld
ste Søn Hans Conrad Koefoed, født 2/II 1888, er den nuvæ
rende Folketingsmand for Aakirkebykredsen. 

Niels Nielsen. 

Niels Nielsen er født i Diernæs Sogn ved Faaborg den 8/8 
I872 som Søn af Arbejdsmand Søren Nielsen (født 18/9 1842, 
død 20/1 1922) og Hustru Ane Larsen (født 22/9 1846, død 
192I). Søren Nielsen var en dygtig og stræbsom Arbejder, saa 
selvom Kaarene i Hjemmet, hvor der var IO Børn, var be
skedne, led man dog ikke Nød. Forældrene interesserede sig og
saa levende for, at deres Børn lærte saa meget som muligt. Der
for blev den lille Niels, der var lærelysen og havde et godt 
Nemme, sendt til Faaborg Borgerskole, hvor Undervisningen 
var bedre end paa Landet. Faderen fulgte ogsaa godt med i 
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Politik og var ivrig Venstremand. Dette kostede ham efter et 
Folketingsvalg, hvor han havde stemt paa Venstres Kandi
dat - dengang var Afstemningen jo ikke hemmelig - hans 
Plads i en Købmandsgaard. 

Efter sin Konfirmation kom Niels Nielsen i Typograflære i 
Faaborg Folketidendes Trykkeri. Han søgte i Fritiden at sup
plere sine Kundskaber bedst muligt; bl. a. fangede »Socialde
mokratens« Litteraturanmelder C. E. Jensens Artikler i høj 
Grad hans Interesse; han blev derigennem en daglig Læser af 
Bladet og efterhaanden overbevist Socialdemokrat. 

Da Læretiden var afsluttet, fik han gennem Fagets Arbejds
anvisningskontor Plads ved Bornholms Tidendes Trykkeri; 
han tiltraadte Stillingen den I/4 1893 og forblev i den, indtil 
han i I 896 indkaldtes til Soldatertjenesten. Da han blev hjem
sendt efter kun 3 Maaneders Forløb, arbejdede han en kort Tid 
som Typograf i Kolding, hvorfra han rejste til København, 
men her var stor Arbejdsløshed i Typograffaget, og han gik en 
Tid ledig. Da han fik Tilbud fra Redaktør Smidt om paany at 
blive Typograf ved Tidende, vendte han i November 1897 
tilbage til Bornholm. I Slutningen af 1898 kom det ved de 4 
Trykkerier i Rønne til en Lønkamp og en 2 Dages Strejke. Den 
fik en noget forvirret Afslutning, der bl. a. bevirkede, at Niels 
Nielsen blev afskediget. Han ønskede herefter at rejse bort fra 
Øen, men Fagforbundet bevægede ham til at blive, da man 
ellers befrygtede, at Afdelingen, der stod paa meget svage Fød
der, vilde gaa i Stykker. Han forsøgte at slaa sig igennem som 
Forsikringsagent, men opgav dette Hverv, da han den l/I 
1900 blev Leder af et Lokalkontor for den københavnske 
»Socialdemokrat«. Det var hans Opgave at give lokale Med
delelser til Bladet, samtidig med at han skulde udbringe det 
til dets faatallige Holdere i Rønne. Da Bornholms Socialdemo
krat startede den I/4 1902 med Hauge som Redaktør, blev 
han Medarbejder - Journalist og Forretningsfører - ved 
dette Blad, hvilken Stilling han bevarede indtil 1918, da han 
helt gik over til kommunal Virksomhed. 

Niels Nielsen var en af de ivrigste af de Pionerer, som i 
Aarene kort før og efter Aarhundredskiftet ved et slidsomt og 
selvopofrende Arbejde søgte at organisere en faglig og politisk 
socialdemokratisk Bevægelse her paa øen. Der var meget store 
ydre og indre Vanskeligheder at overvinde, hvorfor Arbejdet 
krævede baade Udholdenhed og Optimisme; men begge disse 
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Egenskaber var den unge fynske Typograf i Besiddelse af. 
1899 blev han Formand for den faglige Fællesforening, som 
efter hans Forslag antog Navnet »De samvirkende Fagforenin
ger for Bornholm« og traadte i nært Samarbejde med den poli
tiske Forening »Socialdemokratisk Forbund«. Ogsaa. i Arbej
det for at gøre det muligt at starte et særligt Dagblad herovre 
paatog Niels Nielsen sig en Hovedpart af det møjsommelige 
Forarbejde. 

I I 9°3 valgtes Journalist Nielsen ind i Ligningskommissionen, 
hvor han, da hans Parti fik Flertallet, blev Formand; senere 
overgik han til at være Kommissionens Sekretær, en Stilling 
han fratraadte 1917. I dette Aar ansøgte Byfoged Wøldike paa 
Grund af Sygdom om at blive fritaget for Borgmesterhvervet 
i Rønne, og den I/4 19 I 7 konstitueredes Niels Nielsen, der 
siden 1909 havde været Medlem af Byraadet, som Borgmester 
- Socialdemokratiet var paa dette Tidspunkt Raadets Fler
talsgruppe; i Juli s. A. forelaa Indenrigsministeriets Udnævnelse 
i Stillingen, som han siden uafbrudt har været Indehaver af. 
Dette Arbejde er blevet hans egentlige Livsgerning, og Ønsket 
om at gavne den By, hvis Borgmester han nu snart har været i 
et kvart Aarhundrede, har altid været levende hos ham. Blandt 
de vigtigste Spørgsmaal, han har ført frem til Løsning, skal 
nævnes Havnens store Udvidelse og Opførelsen af Rønne Al
derdomshjem. Begge disse Foretagender blev mødt med en 
stærk Kritik, der dog efter ret kort Tids Forløb forstummede. 

Fra 19IO har Niels Nielsen været Medlem af Bornholms 
Amtsraad, hvor særlig Sygehusforholdene har haft hans Inter
esse. Fra 1912-21 var han Formand i Bestyrelsen for Born
holms Sanatorium. Desuden kan nævnes, at han er Formand 
for Amtsbiblioteket og for Øens Ligbrændingsforening; han er 
Medlem af Bestyrelsen for de bornholmske Jernbaner, for Born
holms Børneoptagelseshjem, for Bornholms Spare- og Laane
kasse samt for »De forenede Granitbrud og Stenhuggerier«. 

Det var, som man vil se, betydelige Opgaver paa det kom
munale Omraade og de Felter, som staar i snæver Forbindelse 
hermed, det i Aarenes Løb faldt i Niels Nielsens Lod at vare
tage, og det er forstaaeligt, at den almindelige Politiks Proble
mer efterhaanden traadte i 2den Række. Han har dog stadig 
bevaret Tilknytningen til dem; siden Hauges Afrejse fra Born
holm i 1920 har han været Formand for Bornholm socialde
mokratiske Foreningers Amtsorganisation, ligesom han har 
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Sæde i Landspartiets Hovedbestyrelse. Ved Folketingsvalgene 
i 1926 og 1929 paatog han sig - om end meget modstræ
bende - Partiets Kandidatur i Aakirkebykredsen. Efter ind
trængende Henvendelser fra Meningsfæller i begge Øens Valg-

Borgmester 
Niels Nielsen 

kredse gik han ind paa at lade sig opstille som Kandidat til 
Landstingsvalget i 1936. Dette Valg fulgtes med usædvanlig 
Spænding af hele Landet, idet der var et lige stort Antal Valg
mænd for og imod Regeringens Politik, hvortil kom, at Resul
tatet af Valget herovre var bestemmende for Landstingsfler
tallet. Ved Lodtrækningen valgtes Niels Nielsen, og han beva
rede Mandatet - ligeledes ved Lodtrækning - ved Landstings
valget i 1939. 

En Mand, der har passeret de 60 Aar, naar han første Gang 
vælges ind i den lovgivende Forsamling, bliver sjælden Poli
tiker med Liv og Sjæl, og han opnaar næsten aldrig at føle sig 
helt scenevant. Fra denne Regel danner Niels Nielsen ingen 
Undtagelse. Han betragter det stadig som sin Hovedopgave at 
røgte sine vigtige Kommunalerhverv, først og fremmest Borg-
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mesterstillingen i Rønne, og den Dag, han følte, at han ikke 
magtede begge Dele, er der ingen Tvivl om, at han - uden 
Sorg i Sindet - sagde Farvel til Christiansborg. 

Niels Nielsen har været 2 Gange gift, I. Gang med Inger 
Caroline Emilie Høyer (født IO/IO 1873, død lilO 1922), Dat
ter af Kunstdrejer Søren Adolf Bille Høyer (født 22/3 182I, 
død 30/12 1894) og Hustru Josefine Emilie Bjerregrav (født 
7/1 1832, død 21/5 1907); 2. Gang med Ella Lovisa Rømer, 
født II/3 189.6, Datter af Skræddermester Theodor Polycarpus 
Andreas Rømer (født6/1 1858, død 20/4 19II) og Hustru Emilie 
Josefine Ryden (født II/2 1859). 

c. N. Hauge. 

Christen Nielsen Hauge er født den 13/9 1870 paa Øen Fuur 
som Søn af Gaardejer Niels Christensen Hauge (født I 8 32, 
død 1909) og Hustru Johanne Jensen (født 1833, død 1876). 

Den Limfjordsø, hvor Hauges Vugge stod, udgør kun et 
enkelt Kirkesogn med 13 a 1400 Mennesker. Forholdene i dette 
lille stærkt isolerede Samfund var i hans Barndom og Ungdom 
indskrænkede saavel i materiel som i aandelig Henseende. Ind
tægterne var smaa, Arbejdet haardt og Livsvilkaarene primi
tive. Det var som om det smalle Sund, der skiller Fuur fra 
Fastlandet, dog havde været bredt og dybt nok til at holde den 
store Udvikling i erhvervs- og kulturrnæssig Henseende, der var 
under Udfoldelse i det øvrige Land, borte. Baade Faderen og 
Moderen hørte til de gamle Bondeslægter, som i Aarhundreder 
havde boet paa Øen. Moderen, der døde, da Hauge var 6 Aar, 
stammede endda fra en af Fuurs største Gaarde, men baade 
hun og Faderen sled i det fra Morgen til Aften, og Børnene 
maatte tidlig tage fat i det paa Gaarden forefaldende Arbejde. 
I Skolen var Undervisningen lidet ansporende for den kvikke 
og lærelystne Dreng, da Skolelæreren hørte til den gammeldags 
Type, for hvem gold Udenadslæren var det vigtigste. 2 Aar før 
Hauge blev konfirmeret, blev denne Lærer dog afløst af en 
mere moderne, grundtvigsk præget Mand, der bragte en Luft
ning af nye Tanker med sig. 

Hauge havde tidlig Udlængsel. Han vilde se den store Ver
den ikke for at blive derude, men for at lære mest muligt og 
vende tilbage med denne forøgede Viden. Dette passede ikke 
i Faderens Planer, efter hvilke Christen, som var den ældste 
Søn, skulde overtage Gaarden efter ham. Der var foreløbig 
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ingen Mulighed for at komme afsted, og Hauge gik efter Fade
rens Ønske i Lære hos en Snedker paa øen. En Bonde skulde 
efter de paa Fuur raadende Synspunkter ogsaa helst kunne et 
Haandværk. Læretiden varede 3112 Aar. Den var præget af 
haardt Arbejde og en Arbejdstid, der knap nok levnede Tid til 
den nødvendig>te Søvn og i hvert Fald ikke til Frihed ud over 
Søn- og Helligdage. Men selv paa disse arbejdede den lille 
Læredreng ofte paa V ær kstedet; der gaves nemlig ingen Løn i 
Læreaarene, og lidt Lommepenge maatte der jo skaffes Udveje 
for. 

Da de 31/2 Aar var gaaet, brød Hauge - trods Mesters Vre
de - op for at tage Plads som Snedkersvend hos en Mester i 
Jebjerg. I de følgende 2 Aar - 1888-90 - arbejdede han hos 
forskellige Snedkermestre, sidst i Varde, hvor han ved stor 
Sparsommelighed skrabede 200 Kr. sammen. Med denne Kapi
tal drog hans Nytaarsdag 1891 til København for at søge Ud
dannelse paa det tekniske Selskabs Skole. Dette lykkedes ikke, 
og da han heller ikke opnaaede varigt Arbejde i Hovedsta
den, maatte han - meget imod sit Ønske - efter faa Maane
ders Forløb vende tilbage til Varde. Her udbrød kort efter 
Strejke i Snedkerfaget, og Strejkelederne bestemte, at de ugifte 
Snedkersvende skulde forlade Byn. Sammen med en Kollega og 
med 20 Kr. i Lommen drog Hauge nu syd paa for at se frem
mede Lande og dygtiggøre sig i sit Haandværk. Efter at have 
arbejdet en kort Tid i Flensborg rejste han til Berlin, men Ar
bejdsløsheden var her - som i alle tyske Storbyer paa den 
Tid - meget stor, og han havde svært ved at tjene til en yderst 
nødtørftig Tilværelse. Han drog derfor med andre arbejds
søgende Haandværkssvende »paa Valsen« gennem Sydtyskland 
til »Navernes « forjættede Land Svejts, hvor han fik Arbejde, 
bl. a. i Ziirich. Her kunde han paany leve paa normal Vis, ja 
han sparede sig endda saa mange Penge sammen, at han i For
aaret kunde tage en Tur til Italien helt ned til Neapel. I Ef ter
aaret 1893 vendte han tilbage til Danmark, beriget med Ople
velser paa ondt og godt og med skærpet Sans for, hvorledes 
man kunde staa paa egne Ben under Livets skiftende Forhold. 

I Aarene 1893 -96 var han to Gange Elev paa Askov Høj
skole, afbrudt af 1 112 Aars Soldatertjeneste. Dette Højskoleop
hold betegner han i sin Selvbiografi som et festligt Afsnit af 
sin Tilværelse med et hidtil uprøvet Indhold. Han lagde alle 
sine Kræfter i Arbejdet for at faa det mest mulige ud af Under-
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vimingen. Fra Morgen tidlig til Aften silde var han beskæf
tiget dels med at høre Foredrag, dels med Selvstudium; desuden 
deltog han med Liv og Lyst i kammeratlige Diskussioner om 
politiske og æstetiske Emner. Den Lærer, han sluttede sig nær
mest til, var Jacob Appel, der ved Hauges Afsked fra Skolen 
sagde til ham: »Det er lige meget med, hvad Du vil til. Du 
klarer dig nok, selvom Du ingen Penge har - thi du har en 
god Uddannelse, og Du kan skrive dit Modersmaal.« 

Efter afsluttet Højskoleophold giftede Hauge sig den 98 
I 896 med Esther Mathilde Nissen, født den 15/5 I 868 i Hodde 
Sogn i Vestjylland som Datter af Landarbejder Mathias Peter
sen Nissen og Hustru Jensine Kirstine, født Knudsen. Samtidig 
etablerede han sig som Snedkermester i Esbjerg, der var en 
Kommune i en efter danske Forhold fantastisk hurtig Udvik
ling. Hauges Forsøg som selvstændig Erhvervsdrivende fik et 
gunstigt Forløb - han havde allerede Aaret efter 12 Mand i 
Arbejde - men den blev dog kun af kort Varighed. Den for
sigtige Fuurbo saa med Skepsis paa Udviklingen i Esbjerg, der i 
disse Aar var præget af Jobberi og Spekulation. Det var derfor 
næppe nogen stor Selvovervindelse at give efter for et Kald, 
der paa denne Tid kom til ham fra anden Side. Forholdet var 
nemlig det, at Hauge efterhaanden var blevet overbevist Social
demokrat. Allerede i 1894 havde han sendt Artikler til Harald 
Jensens lille Blad »Landarbejderen«, der udgik. fra Aarhus og 
havde til Formaal at vække Landarbejderstandens Interesse for 
Socialdemokratiets Politik. Han viste allerede dengang gode 
Evner som Journalist; kort og klart gjorde han Rede for sit 
Emne. Sproget var flydende, og der var Agitation i hans Ræson~ 
nementer. Da Socialdemokratiet havde Følelsen af, at der 1 

Esbjergs hurtigt voksende Arbejderbefolkning var god Jord
bund for Partiet, besluttede man sig til at starte et Dagblad, 
»Vestjyllands Socialdemokrat«. Som Redaktør antog man J. P. 
Sundbo, en begavet Agitator og Journalist, men stejl og op
positionel ogsaa indenfor Partiet. Hauge begyndte straks at 
skrive i Bladet, og da dets Holdertal voksede, blev der Brug for 
en Redaktionssekretær. Hauge blev tilbudt Stillingen; han 
accepterede Tilbudet og afviklede sin Forretning for helt at 
gaa ind i Journalistik og Politik. Da Esbjerg i 1898 blev Køb
stad, og der første Gang skulde holdes Byraadsvalg, besatte 
Socialdemokratiet 7 af 15 Pladser. Blandt de valgte var Hauge. 
Han gik med Iver op i det kommunale Hvervs Funktioner, men 
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deltog samtidig energisk i den almindelige politiske Agitation i 
Vestjylland, hvor Socialdemokratiet dengang stod svagt. Ved 
Folketingsvalget i 1901 var han Partiets Kandidat i Skivekred
sen, hvortil hans Fødeø Fuur hørte. Kredsens Repræsentant 
var den moderate J. P. Dalsgaard, der følte sig saa sikker paa 
en overlegen Sejr, at han end ikke deltog i Valgkampen. Hauge, 
der intet Partiblad havde i Valgkredsen, holdt derimod en 
Række Møder, hvor de fremmødte oftest indtog en lyttende, 
reserveret Holdning. Resultatet blev, at Dalsgaard genvalgtes 
med 1471 Stemmer imod Hauges 346. 

I Februar 1902 afsluttede Hauge sin Virksomhed i Esbjerg. 
Det var lykkedes det lille, energiske, socialdemokratiske Parti 
paa Bornholm at faa vedtaget - om end med knebent Flertal
paa »Socialdemokratens« Kontrahentforsamling, at der skulde 
startes et Dagblad i Rønne, og Partiledelsen udpegede Hauge, 
der ikke kendte et eneste Menneske paa Bornholm, lige saa lidt 
som nogen her paa. Øen kendte ham, til at være det nye Blads 
Redaktør. Han tog fat paa den nye Opgave uden store For
haandsforventninger, men med en Energi, der ikke lod sig 
stække af de Vanskeligheder og den Modgang, han i de før
ste Aar mødte i sit Arbejde for at skaffe »Bornholms Socialde
mokrat« et rimeligt Abonnenttal og ikke alene holde Liv i Par
tiets smaa Organisationer, baade faglige og politiske, men og
saa bringe dem til at vokse og faa nye Foreninger til at gro 
frem. Han havde dygtige Hjælpere, først og fremmest det nye 
Blads Redaktionssekretær Niels Nielsen, der havde sat Ploven 
i Klippeøens karrige Muld før ham, men det var Hauge, der 
gik i Spidsen, dels med velskrevne Artikler om politiske og 
kommunale Emner, dels ved Agitation paa utallige Møder rundt 
omkring paa øen. Det gik dog til at begynde med meget smaat 
fremad, ja efter et Par Aars Forløb konstateredes endda nogen 
Tilbagegang, og Hauge var tilbøjelig til at efterkomme en An
modning om at overtage Redaktørstillingen ved det socialdemo
kratiske Organ i Odense, men da Partiledelsen samtidig bety
dede ham, at Udgivelsen af den bornholmske Socialdemokrat i 
saa Fald vilde blive opgivet, besluttede han sig til at fortsætte 
herovre, blot med endnu større Energi end før. Resultatet viste 
sig ogsaa snart; baade Bladet og Partiet førtes under Hauges 
Ledelse frem til en dominerende Stilling baade paa det poli
tiske og kommunale Omraade. 

Ved Folketingsvalget i 19°3 var Hauge første Gang Blems 
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Modkandidat i Rønnekredsen; han opnaaede 717 Stemmer, 
medens Blem valgtes med 1437 Stemmer. 3 Aar senere rykkede 
han Blem nær ind paa Livet, idet han samlede 1089 Stemmer 
mod Blems 1280. Rønnekredsen var blevet en Kampkreds, og 
da Blem ved Valget i 19°9 ikke stillede sig mere, og Socialde
mokratiets Modstandere delte deres Stemmer mellem 2 Kandi
dater, valgtes Hauge ind i Folketinget med 1279 Stemmer; 
Venstremanden Maegaard fik 986 Stemmer, Højremanden H. C. 
Jespersen 818. Aaret efter var der Valg paany. Maegaard var 
da Hauges eneste Modkandidat og fældede ham med 1576 
Stemmer mod Hauges 1472. 

De Aar, der forløb mellem Folketingsvalgene i 1910 og 1913, 
benyttede Hauge til en meget ihærdig Agitation for sit Parti. 
Han betegner i sin Selvbiografi disse Aar som nogle af sit Livs 
lykkeligste. »Ungdommens Mod og Tro, blandet med fornøden 
Ærgærrighed var Drivkraften«. De socialdemokratiske Organi
sationer var i alle Rønnekredsens Kommuner i sikker Vækst. 
Partiet erobrede Flertallet i Byraadene i Rønne, Hasle og 
Allinge-Sandvig. Ogsaa i de allerfleste andre af Øens kommu
nale Raad, derunder Amtsraadet, blev det repræsenteret. Hauge, 
der i 1905 var blevet Medlem af Byraadet i Rønne, udførte 
her et meget betydeligt Arbejde. Ved Folketingsvalget den 20/5 
19 IJ var Socialdemokratiet i Rønnekredsen saa stærkt, at 
Hauge valgtes med et Stemmetal større end de to Modkandida
ters tilsammen (1706 Stemmer imod Vens re s 912 og Højres 
633). Efter Fredsvalget i 1915 fulgte Kampvalget i 1918. Hauge 
sejrede overlegent med 4332 Stemmer; 2093 stemte paa Ven
stres Kandidat, Redaktør Stenbæk, og 1936 paa den konser
vative Redaktør Jespersen.") Saa fulgte det politisk bevægede 
Aar 1920, hvor Folketingsvælgerne 3 Gange kaldtes til Valg
urnen (den 26/4, den 6/7 og den 21/9). Ved Aprilvalget dalede 
Hauges Stemmetal til 3437, og ved Valget i Juli gik det yder
ligere ned til 33 53. Mandatet var uantastet, men Hauge følte 
sig forbavset og skuffet over Valgkredsens Utaknemmelighed 
efter det store Arbejde, han i Krigsaarene havde udført, ikke 
mindst til Gavn for Bornholms Befolkning. Det var dog ikke 
hans Tanke af den Grund at afbryde Arbejdet paa Bornholm, 
der iøvrigt havde givet saa store positive Resultater, men For
holdene førte alligevel med sig, at Valget den 6/7 1920 var det 

,,) De høje Stemmetal i Forhold til tidligere Valgs forklares ved 
Valgrettens Udvidelse bl. a. til Kvinder og Tyende. 
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sidste, ved hvilket Hauge var Kandidat her paa øen. Den 
socialdemokratiske Veteran Marott, der var Redaktør af Fyns 
Socialdemokrat og Folketingsmand fra Odense, havde brudt 
med Partiet og skabt politisk Forvirring i Rækkerne i sin Hjem-

Redaktør, 
Indenrigs- og 
Handelsminister 
C. N. Hauge 

by. Det gjaldt om, at en Mand, der besad tilstrækkelig Myn
dighed, kunde træde i Marotts Sted. Dertil udsaa Hovedbe
styrelsen Hauge, der om end nølende og med Vemod i Sindet 
i September 1920 sagde det Ja, der betød et meget pludseligt 
Opbrud fra Bornholm. 

Han overtog nu Stillingen som Redaktør af Fyens Socialde
mokrat og blev i September 1920 valgt til Folketingsmand i 
Odense, hvor han siden stadig er blevet genvalgt. I de urolige 
Partiforhold i Fyns Hovedstad lykkedes det ham paany at 
bringe Orden og Fasthed til Veje. 

I de 18 1/2 Aar, Hauge havde arbejdet herovre, var han blevet 
fuldt fortrolig med alle Øens særlige Forhold. Han var Med
lem af Rønne Byraad i 15 Aar og indtog en dominerende Stil
ling indenfor Raadet. Ogsaa i de 3 bornholmske Jernbaners 
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Bestyrelser nedlagde han et betydeligt Arbejde. I de 8 Aar, han 
repræsenterede Rønnekredsen, varetog han med stor Nidkær
hed de lokale bornholmske Interesser, og Krigstiden stillede 
ganske særlige Krav til Rigsdagsmændene fra denne Landsdel, 
hvis geografiske Beliggenhed gjorde det paakrævet, at der blev 
truffet en Række Særordninger for Bornholm; det gjaldt ikke 
alene med Hensyn til Trafikforholdene, men ogsaa vedrørende 
Udførsels- og Forsyningsforhold, Prisregulering, militære Ind
kaldelser o. s. v. Om disse Spørgsmaal fandt de 3 bornholmske 
Rigsdagsmænd hinanden i et Samarbejde, over hvilket de parti
politiske Modsætninger ikke kastede nogen Skygge. I dette 
Triumvirat spillede Hauge en særlig Rolle, idet han samtidig 
paa fremtrædende Plads deltog i det centrale Arbejde, som paa 
Regeringens Initiativ udførtes for at raade Bod paa Krigsti
dens V arekna phed og Prisstigninger. Han var saaledes Medlem 
af Prisreguleringskommissionen, der nedsattes den 8. August 
1914 og først ophævedes i 1921; i de sidste 2 Aar var han dens 
Næstformand, og det indrømmedes fra alle Sider, at han inden
for denne Kommission og i forskellige Nævn, der stod i nær 
Forbindelse med den, f. Eks. Brændselsnævnet, ved Initiativ, 
Flid og praktisk Indsats øvede afgørende Indflydelse paa denne 
for hele Erhvervslivet betydningsfulde Virksomhed. Han stod 
da ogsaa i Socialdemokratiets Oppositionsperiode efter 1920 
som en ivrig Talsmand for, at Danmark ikke skulde give sig 
Planløsheden i Vold, men modarbejde de fri Kræfters Spil. 

Da Stauning i 1924 dannede sit første Ministerium, overtog 
Hauge Porteføljen som Indenrigsminister. Han gennemførte 
som saadan Grundskyldloven af 1926, forskellige Love om 
Bolig- og Huslejeforhold m. v. En særlig Interesse nærede han 
for det misrøgtede Kronborg Slot; som Formand for Kronborg
udvalget opnaaede han en Restaurering af dette skønne Byg
ningsværk. 

Under Madsen-Mygdals Ministerium 1926-29 stod Hauge 
som en af de mest virksomme Oppositionstalere, og da Stau
ning efter Valget i April 1929 paany dannede Ministerium, 
overtog Hauge Porteføljen som Minister for Handel og Indu
stri; i 1933 overførtes ogsaa Sagerne vedrørende Søfart og 
Fiskeri til hans Ministerium. Ved Rekonstruktionen efter Folke
tingsvalget i Oktober 1935 udtraadte Hauge af Regeringen. 

I de 6 Aar, Hauge var Handelsminister, gennemførte han 
et anseligt Antal betydningsfulde Love, saaledes Bankloven, 
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Fondsbørsloven, Aktieselskabsloven, Næringsloven, Lukke
loven, Loven om Foranstaltninger til Fremme af danske Er
hvervsinteresser, om Forsikringsvirksomheder, om visse Spare
og Udlaansvirksomheder o. s. v. En særlig og meget vanske
lig Opgave kom han til at staa overfor i 1931, da England gik 
fra Guldet, og den danske Krone maatte følge iSterlingens 
Spor. Det var nødvendigt at regulere Danmarks Import og 
træffe regulerende Foranstaltninger for Landets Erhvervsliv. 
Fra denne Tid stammer de af Hauge gennemførte Love om 
Indløseligheden af Nationalbankens Sedler, om Valutacentra
lens Oprettelse, om en Sukkerordning, om Oprettelse af en 
Krisefond etc. - Ved Gennemførelsen af denne Lovgivning og 
den dermed følgende Administration kom de Erfaringer, som 
Hauge havde indhøstet i Verdenskrigens Periode, ham til 
megen Nytte, og han kunde følge de Linier, som han selv i 
Aarene efter Krigens Ophør havde været en nidkær Tals
mand for. 

De sidste Ministeraar havde slidt stærkt paa Hauges Kræf
ter, og det før saa stærke Helbred begyndte at svigte. Efter at 
være gaaet over i de menige Politikeres Række, har han ind
taget en tilbageholdende Stilling. Han røgter dog stadig et og 
andet Ordførerhverv i Folketinget, hvor han bl. a. er Formand 
for det udenrigspolitiske Nævn; iøvrigt er det nu som før sær
ligt de erhvervsøkonomiske Spørgsmaal, der har hans Interesse, 
og her kommer hans store Indsigt og mangeartede Erfaringer 
det politiske Arbejde til Nytte. Udenfor Tinget har han bl. a. 
Sæde i Repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank og i 
Tilsynsraadet for Sparekassen for København og Omegn. 

Magnus Mortensen. 

Magnus Mortensen er født den 22/11 1873 som Søn af Hus
mand Hans Mortensen, Nørremark, Ibsker, og Hustru Kristine, 
født Olsen. Han var den yngste af I I Søskende, og skønt hans 
Fader var en flittig og stræbsom Mand, der arbejdede baade 
som Snedker, Murer og Træskomager, kneb det med at holde 
Nøden fra Huse. Derfor maatte den lille Magnus allerede som 
7 Aars Dreng ud blandt fremmede for at tjene som Vogter
dreng. Dette gentog sig hver Sommer hele Skoletiden, saaledes 
at der kun var Tale om Undervisning i Vinterhalvaaret; men 
Magnus Mortensen var lærelysten og havde et hurtigt Nemme; 
han kunde derfor indhente det forsømte og sad øverst i ældste 
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Klasse i de sidste Par Aar, han gik i Skole. - Da han var kon
firmeret, blev han Tjenestekarl, først paa forskellige Gaarde i 
Ibsker, derefter i 3112 Aar hos Gaardejer P. A. Pedersen, Dals
lunde, 0stermarie. Om disse 3 1/2 Aar skriver Magnus Morten
sen i de Oplysninger, jeg har indhentet hos ham, følgende: »Det 
:rar dc:n Periode af min Tilværelse, hvor jeg havde det bedst; 
Jeg ml11des med Taknemmelighed det prægtige Bondepar _ 
P: A. Pedersen og hans Hustru - meget religiøse var de, og de 
gjorde vellykkede Forsøg paa at leve netop, som de lærte«. _ 
Efter bl. a. en Tid at have arbejdet ved Hammerens Granitværk 
blev han i 1894 indkaldt som Soldat. Derefter blev han For~ 
karl. paa V este~gaard i 0ste.rmarie, hvor han ved Skovnings
arbejdet . rev: sIg ~aa ~n ~Jørn, de: f:emkaldte en langvarig 
Blodforglftmng, hVIs Vlrkmnger penodlsk mærkedes hele Livet 
igennem. - Efter at det lange Sygeleje var overstaaet, arbej
dede han paa Aaløse Mølle, som han købte. Her indgik han 
Ægteskab med Mathilde Kristine Nielsen, født 25/5 1878, død 
20/ 1 193 8, Datter af Husmand i 0stermarie Niels Hansen Niel
sen og Hustru Ane Margrethe, født Sørensen. 

. Magnus Mortense~ har i Aarenes Løb boet paa forskellige 
~Jen?omme, bl. a. PIlegaard i 0stermarie; sine »gamle Dage« 
ulbnnger han hos en Datter og Svigersøn paa Sandhøj, 0ster
lars. 

N.I~gnus Mortensen interesserede sig allerede som Dreng for 
PolIuk. Bergs Fængsling og de estrupske Gendarmers Tilsyne
komst gjorde et stærkt Indtryk paa ham. Da han som Soldat 
laa paa Sølvgades Kaserne i København, blev han den 1. Maj 
som Ordonnans sendt over Fælleden for at aflevere en Ordre. 
Han benyttede Lejligheden til at lytte til den socialdemokra
tiske Majfests Talere og fandt, at de Tanker, de gav Udtryk 
for, var de samme, som han selv i sit stille Sind havde tumlet 
med i mange Aar. Da Hauge adskillige Aar senere kom til 
Bornholm, sluttede han sig straks til det socialdemokratiske 
Parti, hvor han blev Indehaver af adskillige Tillidsposter. Bl. a. 
var ~an Formand ~or den socialdemokratiske Forening i 0ster
mane og for Paruets Kredsorganisation for 2den Kreds. Som 
omtalt i Kapitel 23 var han Pariets Kandidat ved Folketings
valget i Aakirkebykredsen i 1909. Han samlede et betydeligt 
Antal Stemmer - 541 imod Ingv. Jensens 81 3. 

Foruden de politiske Poster har han i Aarenes Løb haft en 
lang Række andre Tillidshverv. Kun 28 Aar gammel blev han 

17 
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Medlem af østermarie Sogns Udmarksbestyrelse; senere blev 
han valgt ind i Sogneraadet; i 1910-16 var han Medlem af 
Amtsraadet. - Ogsaa indenfor Husmandsbevægelsen paa Born
holm har han været virksom; saaledes var han en Tid Formand 
for østermarie Husmandsforening og Medlem af Bestyrelsen 
for de bornholmske Husmænds Samvirksomhed samt Bestyrel
sesmedlem i Udstykningsforeningen. Endvidere skal nævnes, at 
han har været Medlem af Bestyrelsen for østermarie Brugsfor
ening, i en Periode Bestyrelsens Formand. - Efter i 1925 a~ 
være flyttet til østerlars har han paa lignende Maade som I 
østermarie været sine Standsfællers Repræsentant i forskellige 
Bestyrelser bl. a. for Sognets Husmandsforening og Pakhus
forening. 

Magnus Mortensen har i mange Aar holdt sig borte fra o~
fentlig politisk Virksomhed. Han hævder selv, at han føler sIg 
skuffet over Resultaterne af det socialdemokratiske Styre, og 
betegner sig som partiløs. Hans Maal har altid været, at man 
skulde komme Samfundets daarligst stillede til Hjælp, og dette 
synes han ikke er sket under de sener~ Aars Udvikling, i ~en 
Udstrækning han finder paakrævet. Mmderne fra hans fattIge 
Barndom og fra Sliddet i de unge Aar ha.r hele Livet præget 
hans Sind; nogle vil vel sige, at dette har gjort ham kantet og 
bitter, men dybest inde har det født Kravet om aldrig at svigte 
i Kampen for at føre de underste Lag op i Lyset, og disse Krav 
stiller han ensidigt og stærkt ogsaa til andre. 

J. N. Jørgensen. 

Jørgen Nielsen Jørgensen var født den 20/1 I. I 87~ i Tørresø, 
Krogsballe Sogn i Nordfyn som Søn af GaardeJer NIels Jørgen
sen (født 16/10 1832, død 30/5 1876) og Hustru Abelone Mar
grethe, født Hansen (født 16/5 1837, død 7/8 1877). Knap 4 Aar 
gammel havde han altsaa mistet begge sine Foræ~dr,e. ~kø.nt han 
hørte til en gammel Bondeslægt, havde han dog Ikke rIgtIg Lyst 
til at gaa i Forfædrenes Spor og blive Landmand. Efter at have 
prøvet forskelligt valgte han Lærervejen. ~an blev: ~lev paa 
Nørre Nissum Seminarium, hvorfra han I 1898 dImItteredes 
med Hovedkarakteren mg+. Aaret efter blev han Andenlærer i 
Ørsted; 1903 forflyttedes han tilOlsker, ved hvis Kirkeskole 
han blev Førstelærer. Her virkede han, indtil han den l/IO 
1937 søgte Afsked paa Grund af Svagelighed. . 

]. N. Jørgensen nærede fra Ungdommen af Interesse tor Poh-
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tik, og hans partirnæssige Plads var i Venstres Rækker. Da 
M. P. Blem i de sidste Aar af sin Rigsdagsvirksomhed var saa 
optaget af Arbejde af forskellig Art, at han havde vanskeligt 
ved at holde Vælgermøder i sin Kreds, blev Lærer Jørgensen 
tidt benyttet som Venstrereformpartiets Ordfører i den poli
tiske Debat. Det var almindelig ventet, at han skulde være ble
vet Blems Arvtager i Rønnekredsen, men ved den endelige Af
·gørelse foretrak det stærkt landboprægede Parti Gaardejer 
H. V. Maegaard. 

]. N. Jørgensen kom i Aarenes Løb i nær Føling med det 
.radikale Venstre paa Øen og stod paa flere Omraader i Sam
arbejde med de bornholmske Husmænds Fører, ]. P. Nielsen, 
Grønvang. Da denne ved Folketingsvalget paa Bornholm i Sep
tember 1920 paa Grund af Sygdom maatte opgive sin Kandi
datur for det radikale Parti i Rønnekredsen, indvilgede Lærer 
Jørgensen om end modstræbende i at lade sig opstille. Allerede 
Dagen efter, at han havde sagt Ja, begyndte Valgkampen, som 
han førte paa en saglig og stilfærdig Maade. Stemmetallet var 
vel ikke straalende, men det var paa et Tidspunkt, da det radi
kale Venstre var ude for en stærk Modvind ikke mindst her 
paa Øen. Han har ikke senere været Folketingskandidat, men 
paa anden Maade ydet det radikale Venstres Arbejde Støtte, 
bl. a. ved Oprettelsen af en Vælgerforening i Olsker og efter 
min Afrejse fra Bornholm ved Overtagelsen af Stillingen som 
Redaktør af Ugebladet »Bornholms Vensrreblad«. 

]. N. Jørgensen har udenfor det politiske Omraade haft ad
skillige Tillidshverv. I en Periode var han Medlem af Menig
hedsraadet i Olsker; i 12 Aar var han Formand for Sognets 
Brugsforening og i 26 Aar Regnskabsfører for samme; fra 
1925-29 sad han som Medlem af Sogneraadet; endvidere var 
han i mange Aar Formand for Rønnekredsens Afdeling af 
Danmarks Lærerforening. Som Lærer var han agtet af sine Kol
legaer og meget afholdt i Skolekredsen, hvad han fik stærke 
Vidnesbyrd om, da han i 1937 tog Afsked med denne og sam
tidig med Bornholm for at tilbringe sit Otium i Odense, nær sit 
Fødesogn. I Odense døde han 16/7 1940. 

Lærer Jørgensen har været 3 Gange gift. Iste Gang med 
Emilie Olymp e Hermann (født 8/9 1872, død 31/3 1915), Dat
ter af Lærer Hans H., Fredericia, og Hustru Dorthea, født 
Christensen; 2den Gang med Theodore Marie Jacobsen (født 
27/11 1877, død 30/9 1925), Datter af Købmand Theodor ]., 
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Allinge, og Hustru Christine, født Mikkelsen; 3die Gang med 
Anna Colberg, Datter af Gaardejer Carl Andreas c., Klemens
ker, og Hustru Fanny, født Bolbroe. 

H. V. Maegaard. 

Hans Viggo Maegaard var født den 14/4 1868 paa Maegaard 
i Olsker som Søn af Gaardejer Hans Edvard Maegaard (født 
2/10 1843, død 1/3 1925) og Hustru Marengine Kofoed (født 
II/4 1842 paa Væveregaard i Olsker, død 18/4 1927). H. V. 
Maegaards Fødegaard havde i 300 Aar været i Slægtens Eje, 
og denne havde taget sit Navn efter Gaarden. Hans Fader var 
en Mand, der med Flid og Dygtighed drev sin Gaard; bl. a. 
tilplantede han en Del øde, klippefyldte Arealer. Han var 
Sogneraadsformand og Kirkeværge, men gik iøvrigt op i Hjem
mets Gerning. 

H. V. Maegaard var fra 1886-88 Elev paa Næsgaard Land
brugsskole; i 1890 blev han Sekondløjtnant i Fodfolket; han 
tillagde selv den militære Uddannelse, han havde faaet, stor 
Betydning for sin senere Virksomhed. I 1896 blev han gift med 
Michella Christine Jensen, født 23/8 1875 paa Spageregaard i 
Nylars som Datter af Gaardejer Lars Jensen og Hustru Marie 
Jensen. Samme Aar overtog han sin Fødegaard, mens Foræl
drene flyttede til Rønne. I 1899 blev Maegaard indvalgt i Ol s
ker Sogneraad og samme Aar dets Formand. Denne Stilling var 
han Indehaver af til 1907, da han blev Medlem af Amtsraadet, 
hvor han havde Sæde indtil 1928, da han tog Bopæl i Rønne 
og derfor ikke kunde repræsentel'e Landkommunerne, som 
havde sat ham ind i Raadet. I sin Egenskab af Amtsraadsmed
lem udførte han et betydeligt Arbejde for Øen; hans Ord hør
tes altid med megen Opmærksomhed, og han var Medlem af de 
vigtigste Udvalg indenfor Amtsraadet. 

Udenfor de rent kommunale Hverv havde han Plads i et 
betydeligt Antal Bestyrelser, Repræsentantskaber etc. Han var 
saaledes Medlem af Allingebanens og Gudhjembanens Besty
relser fra disse Baners Oprettelse, henholdsvis 1913 og 1916. I 
1902 blev han Formand for A/S. Nordlandets Handelshus; ved 
Oprettelsen i 1903 af Bornholms laane- og Diskontobank blev 
han Medlem af Bankraadet, senere af Kontroludvalget, begge 
Dele til sin Død. Samme Aar indvalgtes han i Bornholms An
delssvineslagteris Bestyrelse, hvor han blev Formand i 19°9. 
Denne Stilling førte ham videre til Hvervet som Formand for 
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De danske Andelsslagteriers Arbejdsgiverforening. - I en Aar
række sad han som Medlem af Udstykningsforeningens Besty
relse og Formand for Bornholms Hesteavlsforening. Disse 
Hverv nedlagde han henholdsvis 1923 og 1925. - Da de born
holmske Stenværker i 1922 sammensluttedes under »De for-

Oaardejer, Kaptajn 
H. V. Maegaard 

enede Granitbrud«, blev Maegaard Statens Repræsentant i 
Bestyrelsen. - I 19°9 blev Maegaard Formand for Bornholms 
nordre Vurderingskreds og i 1923 Skyldraadsformand for 
Bornholms Amt. 
. Maegaard røgtede disse mange Hverv med Indsigt og prak

tIsk Sans. Han havde let ved et Samarbejde med Folk af andre 
Anskuelser end hans egen og besad en udpræget Forhandlings
evne, der kom de Institutioner til Nytte, hvis Tillidsmand 
han var. 

Det var forholdsvis sent, at Maegaard tog Del i den politiske 
Debat. Det Hjem, han udgik fra, var udpræget konservativt; i 
de unge Aar betragtede hans Arbejdsfæller ham ogsaa nærmest 
som Højremand. Men Venstrereformpartiets Realitetspolitik 
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tiltrak ham, og efterhaanden modnedes den Overbevisning hos 
ham, at det vilde tjene Folkets Tarv bedst, om Udviklingen 
kom til at foregaa efter den Linie, Venstre havde lagt. Paa et 
af M. P. Blems Vælgermøder i Allinge (i 1908) fremkom han 
med et Indlæg i Debatten, der bibragte Blem den Overbevis
ning, at Maegaard egnede sig til at blive hans Arvtager. Mae
gaard blev paa Blems Initiativ opstillet ved Folketingsvalget 
i Rønnekredsen i 19°9 som Venstres Kandidat. Resultatet var 
ikke særlig gunstigt. Venstre stod splittet i forskellige Grupper 
paa Forsvarsspørgsmaalet, og Maegaard, der først efterhaanden 
blev>trænet op til at have Ordet i sin Magt, skulde kæmpe sig 
frem i Skyggen af sin Forgængers store Autoritet. Han op
naaede kun 968 Stemmer, medens Hauge blev valgt med 1279 
Stemmer, 818 stemte paa Højres Kandidat H. C. Jespersen, 
hvilket viste, at en ikke ringe Del af de Vælgere, Venstre havde 
regnet med, var gaaet over til Jespersen. 

Aaret efter var der Valg igen. Forsvarssagen stod paany i 
Forgrunden, og da Socialdemokraterne og de radikale sluttede 
en Landsalliance, etableredes i en Række Kredse et Samarbejde 
mellem Venstre og de Konservative. Maegaard blev derved 
Hauges eneste Modkandidat, og han valgtes nu til Folketings
mand med 1576 St~mmer imod Hauges 1472. 

Da Valgperioden var udløbet i 19 I 3, stod Grundlovssagen 
som Valgets Hovedspørgsmaal, og de to Partier, som i 19 I ° 
havde gennemført Maegaards Valg, opstillede nu hver sin Kan
didat i Rønnekredsen, som Hauge generobrede. Maegaard var 
nu ude af Rigsdagen i I Aar, men da P. Lund Koefoed, Ven·· 
stres hidtidige Landstingsmand, ikke ønskede Genvalg, blev 
Maegaard ved Landstingsvalget i 1914 hans Afløser. Sit Sæde 
i Landstinget bevarede han i 14 Aar, nemlig til Landstingsval
get den 21/9 1928. Hans Helbred var paa det Tidspunkt vak· 
lende, og da de Konservative, uden hvis Stemmer Venstre ikke 
kunde bevare Mandatet, for at yde saadan Støtte krævede 
Pladsen som I. Suppleant, ombyttede Venstre Maegaard med 
Folketingsmand, Pastor Blang, der saaledes indtraadte i Lands
tinget, medens Maegaard som Suppleant for Blang, idet han 
ved Folketingsvalget i 1926 havde været Kandidat i Rønne
kredsen, rykkede ind i Folketinget. Hertil havde han iøvrigt 
et Par Gange i sin Landstingsperiode søgt Valg. Ved Kamp
valget i 1918 var han min Modkandidat i Aakirkebykredsen, 
hvor han opnaaede 2477 Stemmer imod mine 2822. Ved det 
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sidste af de 3 Folketingsvalg i 1920 stod han som Venstres 
Kandidat i Rønnekredsen, og forud for Valget i 1924 blev han, 
da Pastor Blang havde givet Udtryk for, at han næppe vilde 
stille sig paany, af Venstres Kredsbestyrelse i 2den Kreds pro
klameret som Partiets Kandidat. En Kreds af Vælgere forlangte 
imidlertid Pastor Blang genopstillet. Ved et Organisationsmøde 
i Aakirkeby gik en Prøveafstemning Maegaard imod. Der blev 
nu truffet Forberedelse til en Sogneafstemning, men da Valget 
blev udskrevet med kortere Varsel end beregnet, erklærede 
Maegaard, at han under disse Forhold trak sin Kandidatur til
bage, hvorefter Pastor Blang genopstilledes. Kredsbestyrelsen 
nedlagde sine Mandater. 

Maegaard havde altsaa adskillige Gange vist, at han ikke 
havde noget imod at ombytte sit Landstingsmandat med en 
Plads i Folketinget, men da det endelig skete, var det ved Om
stændighedernes Tvang, og han var paa dette Tidspunkt en af 
Sygdom nedbrudt Mand; kun 2 Maaneder efter - den 2I/rr 
1928 - døde han, 60 Aar gammel. 

I sin I7-aarige Rigsdagsvirksomhed udførte han et betyde
ligt sagligt Arbejde. Han havde Plads i mange vigtige Udvalg 
og Kommissioner. Saaledes var han Medlem af den militære 
Straffelovskommission, Militærkommissionen, hvis Arbejde 
resulterede i Forsvarsordningen af 1922, og Statsregnskabskom
missionen. Han røgtede adskillige Ordførerskaber, navnlig paa 
det militære Omraade og med Hensyn til Automobilspørgsmaal; 
ogsaa i Banksager var han undertiden Ordfører, og han blev 
i 1922 Formand for Rigsdagens staaende Landmandsbankud
valg. I 1920 valgtes han til Revisor i Hypotekbanken, en Stil
ling han nedlagde i 1922, da han ved Pedersen-Nyskovs Død 
valgtes til Statsrevisor. 

Indenfor sit Parti paa Rigsdagen var han en betroet Mand. 
I 1920 blev han Medlem af Landstingsvenstres Bestyrelse og i 
1924 Næstformand i Bestyrelsen. Da Partiets Formand, Ole 
Hansen, desuden var Formand i Tinget, tilfaldt det tidt Mae
gaard i de efterfølgende Aar at være sit Partis politiske Ord
fører i Landstinget. - Fra 1922 var han Medlem af Lands
tingets Finansudvalg. 

Ogsaa de særlige bornholmske Interesser havde iMaegaard 
en god Talsmand, og baade private og Institutioner vidste, at 
de uden Hensyn til, om de var politiske Modstandere eller Til-
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hængere, kunde regne med Maegaards Støtte til rimelige og 
velbegrundede Krav til Lovgivningsmagt og Administration. 

Som Taler paa politiske Møder virkede Maegaard uden 
stærke agitatoriske Midler. Egentlig veltalende blev han aldrig, 
men hans solide Sagkundskab og hans Evne til at finde og holde 
sig til det centrale i et Emne, medførte, at hans Indlæg var af 
en betydelig Virkning, og at han blev hørt med Interesse og 
Opmærksomhed af en Vælgerforsamling, hvad enten Tilhø
rerne var politisk enige med ham eller ej. 

Det bornholmske Venstre har paa Maegaards Grav paa 
Rønne Kirkegaard rejst en Mindesten. 

H. C. Jespersen. 

Herman Christian Jespersen var født den r7/ro r874 paa 
Store Krusegaard i Bodilsker som ældste Søn af Proprietær 
Georg Christian Stender Jespersen (født r9/2 r845, død 9/2 
r903) og Hustru Esther Marie født Hansen (født 9/9 r851 paa 
Harrisgaard i Slesvig, død i København r7/8 r927). 

H. C. J espersen gik fra r 8 8 r til r 885 i Neksø Realskole og 
derefter i 4 Aar i Realskolen i Rønne. Han sluttede ikke sin 
Skolegang med nogen Afgangseksamen, men gik til Landvæse
net. Først var han en Tid Landvæsenselev paa Fyn, derefter 
Medhjælper paa Herregaarden Vestervig Kloster i Thy og 
senere Forvalter paa Herregaarden Nielstrup paa Lolland. 
Efter at have aftjent sin Værnepligt som Infanterist ved Sølv
gadens Kaserne i København vendte han tilbage til sin Fødeø, 
hvor han blev Forvalter paa Bruunsgaard i Nylars, der ejedes 
af hans Faders Fætter, Carl Otto Jespersen. I r90r overtog han 
Ellebygaard i Vestermarie, der ejedes af Købmand Chr. Thor
sen, Rønne, i Forpagtning. I r903 døde hans Fader, der siden 
r884 havde været Ejer af Risegaard i Klemensker, og i Somme
ren r 904 købte H. C. J espersen denne Gaard af sin Moder. Den 
30/12 samme Aar ægtede han Martha Jensen, født 27/6 r88r, 
Datter af Proprietær J ens Christian Sophus Jensen, Tornby
gaard i Klemensker (født 1716 r849, død r/3 r925) og Hustru 
Mathilde født Pedersen (født 20/r r850, død 2916 r929). I 
r906 mageskiftede H. C. Jespersen Risegaard med Simblegaard 
i samme Sogn. Han udvidede denne i Forvejen store Gaards 
Areal ved at købe en Del frasolgte Parceller tilbage. 

H. C. Jespersen nærede fra Ungdommen af en glødende 
Interesse for Politik. Allerede da han var Medhjælper paa 
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Vestervig Hovedgaard, skrev han - kun r8-r9 Aar gam
mel - politiske Artikler i Højrebladet i Thy, og da han havde 
fæstet Bo her paa 0en, sendte han Bornholms Avis, der redi
geredes af hans Hustrus Onkel, Overlærer 0llgaard, adskillige 
Indlæg, hvor han paa en klar og vittig Maade udviklede sit 
konservative Syn paa en Række aktuelle politiske Spørgsmaal. 

Højre havde i mange Aar ført en meget stilfærdig Tilværelse 
her paa Bornholm. Siden r 892 havde Partiet ikke opstillet ved 
Folketingsvalgene, bortset fra Byfoged Smits Optræden som 
Kandidat i Aakirkeby i r898, men i Juli r908 indbød Proprie
tær Jespersen til et offentligt politisk Møde i Hasle med sig 
selv som indledende Taler, og da Valget i r909 nærmede sig 
og Rønnekredsens mangeaarige Repræsentant, M. P. Blem, trak 
sig tilbage, besluttede Højre i denne Kreds at tælle sine Stem
mer paany, og der var i Partiet Enighed om at betro Kandida
turen til H. C. J espersen. Valgkampen, der væsentlig stod paa 
Forsvarsspørgsmaalet, blev meget livlig, og Jespersen viste sig 
som en habil Taler, der paa en aaben og frejdig Maade forsva
rede sit Partis Politik. Resultatet blev ogsaa bedre, end man 
almindelig ventede, idet Jespersen opnaaede 8r8 Stemmer, 
medens Hauge valgtes med r279 Stemmer; 968 Vælgere stemte 
paa Venstremanden Maegaard. Venstre fik altsaa 15 ° Stemmer 
flere end Højre, men de fleste havde troet, at Stemmeforskel
len skulde blive væsentlig større. Jespersen havde dermed vist, 
at hans Plan om at markere Højre som et Parti, man paany 
maatte regne med i bornholmsk Politik, var rigtig, og det var 
nu hans Haab, at der kunde tilvejebringes en lignende Alliance 
mellem Venstre og Højre paa Bornholm, som den, der var slut
tet mellem Socialdemokraterne og de radikale, saaledes at Ven
stre hjalp sin Makker til at erobre det ene Folketingsmandat, 
medens Højre ydede tilsvarende Støtte i den anden Kreds. Det 
maatte naturligvis være Rønnekredsen, der i et saadant Samar
bejde tilfaldt Højre, medens Venstre fik overladt Aakirkeby
kredsen, hvor dette Parti stod relativt stærkt. Paa dette af
gørende Punkt led Jespersen sit Livs store Skuffelse. Dette 
viste sig allerede i r9ro, hvor Vælgerne paany kaldtes til 
Valg. Venstre vilde under ingen Omstændigheder gaa ind i den 
af Jespersen ønskede Alliance med Højre; dertil sad Bitter
heden fra Provisorietiden for dybt i Sindene, og Højre maatte i 
begge de bornholmske Kredse hjælpe de to Venstrekandidater, 
Maegaard og Ingv. Jensen, til Sejr. 
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Dette betød dog ikke, at Højre paany vilde sove Tornerose
søvn, eller at Partiet ikke havde til Hensigt at udnytte H. C. 
Jespersens Evner i den politiske Agitations Tjeneste. Han havde 
ikke ale~e vist ~ig. som en god Vælgermødeagitator, men ogsaa 
paa det JournalIstIske Omraade lagt betydelige Kvalifikationer 
for Dagen, og den 1/5 1911 overtog han efter Overlærer 011-
gaard Stillingen som Redaktør ved Bornholms A vis sammen 
med Redaktør Fr. Soltau, der ogsaa havde været 011gaards 
Kompagnon. I Begyndelsen af 1912 afhændede han Simble
gaa.rd og fly~tede til Rønne for helt at hellige sig Gerningen ved 
AVIsen, der I 1919 købtes af et Aktieselskab - det havde hid
til været ejet af Familien Tryde - samtidig med, at Jesper
sen blev Eneredaktør af Bladet. Denne Gerning røgtede han 
med megen Energi. Hans Artikler var indholdsrige og vel
skrevne, ogsaa naar han bevægede sig udenfor det politiske 
Felt, og selv.om hans Pen var spids og hans Form ofte spydig, 
søgte han altid at holde sin Journalistik hævet over det person
lige Kævls Niveau . 

. Haand i Haand med Redaktørgerningen fortsatte han Agita
tionen for sit Partis Politik som Taler ved utallige V ælger
~øder. Ved Folketingsvalget i 1913 var han Højres Kandidat 
I begge de bornholmske Kredse; det samme var Tilfældet ved 
de 3 Folketingsvalg i 1920 og ved Valget i 1924. Sidste Gang, 
han stillede sig, var ved Valget i 1926, og da var han kun Kan
didat i Rønnekredsen. 

Ogsaa paa det kommunale Omraade gjorde H. C. Jespersen 
en betydelig Indsats. Den 1/4 1916 blev han Medlem af Amts
raadet og her havde han - med en kort Afbrydelse - Sæde til 
sin Død, eller i 16 Aar; han var Medlem af flere af Raadets 
mere betydningsfulde Udvalg, Lønningsudvalget, Amtssyge
husbestyrelsen m. fl. Fra 1921 til 1932 var han Med
lem af Rønne Byraad, hvor han bl. a. havde Plads i Kasse- 00-

Regnskabsudvalget, Skoleudvalget og Havneudvalget. I hel: 
Perio.den var han Formand for den borgerlige Fællesgruppe, 
en Tid ogsaa Byraadets Næstformand. Af hans andre Tillids
poster skal nævnes hans Stilling som Formand for Tuberkulose
sanatoriets Repræsentantskab (1922-32). 

I 1928 begyndte Redaktør Jespersens Helbred at svigte. Han 
kæmpede mod Sygdommen - en Nyrelidelse - med anspændt 
Energi og søgte med stadig hyppigere Afbrydelser at fortsætte 
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sit Virke, men en Hjertesvaghed stødte til, og han afgik ved 
Døden den 2/3 1932, godt 57 Aar gammel. 

De Konservative paa Bornholm mistede ved H. C. Jesper
sens Død en Fører, som havde betydet mere for Partiet, end 

Redaktør 
H. C. Jespersen 

det i Almindelighed falder i Enkeltrnands Lod. Han havde ikke. 
alene genrejst Partiet og som Agitator og Organisator skabt 
det en sikker Plads i 0ens politiske og kommunale Liv, men 
ogsaa været dets Ordfører paa Valgtribuner og Vælgermøder, 
i Amtsraad og Byraad, og hvor iøvrigt et politisk Parti gør 
sine Synspunkter gældende. Hvis han havde naaet det Maal, 
som han saa energisk kæmpede for, at blive Indehaver af et 
Rigsdagsmandat, vilde hans Evner utvivlsomt have skaffet ham 
en smuk Placering i dansk Politik. Dette følte han selv, og det 
var ham en bitter Skuffelse, at han aldrig fik Lejlighed til at 
arbejde med andet end Lokal- og Kommunalpolitikerens Op
gaver. Særlig efter Landstingsvalgene i 1918 og 1928, da Ven
stre ved personelle Omplaceringer søgte at hindre, at hans Valg 
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til Suppleant for Venstres Landstingsmand kunde give ham 
nogenlunde Sikkerhed for ret snart at rykke ind i Landstinget, 
gav han offentlig Udtryk for sin Skuffelse. Der er dog ingen 
Tvivl om, at Venstres Dispositioner ved disse Lejligheder ikke 
skyldtes Uvilje imod Jespersen personlig, men kun partirnæs
sige Hensyn, for Jespersen var en Politiker, der ogsaa udenfor 
sine Meningsfællers Kreds omfattedes med Sympati. 

K. A. Petersen. 

Kristian Andreas Petersen var født i Neksø den 14/3 1855 
som Søn af Stenhugger Peter Olsen (født 9/6 1834, død r/4 
r908) og Hustru Gunhild Kirstine Rasmussen (født 7/6 r826, 
død 6/3 1920). Indtægten, som en Stenhugger kunde opnaa, var 
meget beskeden, og selvom Peter Olsen, der i r 870 avancerede 
til Formand i Firmaet Sonne & Sode, var flittig og stræbsom, 
og skønt hans Hustru ved Vævning og lignende bidrog til Fa
miliens Underhold, var Hjemmet fattigt. Den lille Andreas -
saaledes var hans Kaldenavn - maatte allerede i en Alder af 
ro Aar fra Maj til November afbryde sin Skolegang for at 
tjene som Vogterdreng paa en Gaard i Bodilsker. Da han var 
fyldt 12 Aar, begyndte han om Vinteren at hjælpe sin Fader 
med Stenhugningen. Efter sin Konfirmation var han et Par Aar 
Tjenestekarl; r6 Aar gammel kom han 4 Aar i Stenhuggerlære 
hos Sten- og Billedhugger Fischer i Neksø. Da han var udlært, 
opnaaede han en Understøttelse til i Vinterhalvaaret 1875-76 
at opholde sig som Elev paa Højskolen i 0stermarie, der den
gang lededes af Julius Bon. Efter de mange slid fyldte Barn
doms- og Ungdomsaar følte han det som en Befrielse helt at 
kunne bruge sin Tid til boglige Sysler, Foredrag og Diskussion, 
og hans Højskoleophold stod hele Livet for ham i glansfuldt 
Skær. 

Kort efter at have aftjent sin Værnepligt ved Garden - det 
tog r l 12 Aar - giftede han sig med Karoline Vilhelmine Svend
sen (født 26/1 1857), Datter af Stenhugger Niels Peter Svens
son (født 9/6 r826, død r4/2 1899) og Hustru Ane Marie Lar
sen (født 2 r/7 1830, død 2 I / r I 9r 5). Han nedsatte sig som 
Stenhugger i Neksø, men i 188o flyttede Familien til Allinge, 
hvor K. A. Petersen blev Formand i Ingeniør S. Bergs Sten
brud. Aaret efter blev han Bestyrer af et Stenværk, som 
Neksøfirmaet Sonne & Sode ejede i Allinge. Efter en Studie
rejse til Sverige, hvor han satte sig ind i nogle nye meka-
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niske Slibningsmetoder, var han med til at oprette et Sliberi 
i Allinge, hvorfra der i en Del Aar udgik mange smukke 
Gravmonumenter og Bygningsarbejder. Dette Sliberi maatte 
dog nedlægges i r 888, idet den rødlige Hammergranit ikke 
kunde klare sig i Konkurrencen med Rønnegranitten, der ved 
Slibning og Polering giver de smukke sorte Flader. 

Som Allingebo var han med til at stifte Allinge Stenværkers 
Sygekasse og Allinge Haandværker- og Industriforening, hvis 
første Formand han var. Kort før sin Fraflytning blev han 
Medlem af Ligningskommissionen. Det var ogsaa under sit 
Allingeophold, at han begyndte sit Arbejde i den bornholmske 
Presse. Da den stedlige Sognepræst, Pastor G. D. Dresler i 1885 
havde udgivet en Pjece om Luthersk Missionsforening, tog 
K. A. Petersen, der fandt Præstens Omtale af denne religiøse 
Retning og dens Tilhængere krænkende og uretfærdig, i nogle 
Bladartikler kraftigt til Genmæle. Artiklerne vakte baade ved 
deres Form og Indhold Opmærksomhed og bidrog utvivlsomt 
til, at K. A. Petersen ved det før omtalte Stenværks Nedlæg
gelse i 1888 blev engageret som Medarbejder ved Bornholms 
Tidende. Han skulde efter Overenskomsten være Regnskabs
fører og Referent, men hans Virksomhed ved Tidende ind
skrænkede sig dog ikke hertil. Han skrev i Bladets Spalter en 
Række selvstændige Artikler, mest om lokale Emner. 

Efter 9 Aars Forløb vendte K. A. Petersen tilbage til Sten~ 
brydningen. Hammeren og Pennen faldt ham begge godt l 
Haanden. I Aarene r 898-19°0 forsøgte han med økonomisk 
Støtte af »De forenede Granitbrud« at faa et Sandstensbrud i 
Gang i »Aalehavet« ved Neksø. Det viste sig imidlertid, at de 
brugelige Stenlag laa meget dybt; desuden var Afsætningsfor
holdene daarlige, og Værket maatte standse. Han forsøgte der
efter at starte nogle Brostenshuggerier ved Listed og Gudhjem. 
Det økonomiske Udbytte af disse Foretagender var ringe, og 
da Bornholms Socialdemokrat startede i r902, vendte K. A. 
Petersen, der i de mellemliggende Aar ved Læsning af nation~l
økonomiske Skrifter og Selvtænkning var blevet overbevlst 
Socialdemokrat, tilbage til Journalistikken. Han blev ikke 
alene Socialdemokratens Meddeler fra Neksø, men en Med
arbejder, der i en lang Aarrække prægede Bladets Indhold og 
skaffede det Læsere langt udenfor dets egentlige Meningsfællers 
Kreds. Hans Artikler gik da ogsaa i stor Udstrækning videre 
til de socialdemokratiske Blade i det øvrige Land, ogsaa Hoved-
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staden. Det var en Rigdom af Emner, K. A. Petersen behand
l~de: politiske, kommunale, historiske, socialøkonomiske, reli
glØse og populært-naturvidenskabelige. Skønt han saaledes 
hentede sine Opgaver fra vidt forskellige Omraader, var hans 

Journalist 
K. A. Petersen 

Artikler .dog altid b~serede paa en saa solid Viden, tilegnet ved 
et grundIgt SelvstudIUm, at selv Fagmænd berigedes ved at læse 
dem. Formen var klar og knap, Ordvalget særpræget og ram
n:ende. Hans Maal var dels at oplyse sine Læsere og bringe dem 
tIl selv at tænke over Spørgsmaalene, dels at agitere for de 
Ideer og Synspunkter, efter hvilke han ønskede Samfundet om
formet og Aa~dslivet udviklet. Selv gav han tidt Udtryk for, 
at han godt VI?ste, at en .Journalists Arbejde var Døgnværk, 
men dette beVIrkede aldng, at han slappede Kravene til at 
forme d~t, han h.avde paa Hjerte, i saa skarpe og klare Udtryk 
som mulIgt. Og I denne Kunst naaede han Mestermaalet. I sin 
Polemi~ med politiske Modstandere havde han en udpræget 
Evne tIl at finde og ramme disses svage Punkter. Derimod del-
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tog han kun ugerne i de offentlige Møders Debat; han kunde 
godt skrive et Foredrag, men paa en Talerstol virkede han 
tungt og nølende. 

Samtidig med sin journalistiske Virksomhed udførte han et 
betydeligt Arbejde som Kommunalrnand. I 1904, i hvilket Aar 
han stiftede den socialdemokratiske Forening i Neksø, som han 
var Formand for i 15 Aar, valgtes han ind i Ligningskommis
sionen, hvis Formand han var fra 19°9 til 19 I 4. I 19°9 blev 
han Medlem af Neksø Byraad, hvor han fik Sæde i de vigtigste 
Udvalg og udførte et Arbejde, der ogsaa blev stærkt paaskøn
net af hans politiske Modstandere. K. A. Petersen nærede en 
aldrig svigtende Interesse for sin Fødebys Trivsel,"·) og han 
var altid parat til at gøre det møjsommelige, forberedende Ar
bejde ved en Sags Behandling, der sikrer sin Mand afgørende 
Indflydelse paa dens Udfald. Der var derfor heller ingen i 
Neksø, der efter Amtsraadsvalget i 1916 bebrejdede to Højre
valgmænd fra denne By, at de kastede deres Stemmer paa K. A. 
Petersen og derved sikrede ham en Plads i Bornholms Amts
raad. Her blev han ligesom i Byraadet et flittigt og stærkt 
benyttet Udvalgsmedlem. Særlig gjorde han et stort Arbejde 
for at udrede det indviklede og en Tid stærkt debatterede 
»Amtsfællesskab«, d. v. s. det økonomiske Forhold mellem Køb
stæderne og Landkommunerne indenfor Amtet. Intetsteds kom 
hans Lune og Slagfærdighed bedre til Udtryk end ved et For
handlingsbord i et Udvalgsværelse. - Da han i 1925 fyldte 
70 Aar, udtraadte han af Byraadet og Aaret efter af Amts
raadet. 

Som foran omtalt var K. A. Petersen i IO Aar Medlem af 
Neksø Ligningskommisison, de sidste 5 Aar dens Formand. Han 
fik her megen Interesse for Skatteligningens Problemer og satte 
sig grundigt ind i Skattelovgivningen. Da Stillingen som Skatte
raadsformand i Neksø Skattekreds ulev ledig ved Anton Jen
sen, Kratlunds Død i 1914, udnævntes K. A. Petersen fra I. 

Januar 1915 til Skatteraadsformand, et Hverv, som inten~s
serede ham meget stærkt, og i hvilket han nedlagde et betyde
ligt Arbejde. Han trak sig tilbage den I. Januar 1927. 

K. A. Petersen nærede hele sit Liv den største Interesse for 
alt, hvad der specielt angik Bornholm, dets Historie og ganske 

,:-) Sammen med M. K. Zahrtmann har han i Bornholmske Samlin
ger XIV skrevet Afhandlingen: "Nexø Byes Historie«. 
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særlig dets Naturforhold. Som Stenhugger havde han lært 
Bornholms Undergrund at kende til Fuldkommenhed, og da 
han byttede Hammeren om med Pennen, valgte han ofte Ud
tryk og Billeder fra Stenenes Verden. Men ligesom Undergrun
dens Gaader beskæftigede hans Tanker, kaldte Bornholms 
skønne Natur, dens sælsomme Plante- og Dyreliv paa hans Fø
lelser og Stemninger. Dette gjaldt i særlig Grad Paradisbak
kerne, mellem hvis Højdedrag, Klippedale og Fjeldsøer han 
aldri" blev træt af at vandre. I en Afhandling »Om Ibsker Høj
lyng<~ i Bornholmske Samlinger IV, har han poetis~ og s~n~
dru skildret dette særprægede Landskab. - Trods Slll realIstl
ske Indstilling overfor Livets Problemer havde K. A. Petersen 
megen Sans for Poesi. Allerede i 1896, mens han var ved Bo.rn
holms Tidende, offentliggjorde han i dette Blad en Del DIgte 
paa det bornholmske Maal. Da han senere (i 19°3) begyndte at 
læse Froding, blev han stærkt optaget af denne Digter, og han 
syslede i mange Aar med Oversættelser af Frodings Digte til 
bornholmsk. En lille Samling af de bedste af disse Oversættel
ser blev sammen med enkelte Digte, som var forfattede af ham 
selv, i 1925 udgivne under Titlen: »Nogle Viser i bornholmsk 
Folkemf(al«. 

Da han i 1925 var passeret de 70 Aar, begyndte hans Ar
bejdskraft at tage af. En hurtigt fremadskridende Aareforkalk
ning slog ham Pennen af Haanden. Den sidste Artikel, han for
søgte at skrive, handlede om Paradisbakkerne, men det. blev 
kun til en Overskrift og nogle Notater om de kendte Veje og 
de store Stene. Den IO/I 1929 havde han den store Sorg ~t 
,niste sin Hustru; knap 4 Uger senere - den 6/2 s. A. - gIk 
han selv bort. 

Paa Ægtefællernes Grav paa Neksø Kirkegaard satte deres 3 
overlevende Døtre':') en finthugget Sandsten med følgende In
skription: 

,,) De 3 overlevende Døtre er: l) Ingeborg P., født 27/7 1878, ud
lært Typograf og siden Sygeple)erske. ~edlem af N.eksø Ska~teraad 
1927-37; derefter Klasselottenkollektnce.; har udgIvet l DIgtsar:n
ling og 2 smaa Fortællinger; 2) Anna Mane P., født 3D/II 1879, gift 
med Fabriksbestyrer Erik Færch, København; 3) Elna P., .født 19/8 
1883; gift med Gravør Max Schøne, Københa.vn; har udgivet ~ogle 
Hæfter bornholmske Digte med egne Melodier samt ~ars.sknftet: 
"Gammalt å Nyt«. - 2 Døtre døde som smaa, en tredie, Signe Jo
hanne P., født 13/5 1886, døde 28/91913 efter 3 Aars Ægteskab med 
Erik Færch, se foran under 2). 
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I Tro og Haab og Kærlighed 
blev Livet virksomt levet. 
En Sum af Livets Herlighed 
er os tilbage blevet. 
To Døtre smaa og endnu een 
gik foran ind i Døden. 
Tre satte denne Mindesten 
vendt imod Morgenrøden. 

Rasmus Madsen. 

Rasmus Madsen var født den 2/5 1859 i Rønslunde pr. 
Nørre Snede som Søn af Gaardejer Mads Madsen og Hustru 
Ane Kirstine Madsen. 

Han fik ingen boglig Uddannelse udover den, som gaves 
ham i Landbyskolen i hans jydske Fødesogn. Men han forøgede 
sine Kundskaber ved flittig Læsning og som Elev i 2 Vintre paa 
Vallekilde Højskole hos den kendte Forstander Ernst Trier, 
der havde en udmærket Evne som Ungdomsopdrager. 

Den 14/2 1885 blev Rasmus Madsen gift med Johanne Karo
line Ipsen, Datter af Gaardejer i Pedersker Jørgen Peter Ipsen 
(født 15/6 1826, død 26/2 1895) og Hustru Karoline Kristine 
Christoffersdatter (født 15/1 1835, død 15191914). Han fæstede 
derefter Bo paa Bornholm, idet han overtog sin Svigerfaders 
Gaard Aspesgaard i Pedersker. 

Madsen havde fra Ungdommen af næret Interesse for Poli
tik. Hans Ungdom faldt jo i de politiske Kampaar, som satte 
Sindene, undertiden ogsaa Lidenskaberne stærkt i Bevægelse. 
Fra første Færd sluttede han sig til Venstre, blandt hvis Førere 
Frede Bojsen særlig tiltalte ham. Det var det nationale og libe
rale Grundsyn, der var bærende for Rasmus Madsen baade paa 
det politiske og folkelige Omraade. De yderliggaaende Stand
punkter tiltalte ham ikke; »kampvundne Fordele,« udtalte han 
engang, »vindes kun paa andres Bekostning«. Derfor var Ras
mus Madsen Forhandlingens Mand i Teori som i Praks:s. 

Madsen nærede ikke selv noget Ønske om at blive aktiv 
Politiker, men da man i 1910 søgte efter en Kandidat, der i 
Rønnekredsen kunde samle Venstres og Højres Stemmer imod 
Hauge, indvilgede han i at gøre Forsøget. Dette førte dog ikke 
til noget positivt Resultat; derimod opstilledes han i 1913, da 
Ingv. Jensen trak sig tilbage i Aakirkebykredsen, som Venstr~s 
Kandidat i Kredsen. Han førte sin Valgkamp paa en saglIg 

18 
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og fordragelig Maade. Han opnaaede dog ikke at blive valgt; 
han fik 949 Stemmer mod mine 1187; 286 Vælgere stemte paa 
Højremanden Adolf Sonne. 

Rasmus Madsen var en blandt sine Standsfæller højt anset 
Mand, og i Aarenes Løb blev der betroet ham et betydeligt 
Antal Tillidshverv. Fra 1894 til 1910 var han Medlem af 
Pedersker Sogneraad, de sidste 8 Aar som Formand. I 24 Aar 
sad han i Landøkonomisk Forenings Bestyrelse. En betydelig 
Virksomhed udførte han som Formand for Statshusmandskom
missionen for Bornholm. Oprettelsen af selvstændige Husmands
brug havde hans varmeste Interesse, og han stod i det hele -
skønt Gaardejer - den bornholmske Husmandsbevægelse nær. 
Ogsaa Andelssagen havde i Rasmus Madsen en forstaaende 
Forkæmper; i ca. 20 Aar var han Medlem af Bestyrelsen for 
Bornholms Andelssvineslagteri; i nogle Aar var han Formand 
for Dansk Andelsgødningsforenings Repræsentantskab. 

Da han i 1~J21 afhændede Aspesgaard til sin Søn Axel Mad
sen, flyttede han til Aakirkeby og blev Bestyrer af den der
værende Filial af Andelsbanken. Her døde han den 23/2 1936. 

H. L. Lærkesen. 

Hans Lærke Lærkesen er født i Vester Ulslev paa Lolland 
den 16/6 1863 som Søn af Gaardejer Niels Peter Lærkesen 
(født 1837, død 1910) og Hustru Karen Hansdatter (født 16/4 
1833, død 1908). 

H. L Lærkesen voksede op i et politisk stærkt interesseret 
Hjem. Hans Fader, der var den første af Fæstebønderne under 
Aalholm Gods, der overtog sin Gaard til Ejendom, var i mange 
Aar Sogneraadsformand, og paa flere Valgdage var han i 
Sakskøbingkredsen ordførende Stiller for Venstres Folketings
mand Lærer Christen Petersen, i hvis Skole H. L Lærkesen var 
Elev. Han fik ogsaa, før han endnu var konfirmeret, Lov til 
at være med til Vælgermøder og til selve Folketingsvalgene. 

Efter sin Konfirmation var Lærkesen i adskillige Aar beskæf
tiget med Landbrugsarbejdet, men i 1884 blev han Elev p~a 
Kjøng Højskole, hvor han opholdt sig et Aar og forberedte SIg 
til Optagelse paa et Seminarium. Det blev Blaagaard i Køben
havn, der lededes af Venstrerigsdagsmanden Tang, og hvor den 
betydende politiker af samme Parti N. J. Larsen var Lærer. 
Det var jo paa et Tidspunkt, da de politiske Bølger gik højt, 
og Eleverne paa Blaagaards Seminarium var hyppige Gæster 
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ved Hovedstadens Kampmøder og etablerede selv indenfor 
Kammeratskabskredsen politiske Diskussioner. Her gjorde den 
unge Jeppe Jensen Fly, der senere blev landskendt under Nav
net Jeppe Aakjær, sig bekendt for sine hvasse og yderliggaaende 
Udtalelser. Men ogsaa Lærkesen deltog med Liv og Lyst i 
disse ungdommelige Debatter og de venstresindede Elevers 
Strejftog til Vælgermøder og Valghandlinger. 

I September 1889 blev Lærkesen Enelærer i Aaker, men alle
rede i December 1890 blev han ansat som Førstelærer ved 
Knudsker Hovedskole, i hvilken Stilling han forblev i næsten 
43 Aar, nemlig til han den r. Juli I933 faldt for Aldersgrænsen. 

Ved Siden af sin Lærergerning, som Lærkesen røgtede med 
megen Dygtighed, plejede han sine politiske Interesser. Han 
hørte i mange Aar til Redaktør Smidts Vennekreds og var en 
hyppig Gæst i Bornholms Tidendes Spalter, bl. a. som Referent 
af Skolernøder og politiske Møder. Han var indtil 1909 Med
lem af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Aktieselskabet 
Bornholms Tidende. Men da det radikale Venstre dannedes i 
I905, skiltes Smidts og Lærkesens Veje. Sammen med Lærer 
P. Dam i Neksø traadte han i Spidsen for de til at begynde 
med ikke særlig mange Venstremænd paa Bornholm, der gik i 
Opposition til J. C. Christensens Politik. Han var Formand for 
den radikale Vælgerorganisation i r. Kreds indtil I910, og 
han gjorde sig store Anstrengelser for at samle Tilslutning til 
det nydannede Parti. Det var et slidsomt Hverv i r. Kreds, 
hvor det stærkt voksende Socialdemokrati opsugede Flertallet 
af dem, der fandt, at Venstreregeringen førte en for konserva
tiv Politik. Lærkesen var en Tilhænger af Alliancen med Social
demokratiet og var gentagne Gange ordførende Stiller for 
Hauge i Rønnekredsen. løvrigt var Lærkesen ikke særlig vel
talende, og han virkede derfor mest ved indsendte Artikler i 
Bornholms Tidende, hvor der ved Bladets Overgang til Aktie
selskab i 1905 var blevet truffet den Ordning, at han, J. P. 
Nielsen (Grønvang) og P. Dam skulde have Adgang til at faa 
Artikler optagne, imod at der ogsaa fra radikal Side blev tegnet 
Aktier i Bladet. 

Lærkesen havde ogsaa adskillige Tillidshverv udenfor de 
politiske. Saaledes var han en Tid Formand for Knudsker 
Sogns Hjælpekasse og i flere Perioder Medlem af Menigheds
raadet. Bibliotekssagen havde i særlig Grad hans Interesse; han 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



276 

var Formand for Sognets Bibliotek og gav Stødet til Oprettel
sen af Bornholms Amtsbibliotek. 

Den 14/8 1891 viedes Lærkesen til Trine Mathilde Madsen, 
født 30/10 1860, død 26/3 1901, Datter af Fisker i Kastrup 
Hans Madsen (født 1836, død 1902) og Hustru Ane Marie 
Mathiesen (født 1837, død 1909). Sit 2. Ægteskab indgik han 
den 18/ I ° 19°6 med Lærerinde Bolette Sørine Christensen Ege
bjerg, født 7/4 1879, Datter af Gaardejer Jens Christensen Ege
bjerg og Hustru Nielsine Udtoft Jensen. H. L. Lærkesen til
bringer sit Otium i Gentofte. 

Adolf Sanne. 

Adolf Sonne var født paa Risegaard i Aaker den I2/2 1868 
som Søn af Gaardejer Adolf Sonne (født 26/9 1826, død 31/3 
1916) og Hustru Anne Cathrine Laurentia Sonne (født paa 
Risegaard den 25/1 1834, død 2/1 1890). Han blev den I2/IO 

1894 gift med Karoline Elise Marie Maegaard, født paa Mae
gaard i Olsker den 31/7 1871, Søster til Kaptajn H. V. Mae
gaard; se dennes Biografi S. 260. 

Adolf Sonne supplerede sin Skoleuddannelse i Kommune
skolen i Aaker med et landbrugsfagligt Kursus paa Landbrugs
skolen i Tune. Han overtog sin Fødegaard i 1892; her døde 
han den 16/4 1924, kun 56 Aar gammel. 

Sonne var en stilfærdig Mand, der helst passede den hjem
lige Bedrift. Enkelte Tillidshverv fik han dog i Aarenes Løb; 
saaledes var han Medlem af Skolekommissionen i Aaker og af 
den stedlige Mejeribestyrelse. Han fulgte godt med i Tidens 
aktuelle Spørgsmaal, ikke mindst de politiske. Hans Stand
punkt var konservativt, og da Højre i Aakirkebykredsen i 
1910 dannede en Vælgerforening til Varetagelse af Konser
vatismens Interesser, blev han valgt til Medlem af denne For
enings 3-Mands Bestyrelse. Da Partiet i 1913 ikke kunde fort
sætte Samarbejdet med Venstre, fordi Grundlovssagen skarpt 
skilte de 2 Partiers Veje, indvilgede han - omend modstræ
bende - i at lade sig opstille som konservativ Kandidat i Kred
sen. Han førte sin Valgkamp paa en lun og elskværdig Maade 
og opnaaede ved Valget omtrent det Resultat, man havde reg
net med, at Partiet kunde opnaa, idet han fik 286 Stemmer 
imod Rasmus Madsens 949 og mine I I 87. 
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K. H. Kofoed. 

Mit fulde Navn er Kristian Hansen Kofoed, og jeg er født 
den I r. Marts 1879 paa Boet i 0stermarie som Søn af Avlsbru
ger Christian Kofoed (født 11/2 1835, død 13/6 1898) og 
Hustru Kristine Elisabeth Kofoed (født 30/4 1839, død 29/1 
1912). Min Farfader hed Hans Kofoed Hellesen, men kaldte 
sig Hans Hellesen Kofoed og lod sine Børn døbe med Efter
navnet Kofoed. Moder, der var født paa St. Frigaard, øster
marie, hørte derimod til Slægten fra Koefoedgaard, hvor hen
des Fader var født, og hvor hendes Forfædre i talrige Slægt
led havde boet. - Den 13/9 1912 blev jeg gift med Sigrid Hen
riette Andersen, født 22/4 1878, Datter af Lektor Niels Ander
sen, Rønne (født 4/2 1849, død 13/6 I923) og Hustru Andrea 
Johanne Michelsen (født 9/9 I 8 57). 

Mit Barndomshjem var et godt Landbohjem, præget af 
Flid, Nøjsomhed og dyb Religiøsitet. Baade Far og Mor 
hørte til Trandbergs Menighed, men gik ligesom de fleste andre, 
der sluttede sig til Trandbergs Forkyndelse, over i Luthersk 
Missionsforening. Selv var jeg i Barndommen og de første Ung
domsaar paa det alvorligste optaget af de Tanker, som vækkes 
til Live ved flittig Bibellæsning og kristelige Møder. Men og
saa de politiske Interesser spillede i mit Hjem en betydelig 
Rolle. Fader var ivrig Venstremand, og før jeg anede, hvad 
Provisorier egentlig var, »hadede« jeg Provisorieregimentet 
og søgte at faa mine smaa Skolekammerater til at anlægge 
samme politiske Betragtning. Før jeg endnu var fyldt 9 Aar, 
kendte jeg Navnene paa de fleste Rigsdagsmænd og vidste i 
hvilke Kredse, de var valgt, med hvilket Stemmetal etc. 

Det var Faders Ønske, at jeg skulde være Landmand, som 
alle i Slægten paa fædrene og mødrene Side havde været det 
før mig, men min Lærer C. J. Hansen og Sognepræst, J. A. 
Petersen, mente, at jeg havde Evner, der gjorde det naturligt, 
at jeg gik den boglige Vej. Jeg nærede det samme Ønske, og til
sidst lykkedes det at overvinde Fars og Mors alvorlige Betæn
keligheder, og i 1897 blev jeg Elev paa Seminariet i Neksø, 
hvorfra jeg 1900 dimitteredes med Skolelærereksamen. - Neksø 
Seminarium, der var oprettet 1896, manglede adskillige Forud
sætninger for paa fuldt tilfredsstillende Maade at løse den Op
gave, man i denne By i lokalpatriotisk Dristighed havde paa
taget sig, da man hægtede et Seminarium paa en almindelig, 
privat Realskole. Og dog blev disse 3 Seminarieaar af den 
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største Betydning for mig ved det kammeratlige Samvær med 
aandeligt interesserede jævnaldrende, som med Lidenskab disku
terede alle Tidens store Problemer. I denne Kraftprøve skred 
det pietistisk religiøse Grundlag, jeg havde bygget paa hjemme
fra, for mig; jeg blev Brandesianer, Darwinist og politisk rød 
radikal. Først længe efter fandt jeg tilbage til en Del af de 
V ærdier, jeg i disse Aar kastede over Bord. 

Da jeg i 1900 var dimitteret fra Seminariet med en god 
Eksamen, havde jeg let ved at faa en Lærerplads i Folkeskolen. 
Men en videregaaende akademisk Uddannelse virkede lokkende_ 
Jeg blev Elev paa Rønne Statsskole, hvorfra jeg i 1902 tog 
matematisk Artium. Herfra gik Vejen til Universitetet, hvor 
jeg valgte det naturhistoriske Studium. 1908 blev jeg cand. 
mag. med Geologi som Hovedfag og Bornholms Geologi som 
Speciale. 

Det naturvidenskabelige Studium med dets skarpe Systema
tik og koncise Definitioner havde min fulde Interesse, som 
øgedes ved talrige Ekskursioner i Indland og Udland, til Lands 
og til Vands, men samtidig deltog jeg meget intensivt i Studen
terlivet. Jeg havde straks meldt mig ind i Studentersamfun
det, hvis Formand dengang var Ove Rode; han efterfulgtes i 
19°3 af Viggo Lachmann. Ved en politisk Diskussion i 19°4, 
hvor Stillingen overfor Systemskiftets Ministerium drøftedes, 
tog jeg med en Styrke, der vakte Opmærksomhed, Ordet for 
at starte et nyt, radikalt Oppositionsparti; de ledende havde 
lagt Mærke til mig, og kort efter indvalgtes jeg i Samfundets 
Bestyrelse. Da Socialdemokraten Dr. Arnold Møller i 19°5 ud
pegedes til Formand efter Lachmann, rejste jeg og en Del andre 
yngre radikale, der af Hensyn til Studentersamfundet selv an
saa det for uheldigt at vælge en Socialdemokrat til Formand, 
Opposition herimod. Det Røre, som derved vaktes, resulterede 
i, at Samfundets radikale som Modvægt imod den socialdemo
kratiske Klub "Catilina« organiserede sig i "Foreningen af 
4. Maj«, hvis Formand jeg var, indtil jeg i 1909 flyttede fra 
København. 

I hele min Studentertid underviste jeg, først ved Starckes 
Skole, fra 1907 ved Slomanns og Ingrid Jespersens Skoler, 
men i 19°9 blev jeg af Rektor M. C. Koefoed opfordret til at 
søge en ledig Stilling ved Statsskolen i Rønne. Jeg efterkom 
Opfordringen og fik Pladsen. Jeg satte Pris paa Lærergernin
gen og vendte ikke tilbage til Fødeøen for at drive Politik; det 

I 
I 
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var min Hensigt at passe min Skole og skrive en Doktordispu
tats om Silurtidens Graptolitter, hvis Forsteninger findes i 
Mængder, særlig i Læsaaens Skifre; dette Emne havde jeg aftalt 
med min Universitetslærer, Professor N. V. Ussing. 

Denne Plan blev aldrig realiseret; kort efter min Ansættelse 
i Rønne gengav Bornholms Tidende en lille Artikel i "Poli
tiken«, hvori Redaktør Valdo Koppel i venlige Ord omtalte 
min Forflyttelse og mit Arbejde i Studentersamfundet for radi
kal Politik. Dette gav Bornholms radikale Venstremænd den 
Ide, at jeg maaske kunde bruges som Kandidat, og i November 
19°9 blev jeg opfordret til at stille mig. J eg sagde hverken J a 
eller Nej, men tilbød at forsøge at reorganisere de radikale 
Foreninger paa Øen og holde nogle offentlige Møder. Da disse 
forløb tilfredsstillende, blev jeg Kandidat til Folketingsvalget i 
19 I o, hvor jeg med loyal Støtte af Socialdemokratiet opnaaede 
1001 Stemmer imod Ingv. Jensens 1135. I de følgende 3 Aar 
drev jeg en energisk Agitation ved talrige Møder, og det lyk
kedes mig at oprette radikale Vælgerforeninger i alle Kommu
ner i 2. Kreds, en Del ogsaa i I. Kreds. Jeg fik endvidere star
tet et politisk Ugeblad, "Bornholms Venstreblad«, som jeg 
redigerede indtil I 920, da jeg forlod Bornholm. Ved Valget i 
1913 erobrede jeg Aakirkebykredsen med lI87 Stemmer; Ven
stremanden Rasmus Madsen, Aspesgaard, fik 949 og Højres 
Kandidat, A. Sanne, Risegaard, 286 Stemmer. Valget i 1915 
var Fredsvalg, men i 1918 opstillede baade Venstre og Højre 
deres Førere, henholdsvis Kapt. Maegaard og Redaktør Jesper
sen, imod mig; jeg bevarede imidlertid Mandatet med 2822 
Stemmer imod Maegaards 2477 og Jespersens 523 Stemmer. 

Samme Aar, jeg indvalgtes i Folketinget, blev jeg ved et Sup
pleringsvalg til Bornholms Amtsraad ved Konsul C. P. Lunds 
Bortrejse Medlem af dette Raad; jeg genvalgtes 1916, men ud
traadte 1920. I de samme 7 Aar - 1913-20 - var jeg Med
lem af Driftsbestyrelsen for Rønne-Allingebanen, en Del af 
Tiden dens Formand. Fra 1916-20 var jeg Formand for Besty
relsen for Gudhjembanen, fra 1918-20 desuden Medlem af 
Neksøbanens Driftsbestyrelse. Dette Arbejde interesserede mig 
meget. 

I min Rigsdagsvirksomhed fik jeg ogsaa Lejlighed til at be
skæftige mig indgaaende med en Del lokale bornholmske 
Spørgsmaal. Sammen med Hauge forelagde jeg et Lovfor~lag 
om Afløsningen af det superficiære Fæste, d. v. s. en Ordmng, 
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hvorefter Brugeren ejer Bygningerne, men kun har Fæste paa 
Jorden. Spørgsmaalet havde tidligere været rejst af adskilIige 
bornholmske Rigsdagsmænd; det lykkedes os at faa et Lovfor
slag gennemført. - Havnene i miR Valgkreds havde jeg Held 
til at skaffe betydelige Tilskud og Laan fra Staten, særlig efter 
at en Stormflod ved Nytaarstid 1914 havde fremkaldt alvorlige 
Ødelæggelser. - Blandt de andre lokale Forbedringer, jeg var 
medvirkende til, skal jeg nævne den traadløse Forbindelse til 
Christiansø. - Og saa vil jeg nævne mit gode Samarbejde med 
det østbornholmske Dampskibsselskab, særlig under Verdens
krigen, da man ikke ved egne Midler kunde opretholde Rute
forbindelsen. 

Det var i det hele de rent saglige Emner i Rigsdagsarbejdet, 
der havde min Interesse. Jeg har vist nok ikke i de 7 Aar, jeg 
sad i Folketinget, sagt en eneste Sætning, der havde med Parti
politik at gøre. Jeg savnede Evner paa dette Omraade og blev 
da ogsaa altid for den store Offentlighed en ret ukendt Poli
tiker. Derimod fik jeg overdraget et stort Antal Ordførerskaber 
paa meget uensartede Felter. Blandt disse skal nævnes forskel
lige Lovforslag om Fiskerispørgsmaal, Sønæring, Navigations
og Lodsvæsen. I min Jomfrutale i Oktober 1913 rejste jeg 
Spørgsmaalet om en Naturfredningslov; Henvendelsen blev 
velvilIigt modtaget af Justitsministeren; et Forslag blev fore
lagt; jeg var Formand for Udvalget og fik, da Forslaget blev 
ophøjet til Lov, Sæde i Overfredningsnævnet. Et andet Om
raade var Dyrebeskyttelses- og J agtspørgsmaal. J eg var i 1918 
Formand for en lille Kommission, der udarbejdede Forslag til 
en helt ny Jagtlov. Uden væsentlige Ændringer blev vort For 
slag gennemført - efter at jeg selv var gaaet ud af Rigsda
gen - af Landbrugsminister Madsen-Mygdal. 

Mit Hovedarbejde knyttede sig dog til Administrations- og 
Lønningsspørgsmaal. Uden at jeg selv anede, at jeg her skulde 
faa en Livsopgave, blev jeg i den første Samling, jeg var Rigs
dagsmand, Medlem af Folketingets Lønningsudvalg. Dette 
havde dels den Opgave at behandle de selvstændige Lønnings
forslag, der blev forelagt Rigsdagen, dels at bistaa Finansud
valget med Hensyn til Lønninger, Honorarer m. v., som var 
optagne paa Finanslovforslaget. Jeg fandt, at de Metoder, der 
arbejdedes efter, var primitive, og at der manglede System og 
Plan i hele lønningslovgivningen. I Udvalget var der uden 
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Hensyn til Partiforskel Lydhørhed overfor mine Planer om 
Modernisering og Systematisering, og man overdrog mig Ord
førerskabet i praktisk talt alle de Lovforslag, som i min Rigs
dagstid passerede Udvalget. I 1917 nedsattes »den store Løn-

Adjunkt, nu 
Departementschef 

K. H. KOfoed 

ningskommission«, hvis Resultat, Tjenestemandsloven af 1919, 
var en Kodifikation af de almindelige og særlige -Regler for 
Statstjenestemænd af alle Etater. Enkeltheder er blevet rettede 
i de siden da forløbne 20 Aar, men Systemet er forblevet urørt, 
og de fleste Kommuner, Telefonselskaberne, Privatbanerne 
m. v. har - ligesom Folkeskolen og Folkekirken - ordnet 
deres Lønningsvæsen efter de samme Linier. Efter Forslagets 
Ophøjelse til Lov blev jeg - i Oktober 1919 - udnævnt til 
Formand for det Centralorgan, Lønningsraadet, der skulde 
overvaage Nyordningens Gennemførelse. 

I Februar 1920 tilbød Finansminister Edv. Brandes mig Stil
lingen som Chef for Finansministeriets I. Departement. Det 
var dog en Betingelse, at jeg skulde udtræde af Rigsdagen. Jeg 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



282 

udbad mig derfor Betænkningstid, men da jeg saa, at det trak 
op til en ny Valglov, der vilde udelukke mit Genvalg, sagde 
jeg Ja. Faa Dage efter afskedigedes Ministeriet Zahle. 

Ved Opstillingen til Folketingsvalget den 26/4 1920 viste det 
radikale Rigsdagsparti megen Interesse for mit Genvalg, og da 
dette efter Valglovsændringen ikke kunde ske paa Bornholm, 
foreslog man mig Kandidaturen i Gentoftekredsen. Københavns 
Amt skulde efter Beregningerne fra forrige Valg give et Amts
mandat (til Niels Frederiksen i Lejrekredsen) og et Supplerings
mandat, som Kandidaten i Gentofte skulde være nogenlunde 
sikker paa at faa. Jeg sagde ikke Ja med det samme, men 
rejste hjem, holdt Raad med mine Stillere, der - efter at Lærer 
J. O. Kofoed, Neksø, om end meget modstræbende havde paa
taget sig at afløse mig i Aakirkeby - billigede, at jeg søgte 
Valg i Gentofte. Ved et offentligt Møde samme Aften paa 
Kanns Hotel sagde jeg Farvel til mine Vælgere og dermed til 
bornholmsk Politik. 

Forsøget paa at blive valgt i Københavns Amt fik et saare 
tragisk Forløb. Den Storm, som Landet over rasede imod 
Krigstidens Ministerium og dets Parti, var stærkere her end 
noget andet Sted. »Flensborgmænd« og Folk, der var forbitrede 
over, at de paa Grund af Regeringens Restriktioner var blevet 
hæmmede i deres Krigsfortjenester, gav Vælgermøderne deres 
Præg. Valgresultatet var ogsaa kummerligt; Niels Frederiksen 
fik intet Amtsrnandat, men maatte nøjes med det Supplerings
mandat, jeg skulde have haft. Siden har jeg ikke søgt Valg til 
Rigsdagen eller deltaget offentlig i Politik, bortset fra en 
Gæsteoptræden ved nogle Vælgermøder i min gamle Kreds i 
1924 under Lærer Kofoeds Sygdom. 

Efter Venstres Valgsejr i 1920 blev Neergaard Finansmini
ster. I det Departementschefernbede, Dr. Brandes havde til
budt mig, udnævnte han den ældste Kontorchef i Avance
mentsrækken; men samtidig forelagde han et Lovforslag, hvor
efter Stillingen som Formand for Lønningsraadet fra et hono
rarlønnet Hverv omdannedes til et Embede med Løn og Charge 
som Departementschef. Forslaget fik Tilslutning fra alle Sider 
og ophøjedes til Lov af 10/9 1920. 3 Maaneder før var jeg ble
vet udnævnt til Statens Forligsmand i Arbejdsstridigheder. Jeg 
brød nu mine Teltpæle i Rønne op og fæstede Bo i København. 

Aarene 1920-24 var rige paa interessant Arbejde ikke alene 
i Lønningsraadet og Forligsinstitutionen, hvor jeg dog afløstes 
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i 1922, men i en Række Kommissioner og Udvalg. Allerede 
19 I 9 var jeg blevet Formand for Privatbane kommissionen og 
Medlem af Præstelønningskommissionen, Amtstuekommissionen 
og den saakaldte »røde Kommission", der behandlede Central
administrationens (den røde Bygnings) Arbejds- og Personale
forhold. 1920 blev jeg Formand for Privatbanernes Lønnings
nævn og Telefonvæsenets Voldgiftsnævn, i 1921 Formand for 
Udenrigsministeriets Opholdstillægsnævn, en varig Institution, 
som jeg stadig er Formand for. Da Ministeriet Neergaard 
satte en Regulering af Statens Budget med Nedbringelse af 
Udgifterne for øje paa en fremskudt Plads paa sit Arbejdspro
gram, overdrog man mig Formandsskabet i den saakaldte 
»store Sparekommission« af 21/2 1921 og i nogle spredte Spare
kommissioner (Det kgl. Teater, de sociale Institutioner etc.) 
samt i Kommissionen om en Reorganisation af Orlogsværftet 
og Hærens tekniske Virksomheder. 1923 blev jeg Næstformand 
i Administrationskommissionen (Justitsminister Rytter var 
Formand). Hele dette Spare- og Reorganisationsarbejde gen
nemførtes uden at fremkalde partipolitisk Strid. 

Da Stillingen som Chef for Finansministeriets I. Departe
ment i 1924, efter at Bramsnæs var blevet Finansminister, blev 
ledigt ved Dødsfald, udnævntes jeg til Departementschef. Be
gyndelsen var ikke lovende. Da Rygtet om en saadan Udnæv
nelse spredtes i Kontorerne, underskrev alle Embedsmændene 
i Departementet en Protestadresse. Jeg mærkede dog ikke per
sonlig Uvilje, end sige Mangel paa Loyalitet, og Samarbejdet 
er blevet fuldt tilfredsstillende. Departementets Opgaver er 
vokset med Aarene. I 1926 oprettedes et Lønningskontor, og 
Lønningsraadet, hvor jeg stadig er Formand - om end uden 
Tjenestemandsløn - begrænsedes tilsvarende. 1928 nedlagdes 
det særlige Departement for Pensionsvæsen et, og L Departe
ment overtog dets Funktioner. Statens Udlaansvirksomhed er 
gennem de senere Aars Lovgivning steget meget; vi er nu oppe 
paa en Udlaansmasse paa ca. 800 Mill. Kr. Dertil kommer, at 
Stillingen har medført, at jeg har maattet lede eller være Med
lem af adskillige Kommissioner og Udvalg, som Regeringen har 
nedsat, eller som man har ønsket, at Finansministeriet havde 
Repræsentanter i. Jeg har saaledes været Formand for Løn
ningskommissionen af 1929 og en Række Udvalg om Tjeneste
mandsspørgsmaal (Arbejdstidsregler, Feriebestemmelser, Tjene
steboliger etc.). I Telefonkommissionen af 1937 var jeg Næst-
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formand, og jeg sidder for Tiden bl. a. i Universitetskommis
sionen, det erhvervsøkonomiske Raad og de forskellige Krigs
forsikringsbestyrelser samt i Repræsentantskabet for det dan
ske Luftfartsselskab, hvor jeg er Næstformand; det er ikke, 
fordi jeg har særlig Interesse for Luftfart, men fordi Staten 
er stærkt økonomisk engageret gennem sin Koncession. Udfra 
lignende Betragtninger har jeg siden 1932 været Medlem af 
Statstilsynet med Telefonselskaberne. 

Udenfor Periferien af de Funktioner, som naturligt kan afle
des af mit Departementschefembede, ligger Hvervet som For
mand for Bestyrelsen for Østifternes Aandssvageanstalt. Den 
har gennemgaaet en betydelig Udvikling i de 15-16 Aar, jeg 
har været Indehaver af dette Formandsskab. Det er ikke min 
Fortjeneste, men Forholdenes Udvikling og Socialreformen. 
Anstalten har nu over 5000 Alumner i Pleje, deraf godt 1100 
paa Ebberødgaard og 36 paa Strøbyhus ved Aakirkeby. En lig
nende administrativ Stilling har jeg som Statens Tilsynsførende 
ved Statens Seruminstitut. 

Alt dette har givet mig meget og interessant Arbejde og kun 
lidt Fritid; det meste af denne har jeg i de sidste 5 Aar benyt
tet til at skrive Bornholms politiske Historie. 
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EFTERSKRIFT. 

Skønt dette 5. Bind af Bornholms politiske Historie ikke 

naar længere end til 1910, afsluttes hermed Værket. Jeg kan 

med de Krav, som den nuværende Tingenes Tilstand stiller til 

min Arbejdskraft, ikke afse Tid til at fortsætte. Sindene maa 

ogsaa nu være saa optagne af de verdenshistoriske Begiven

heder, vi oplever, at man ikke kan regne med nogen større 

Interesse for lokalhistorisk, politisk Stof; dette gælder baade 

F orfatter og Læsere. 
Jeg takker alle, som har hjulpet mig med mit Arbejde og vist 

det Interesse. 

København i April 1940. 

K.H.Kofoed. 
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Fra Bornholms Museum. 
Ved T H. L I N D. 

1. OPFISKEDE GENSTANDE. 

De bornholmske Fiskere, der i Begyndelsen af I920'erne be
gyndte at fiske Rødspætter i østersøen med Bundslæbevod, 
kom uventet til at give Bidrag til Oplysningen om Bornholms 
Fortid. I Voddet, der jo skraber Bunden, fik de ikke blot Fisk, 
:nen ogsaa forskellige Genstande, der var sunket til Bunds, og 
naar en eller anden af disse Genstande syntes dem at have 
Interesse for Museet, har de indleveret den, og Museet er saa
ledes blevet dem Tak skyldig, fordi de herved har bidraget til 
:tt kaste Lys over vore Forfædres Liv. 

Allerede i de første Aar opfiskedes en Del Fyrrestubbe, der 
stod fast i Havbunden paa en Dybde af 35-40 Meter Syd
Sydvest for Bornholm. De stammer fra den Tid, da østersøen 
var et Indhav, der mod Vest strakte sig mellem Bornholm og 
Skaane og i en Bugt Vest for Bornholm, mens denne ø iøvrigt 
var landfast med Tyskland og mod Vest uden om den nævnte 
Bugt med de senere danske Øer og Sverige.';) Ancylustiden 
kalder man Tiden efter en Ferskvandssnegl, som da levede i 
østersøen, o. 8000-5000 f. Kr., og det kan antages, at Fyrre
stubbene stammer fra Tiden omkring 8000. Sammen med Fund 
af lignende Art, som skaanske Fiskere har gjort, har de fundne 
Stubbe bidraget til at bestemme Udstrækningen mod Vest af 
den daværende østersø. 

I April 1928 opfiskede en Fisker fra Sandvig 5 Kvartmil ud 
for denne Byen Grønstensøkse med Skafthul. Den er 18 cm 
lang, og dens Bredde ved Skafthullet er 6,7 cm. En Flis paa 
Undersiden er sprængt af fra Spidsen til midt for Skafthullet. 

I Maj 1929 opfiskedes Nordøst for Bornholm paa 56 Favnes 
Dybde af Fiskere fra Melsted et Lerkar, 25 cm højt, 21 cm i 
udvendig Diameter, med en flad Bund af 7 cm 's Diameter; 
Halsen er 3 cm høj og 9,5 cm i Diameter; Karret har 5 smaa 
gennemhullede ører. Det er ganske helt. 

';) Se Kortet i J. Brøndsted: Danmarks Oldtid I, S. 39. 
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0skenkrukke fra Yngre Stenalder, opfisket Nordøst for Bornholm 

Begge disse Fund er fr:l yngre Stenalder og af betydelig 
Interesse, især vel Lerkarre:. I »Danmarks Oldtid« I Side 133 
afbilder Museumsinspektør Dr. phil. Johannes Brøndsted et Ler
kar af samme Type fra Birkerød Mose og paapcger, at disse 
Lerkar, Øskenkrukker kalder han dem, har været Bærekar. De 
lodretstillede Ører, »Øskener«, har støttet Bærenettet. De stam-
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mer fra de første Agerbrugeres Tid ca. 3000-2500 f. Kr., og 
der findes kun faa Eksemplarer af dem, foruden det fra Birke
rød et (defekt) fra Djursland og et fra Vendsyssel. 

Grønstensøksen er, som sagt, opfisket ret nær Land, kun 5/4 

Mil ude. Har Stenaldermanden fisket saa langt ude? Krukken 
er opfisket for langt ude fra Land til, at her kan være Tale 
om, at den har tilhørt en Mand, der var ude paa Fiskai. De 
maa vel begge stamme fra Folk, der har været paa Langfart. 
Er det dristige Landnamsmænd, der fra Skandinaviens Halvø 
er søgt ud for at gaa i Land paa Bornholm? Er det Ting, der er 
tabt fra Baaden? Eller melder de om, hvor farlig Sejladsen 
over østersøen kunde være? Man kan spørge; ingen kan give 
Svar. Men for os fortæller de to Genstande om Trafik over 
østersøen for 4000-5000 Aar siden. 

Fra Overgangen til den nyere Tid, vel det 16. Aarh., stam
mer en Kanon, som 1935 opfiskedes af Fiskere fra Aarsdale i 
»Bækken«, en dyb Rende, der løber fra Syd for Christiansø til 
ud for Nexø. Den er af Jern, 102 cm lang og omvundet med 
5 Jernringe; den udvendige Diameter er fortil 30 cm, bagtil 
32 cm; Hullet er fortil 17 cm i Diameter. Det ser ud til at 
have været en Bagladekanon. 

Fundene omfatter iøvrigt især gamle Skibsankre fra Sejlski
benes Tid, Skibsblokke, en Slingøkse, en glaseret trebenet Potte 
og Dele af andre Potter, alt fra nyere Tid. 
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2. BORNHOLMS ÆLDSTE FLINTREDSKAB. 

I sin nye Bog »Bornholms Forhistorie« (Rønne 1938) omtaler 
Peter Thorsen en Flintskraber, som han for nogle Aar siden 
f~n~t i en Strandvold ~ Bodilsker, og som han mener sandsyn
ltgviS er fra Rensdyruden. Den er allerede omtalt i Bornh. 
Samlinger XXII (1934) S. 122 som »det hidtil ældste kendte 
bearbejdede Stykke Flint fra øen« og i XXIII (1935) S. 218 
af Ole Klindt-J ensen som muligvis hidrørende fra Rensdyr
tiden. Endelig skriver Museu~sinspektør Dr. ph il. ]. Brøndsted 
i »Danmarks Oldtid« I (1938) S. 326, at den »hører maaske 
herhen« ('J: til de senglaciale Fund, Fundene fra Rensdyrtid). 

Enten nu Skraberen stammer fra Rensdyrtiden eller fra den 
følgende Mulleruptid, er den som det ældste Flintredskab> der 
kendes her fra Øen, af saa stor Interesse, at en nærmere Rede
?ørelse for Fundforholdene maa forekomme rimelig. Den er 
ikke fremkommet før paa Grund af Usikkerheden med Hen
syn til, fra hvilken Tid Skraberen stammer; men da denne, som 
anført, er omtalt flere Steder, gives her de udførligere Op lys
mnger. 

Da Thorsen midt i Oktober 1929 indleverede Skraberen til 
Bornholms Museum, ledsagede han den med følgende Skrivelse 
(dateret 17. Oktbr. 1929): 

»En Flintskive af den Slags grove Flint, som findes i den 
bornholmske Moræne og siges at være faststaaende i Kristians
stadomraadets Kridtaflejring,er. Skiven er fundet af mig i en 
Grusgrav, som udnyttes af Cementstøber Linddahl og ligger 
ved »Enekrogen« mellem Hundsemyre og Landevejen lidt Nord 
for. Sandegaard i Bodilsker. Jorden ejes af Johnsen, som bor 
umiddelbart Sydøst for Graven. Stykket blev af mig udtaget 
af den ca. 6 Alen høje Grusbrink i Gravens Sydende hvor den 
laa omtrent 1 1/ 2 Al. under Overfladen. Gruset laa ~forstyrret, 
sa~ledes som det var aflejret af Havet i den gamle Strandvold. 
Flmtstykket laa med den flade Side nedad, og jeg tog det ud 
uden at tænke paa, at det var bearbejdet. Først da jeg fik det 
renset, saa jeg, at det har Slagkegle i den tykke Ende, og i den 
anden er uldannet en »Fas« ved Aftrykning, saaledes at der 
fremkommer en Skrabeæg. Stykket har saa efter min Mening 
været brugt, inden Strandvolden var færdigdannet. Efter Kort-

19 
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bladbeskrivelsen1
) ligger Litorinatidens Strandvolde uden for 

Hundsernyre og dækkende en Del af Tørven. Mosen selv synes 
for en Del at være fyldt med Tørv i Ancylustiden, dog først 
efter Egens Indvandring; men denne Strandvold er ældre end 
Mosens Dannelse og maa vel betragtes som senglacial. Hvis 

Skiveskraber fra »Enekrogen«, Bodilsker. 5/7 

dette er rigtigt bestemt, saa er Flintredskabet fra Rensdyrtiden 
og er saaledes det ældste Stykke Oldsag, jeg kender fra Born
holm. 

Fundet blev gjort Søndag d. 6te Oktober i Aar.« 

Museet indberettede Fundet til Nationalmuseets r. Afdeling, 
hvis daværende Inspektør C. Neergaard udtalte, at Skiveskra
beren efter sin Type maatte anses for ikke at være saa gammel 
som antaget. 

For at faa Klarhed over de geologiske Forhold paa Fund
stedet henvendte jeg mig d. 17. Jan. 1930 til nuværende Profes
sor Dr. phil. Knud Jessen, der havde foretaget Undersøgelser 
i Hundsernyre i Sommeren 1929. I Brev af 22/1 30 skriver 
Prof. Jessen: 

»Peter Thorsen er jo velkendt af Geologerne, og hans Rede
gørelse for de geologiske Forhold ved Hundsernyre og de Slut
ninger, han drager, synes at være rigtige ud fra de Forudsæt-

1) Danm. geol. Undersøgelse L Række Nr. 13. Kortbladet 
Bornholm v. K. A. Gronwall og V. Milthers (1916). 
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ninger, som han maa have. Sagen synes med Rette at være mær
kelig. Det fundne R,edskab er jo efter Neergaards Erklæring 
en Skiveskraber. Der er dog maaske en anden Mulighed for
uden den af Thorsen fremførte, - under Forudsætning af, at 
Skiveskraberen virkelig har ligget i uforstyrret Grusmateriale. 
Der kan vel ikke være Tale om, at den er taget i Skredmasser, 
i hvilke den kan være bleven begravet efter forud at have lig
get paa Overfladen? Sagen er jo af stor Interesse, hvis den er 
indlejret i Strandgruset under dettes Dannelse. For Afgørelsen 
af dens Alder bliver da Alderen af Bundlagene i Hundsernyre 
af afgørende Betydning; thi de maa ganske rigtigt, som Thor
sen fremfører, være yngre end Strandgruset Vest for Mosen. 

Hidtil har man anset Hovedparten af Hundsernyretørven for 
at stamme fra Ancylustiden; men dette er sikkert ikke rigtigt. 
En Undersøgelse af Bundlagene af Hundsernyre, som jeg nu har 
foretaget paa Prøver, som jeg indsamlede i Sommer, giver 
vel ikke fuldt afgørende Svar paa Spørgsmaalet om, hvornaar 
denne Mose begyndte at dannes; for at dette kan opnaas, maa 
jeg blive mere fortrolig med Bornholms specielle Skovudvikling 
gennem Behandlingen af det anselige Materiale, som jeg ligger 
inde med, men endnu ikke har faaet undersøgt. Det synes dog, 
som om Bundlaget kan være af tidlig litorinal Alder. H vis Bund
laget med Sikkerhed var fra Ancylustiden, maatte det Vest for 
Mosen liggende Strandgrus opfattes som senglacialt, hvad man 
hidtil har gjort, og Skraberen maa da være fra »Rensdyrtid«, 
hvis den er kommen ind i Gruset, samtidig med at dette aflej
redes ved Stranden. Nu er Bundlaget som sagt sandsynligvis 
tidlig litorinalt, og da faar Fundet af Skraberen Betydning for 
Spørgsmaalet om Litorinasænkningens Forløb paa Bornholm. 

Langs Sydranden af det fennoscandiske Granitplateau synes 
det, som om der er to Litorinasænkninger, een i ældre Stenal
der, samtidig med vor klassiske, og en anden i Slutningen af 
yngre Stenalder; imellem disse har der fundet en Hævning 
Sted. Strandvolden ved Frænnemark S. f. Svaneke (8 m) inde
holder jo yngre Stenalders Kulturlag og maa da være opkastet, 
samtidig med at den anden Sænkning i Fennoscandia fandt 
Sted. Hører nu Skraberen til Strandgruset Vest for Hundse
rnyre, er det naturligt at opfatte den som ældre Litorinal. I 
Hævningsperioden efter den første Litorinasænkning dannedes 
de nedre Skovlag i Hundsernyre; men under den derpaa føl
gende Sænkning afspærredes Havet fra Mosen ved Strandvolde, 

Bornholmske Samlinger,  27de Bind, Rønne 1940

www.vang-hansen.dk



282 

og der dannedes et mægtigt Lag af Sumptørv, som nærmest ud 
mod Kysten indeholder Rester af Strandplanter. Under den 
derpaa følgende anden Hævning dækkedes Mosen atter af Æl
leskov, som senere stedvis fortrængtes af et yngre Lag Sump
tørv (foraarsaget af den subatlantiske Klimaforværring i Jern
alderen?), inden Klitterne væltede sig ind over Mosens østlige 
Randpartier.« 

I en Redegørelse til Prof. Jessen af 24/T 30 understreger 
P. Thorsen, idet han iøvrigt væsentligt gentager sin Fundberet
ning til Museet: 

»Stykket laa indlejret i ujorityrrede Gruilag, med den raa 
Skorpe opad og udefter, og da jeg tog det ud, saa jeg først, 
efter at jeg fik det renset, at det var bearbejdet. Dybden under 
Overfladen var ca. 2 Alen, øverst var afrømmet omtrent en 
halv Alen Muld, og derunder var omtrent 1

1
/ 2 Al. uforstyrret 

Grus, som ligger i meget tydelige Lag, skiftevis finere og grove
re, og hvi~ Stykket var nedgravet deri, havde Forstyrrelsen 
været let at se. Jeg iaa meget nøje efter; thi jeg var straks klar 
over, at dette kunde maaske være af ret stor Værdi for Viden
skaben. Der er altsaa paa ingen Maade Tale 0111, at jeg har 
taget det i nedraset Grus; saa havde det jo været værdiløst. J eg 
var alene paa Stedet, da jeg tog det; saa jeg kan ikke skaffe 
Vitterlighedsvidner derpaa; men De faar nøjes med mit Ord. 
Jeg var jo klar over, at Strandvolden var ældre end Mosen, 
og da Kortbladbeskrivelsen regner den nedre Tørv til senere 
Ancylustid, regnede jeg straks Fundet til Rensdyrtid; det er 
altsaa ikke saa afgjort; men ialfald er det jo sikkert noget af 
det ældste, som er fundet her." 

I Anledning af dette Brev svarede Prof. Jessen: 
"Peter Thorsens Oplysninger om Fundforholdene er jo meget 

værdifulde og lader ingen Tvivl tilbage om, at Flinten virkelig 
er samtidig med Dannelsen af Strandvolden. Af Betydnil1g for 
Bestemmelsen af dennes Alder bliver saa Undersøgelser af 
Hundsemyre og de andre Moser med lignende Beliggenhed. 
Men for at kunne vurdere disse ret, bliver det, saa vidt jeg kan 
se, nødvendigt at tage hele Bornholms postglaciale Skovhistorie 
op til samlet Behandling. Den er jo væsentlig forskellig fra det 
øvrige Danmarks. Materialet dertil ligger indsamlet her,1) men 
det kniber med Tiden.« 

") J: i Danmarks geologiske Undersøgelse. 
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