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Bornholms politiske Historie fra 1848
til vore Dage.
Af Departementschef K. H. KOFOED.

/JDIE AFSNIT 1852-62.
(Kampen om Helstat eller Eiderstat,. Reformlovgivning
i Kongeriget).

DEN ALMINDELIGE POLITIK
VED VALGET 1852.
Den første 3aarige Rigsdagsperiode under Junigrundloven
var sluttet, og der maatte finde ordinære Valg til Folketinget
Sted inden Oktober 1852. Ved kongeligt aabent Brev af 26.•
Maj blev Valget fastsat til 4. August. Store politiske Spørgsmaal stod paa Dagsordenen: Arvefølgen, Toldenheden mellem
Kongeriget og Hertugdømmerne, Ordningen af Monarkiets
militære Forhold og - først og sidst - Helstatens Forfatningsforhold. Det var altsaa overvejende sandsynligt, at den
Rigsdag, som skulde vælges den 4/8 1852, vilde faa den Opgave
at tage Stilling til, hvorledes de for Landets Fremtid mest indgribende Spørgsmaal skulde løses. Der var derfor Grund til at
vente, at Valgkampen vilde blive heftig og Vælgernes Deltagelse betydelig. Lige det modsatte skete; Augustvalget 1852
blevet af de mest stilfærdige, der nogen Sinde har fundet Sted
i Danmark, ja det kneb endog med at faa Folk til at stille sig.
Ikke mindre end 41, altsaa mellem Halvdelen og Trediedelen
af det hidtidige Folketings Medlemmer, afslog at søge Genvalg,
og blandt disse var adskillige af de førende og mest kendte
Politikere. - Kun 26 0J0 af Vælgerne afgav deres Stemmer;
særlig i Jylland var Deltagelsen ganske minimal.
Denne Tilbageholdenhed skyldtes utvivlsomt, at mange af
V ælgerne ikke havde en blot nogenlunde klar Indstilling overfor de Problemer, som Statsomordningen frembød, og blandt
dem, som havde Standpunkt i den standende Strid, antog vistnok de fleste, at de afgørende Beslutninger i disse Sager vilde
blive truffet udenfor den danske Rigsdag. Det var formentlig
ogsaa denne Følelse, som betog saa mange Politikere Lysten til
at fortsætte.
Den partipolitiske Opmarch var iøvrigt skredet et godt
Stykke frem siden Rigsdagsvalgene for 3 Aar siden. Alle 3
1.
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Hovedretninger havde organiseret sig: de konservative Helstatsmænd i Grundejerforeningen med Grev Frijs-Frijsenborg
som Formand; de nationalliberale Centrumsmænd i "Femtejuniforeningen« med Førere som Monrad, Fenger, Hall og
Krieger, medens Venstre vedvarende stod i »Bondevennernes
Selskab.« Dette sidste Parti havde lidt meget ved Frafald og
Splittelse; bl. a. var Gleerup traadt ud af Partiet, men med
Formanden Balthasar Christensen, Tscherning og J. A. Hansen
i Spidsen søgte D;1an yed Vælgermøder og kraftige Opraab i
»Almuevennen« at samle saa mange Stemmer som muligt om
Partiets Kandidater.
Det lykkedes ogsaa Bondevennerne at faa valgt ca. 40 Folketingsmænd. De nationalliberale talte en lignende Styrke,
medens der kun valgtes 8 9 konservative.

a

2. VALGET PAA BORNHOLM DEN 4/ 8 18 52.
Allerede ved Landkommunalforeningens Aarsmøde den 9/ 2
52 havde man sat det Folketingsvalg, som man vidste skulde
finde Sted i Løbet af Aaret, paa Dagsordenen. Man enedes dog
paa Mødet om, at det var for tidligt at drøfte Sagen nærmere,
særlig »da man ikke vidste, hvem der vilde stille sig.« Derimod
fandt man, at det vilde være rimeligt, naar Tiden nærmede
sig, at afholde et Møde i Almindingen, hvor Vælgerne fra saavel Købstæderne som Landkommunerne kunde komme sammen
til en Forhandling.
I Avisen for I I ' Juni findes Kongens aabne Brev om Valgets Fastsættelse til 4' August, og i Avisen for 29' s. M. indbyder Kaptajn H. P. Rasch, Pedersker, som Formand for Kommunalforeningen Vælgerne fra By og Land til et Møde ved
Pavillonen i Almindingen den 1 5/7»for at forsøge et Prøvevalg af Rigsdagsmænd til Folketinget«. »Samtidig indbydes
d'Hrr, der agter at stille sig som Valgkandidater ved de til
4' August d. A. allerhøjest befalede Valg«, "til forinden Prøvevalget at anmelde dette til et af Bestyrelsens Medlemmer: Hr.
cand. jur. A. Sunder, Hr. Proprietær H. Jespersen« eller Kapt.
H. P. Rasch selv.
Som det fremgaar af Bekendtgørelsen, var dette Møde tænkt
som et Fællesmøde for hele Bornholm. Imidlertid blev der
allerede den 6/7 holdt et særligt Møde i Rønne for Vælgerne i
1. Kreds. Dette Møde er overhovedet ikke omtalt i Avisen,
men derimod i »Folkevennen«, der forud for dette Valg inde-
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holdt en Række Opraab og valg agitatoriske Artikler fra Bondevennernes Hovedorgan "Almuevennen«. Derimod indeholdt
Bladet ikke forud for dette Valg selvstændige eller af lokale
Indsendere affattede politiske Artikler; i Avisen fandtes kun
en enkelt saadan Artikel; den vil blive omtalt i det følgende.
Ved Rønnernødet var der kommet ca. 40 Vælgere til Stede.
Efter at Kredsens Folketingsmand, Findanus Petersen, havde
erklæret, at han var villig til at søge Genvalg, blev han udspurgt om sin Stilling til den bornholmske Milits. Han erklæ~ede hertil, »at han vilde modsætte sig den mulige Plan at
l~ddrage Bornholm under den almindelige V ærnepligtsordmng, der forekom ham at ville blive et for vore Forhold ubrugb~rt og derhos bekosteligt Projekt. Udbedre den gamle Bygmng troede han at være det fornuftigste.« Ved den derefter
følgende Afstemning faldt 3 8 Stemmer paa Findanus Petersen.
Ingen anden ~andidat . bragtes
Forslag. Nogle Dage efter
meddelte han l et A vertlssement l Folkevennen - men ikke i
Avisen - Vælgerne sin Beslutning om at stille sig.
Ved Mødet i Almindingen indfandt der sig Repræsentanter
~or de fleste Købs~ad- og Lan~ommuner. Antallet opgives
Ikke, men da der lalt blev afgIvet 43 Stemmer, har Tallet
næppe været over 50. Under Hensyn til det paa Rønnernødet
passerede fandt man det mest nødvendigt at faa Klarhed over
Forholdene i 2' Kreds. Der blev omdelt Stemmesedler til Deltagerne fra Aakirkebykredsens Kommuner. Af de 23 Stemmer
der blev afgivet, faldt de 13 paa Farver O. E. Sonne, Neksø:
7 paa Pastor J. P. Koefoed, Poulsker; derefter fik Kreds'ens
hidtidige Folketingsmand, Ritmester Koefoed, Lauegaard, Købmand Balle, Aakirkeby, og Kontrollør Bohn, Svaneke, hver I
Stemme. De 5 Mænd, der var stemt paa, og som alle var til
Stede, bl.ev nu spurgt, om. de vilde stille sig. Sonne og Balle
svarede Ja, de andre 3 nej. Om Ritmester Koefoeds Nej var
en Følge af, at han kun havde faaet 1 Stemme ved den forudgaaende fri Afstemning, eller om han i alle Tilfælde ønskede
at blive fri for Mandatet, har man ingen sikre Holdepunkter
for. Maaske skal hans Nej til at søge Genvalg ogsaa ses paa
Baggrund af, at det var hans Svigersøn, Farver O. E. Sonne,
der havde faaet et Flertal af de afgivne Stemmer.
Efter at Forhandling.en om 2. Kreds var sluttet, forlangtes
ogsaa en Prøveafstemmng for I. Kreds. Der blev afgivet 20
Stemmer; deraf faldt de 18 paa Findanus Petersen, der var til

.i
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Stede, medens 2 stemte paa den sjællandske Rigsdagsmand,
Lærer Gleerup, som adskillige Bornholmere havde i venlig
Erindring fra hans Ordførerskab i den bornholmske Udmarkssag.
Urmager Petersen erklærede, at han modtog Kandidaturen,
hvorefter han holdt et kort Foredrag om sin Stilling til de
almindelige politiske Spørgsmaal. Fra Forsamlingens Side
ytrede man Ønske om at kende Kandidaternes Stilling til den
særlige bornholmske Milits. Findanus Petersen udtalte sig udførligt om denne Sag og konkluderede i, at det var »tjenligst
baade for Staten og Bornholm, at Militsen med tidssvarende
Modifikationer bibeholdtes.« »D'hrr Sonne og Balle henholdt
sig i Et og Alt til, hvad Petersen havde udtalt i denne Sag.« .
I samme Nummer af Avisen (for 23/7), hvori Meddelelsen
om Almindingsmødet findes, er yderligere optaget en under
Mærket X indsendt Artikel. I denne peges der paa de betydelige Opgaver, som vil komme til at foreligge for det nye Folketing, som skulde vælges. Det var derfor af ganske særlig Vigt"ighed at finde Repræsentanter, som »foruden de almindelige
Egenskaber: Redelighed, sund Dømmekraft og god Villie, besidde nogen Intelligents, et godt praktisk Blik og for Alt nogen
Kendskab til det offentlige Liv og Forholdet i dette.« For
Rønnekredsen føler Indsenderen sig nogenlunde tryg, idet den
hidtidige Repræsentant har lovet at stille sig paany. Anderledes
er Forholdet i Aakirkebykredsen, hvor den forrige Rigsdagsmand »ikke stiller sig, og her bliver altsaa en anden og nye at
vælge, hvorfor og Ønsket om, at en eller flere dygtige og fuldkommen habile Kandidater ville melde sig og fremstaa, tør
være og vist nok er ret levende. Der er imidlertid, efter hvad
der til Dato foreligger, ikke synderligt Haab om at se dette
Ønske opfyldt; meget snarere kunde der maaske være Grund
til at antage, at mindre dygtige Candidater ville fremstaa, ligesom at blandt de Fremstaaende en mindre Qualificeret kunde
erholde Stemmeflerhed.« - Den stærkt bekymrede Indsender
udpeger derefter 2 Mænd i Kredsen som »ønskelige Valgkandidater«, nemlig Pastor Koefoed i Poulsker og Toldkontrollør
Bohn i Svaneke, og slutter med at sige, at der udenfor Distriktet naturligvis er mange kvalificerede!
Denne Artikel er dateret 2 I /7 og er altsaa skrevet 6 Dage
efter Almindingsmødet. Man maa derfor gaa ud fra, at dettes
Forløb er Forfatteren bekendt, og at han altsaa giver Udtryk
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for den Opfattelse, at Farver O. E. Sonne og Købmand Balle
ikke er tilstrækkeligt egnede. At han ikke har været ene om
denne Mening, fremgaar af den Kendsgerning, at den bornholmskfødte Præst C. F. Gram, der i den forløbne 3 Aars
Periode havde repræsenteret Ribe Amts 5. Valgkreds (de kongerigske Enklaver i Sønderjylland), paa Valgdagen optraadte
som Kandidat. Hvem der havde knyttet Traaden mellem de
bornholmske Vælgere og Pastor Gram, foreligger der intet om.
Valget i Rønne foregik ved denne Lejlighed ligesom Supplerin?svalget Aaret før paa Store Torv. Ogsaa denne Valghandlmg lededes af By- og Herredsfoged Garde i Rønne. Findanus Petersen var eneste Kandidat. Han mødte med 5 Stillere, nemlig Procurator Fog, Skipper H. Holm, Urmager J. L.
Jespersen og Garver Wulff, alle fra Rønne, samt Skolelærer
Knudsen fra Vestermarie. Procurator Fog var Kandidatens
ordførende Stiller og anbefalede hans Valg ganske kort. F. P.
holdt derefter sin Valgtale. Den er af ham selv meddelt ordret
i Folkeven~en og gengives her i sin Helhed, da den giver en
kort OverSigt over de Problemer, hvorom den politiske Interesse samlede sig paa det daværende Tidspunkt, ligesom den
ogsaa baade ved sine Mangler og sine Fortrin karakteriserer
Taleren selv. Den lød saaledes: »Dengang jeg forrige Aar, efter
Manges Opfordring, fremstillede mig paa dette Sted og af
Medb~rgere overdroges det hæderlige Hverv at give Møde i
Folketmget under dets sidste Samling som Valgkredsens Repræsentant, da følte jeg mig stærkt berørt af det Ansvar der
ligefrem fulgte med denne Stilling, og i en lignende Situ~tion
~r de: naturligt, at jeg ogsaa i dette Øjeblik maa befinde mig,
Idet Je~ atter vover ~t tilbyde Valgkredsen min Tjeneste; thi
det er mgen HemmelIghed, det er en bekjendt Sag, at Spørgsmaal af den største Vigtighed ville foreligge paa de nærmest
forestaa~nde Rigsdage.
Men, uagtet jeg saaledes denne Gang ligesom tidligere tilfulde føler ,?ie?likkets .Alvor og Betydning, er dog min Stilling
noget forskjellIg fra Sidst, derved, at jeg nu maa antages at
være V~lgkredsen bedre bekjendt end for et Aar siden. Jeg har
været tIlstede ved enhver Afstemning, der har fundet Sted
under sidste Rigsdagssamling, og min Handlemaade trøster
jeg mig. til at forsvare; idetmindste tør jeg paastaae at have
fulgt mm Overbeviisning og ved min Stemmegivning blevet
de Hovedgrundsætninger troe, som jeg altid har vedkjendt mig,
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og som jeg til enhver Tid, efter Evne, skal søge at hævde.
Foruden at jeg saaledes kan henvise til en Tid, hvor jeg har
deeltaget i det offentlige Liv, tør jeg vel ogsaa sige, at denne
Fortid har ydet mig endeel Belæring. Jeg mødte ikke saa fremmed paa Rigsdagen, som Mange vistnok, ved at see hen til min
Livsstilling, kunde have Grund til at troe, men det er dog en
Selvfølge, at jeg denne Gang maa kj ende en heel Deel, som
forrige Gang maatte være mig fremmed, og min Stilling, betragtet fra denne Side, vil derfor ogsaa være n o g e t anderledes.
Jeg sagde, at Spørgsmaal af den største Vigtighed ville foreligge paa de nærmest forestaaende Rigsdage. Ja, tilvisse! Foruden at flere af de i det borgerlige Liv mest indgribende Love
staae tilbage, vil der tillige, i Henhold til den kongelige Kundgørelse af 28de Januar d. A. foreligge Forslag angaaende Statsdelenes Ordning, deres indbyrdes Forhold og Forbindelse. Det
er givet, at Slesvigs constitutionelle Forbindelse med Danmark
for Tiden ikke lader sig opnaae; alle Anstrængelser i denne
Retning have viist sig frugtesløse. Det er af de med Forholdene
bedst bekjendte dansksindede Mænd erklæret for en Nødvendighed at arbeide hen til et saakaldet Heelstat, et Danmark til
Elben, som den eneste mulige Løsning. Er det Tilfældet, at
Danmark i dette Hovedspørgsmaal maa bøie sig for Europas
Villie, og Folkethinget nødsages til at gaae ind paa Forhandlinger af en saadan Natur, da vil jeg til det Yderste holde paa
de af de m u l i g e Forslag, der, foruden at bevare Danmarks
størst mulige Selvstændighed ligeoverfor det tydske Forbund,
tillige bevarer den grundlovsrnæssige Frihed i den Deel af
Monarkiet, hvor Grundloven gjælder.
Om mine Anskuelser med Hensyn til den indre Politik, vil
det være mindre nødvendigt videre at tale, i den Henseende
antager jeg nu at være Valgkredsen bekjendt. Min Kjærlighed
til Friheden, en Frihed som den Grundloven forjætter os, den
skriver sig hverken fra igaar eller idag, den frie folkelige Retning har jeg hyldet, saalænge jeg har været Mand, og mine
Vælgere bleve neppe overraskede ved, som oftest, at finde mig
iblandt den Kreds af Mænd, der dannede Folkethingets venstre
Side. Jeg tør antage at de Allerfleste ligefrem ventede, ja ønskede dette.
Jeg vil, at enhver Mand skal være saa fri og selvstændig som
hans Livsstilling, i Forbindelse med en god Samfundsorden,
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tillader,- og vil altid være en Modstander af dem, som arbeide
paa at conservere Embedsmyndigheden der, hvor Borgeren med
god Ret kan forlange at handle paa egen Haand.
Jeg vi~, at .Statsli-:et i det Hele skal være saa gjennemsigtigt
som mulIgt; Jeg er mgen Ven af det Hemmelighedsfulde, det
Forborgne, de hemmelige 0vrighedserklæringer derunder indb~fatted~, og ønsker Alle, saavidt muligt, betryggede imod
VllkaarlIghed. Jeg lagde tidlig Mærke til denne Art Behandlin~, hvoraf jeg senere selv modtog min Deel, og jeg haabede
?en at opleve en Forandring. Forandringen er vel indtraadt,
Idet Folket er blevet myndigt, men Friheden er endnu ikke
bragt saaled.es ind i livet til daglig Brug - om jeg saa maa
udtrykke mIg - som den grundlovsrnæssig bør og skal; det
er endnu Vaarens Tid, men benyttes denne saaledes som den
bør, vil Høsten sikkert lønne Vaarens Møie.
Nu, med Hensyn til de Sager, der særlig vedkom Bornholm,
og som behandledes paa sidste Rigsdagsmøde, da er det Væsentligste af de derom førte Forhandlinger meddeelte igjennenl
et af vore offentlige Blade, og jeg antager disse at være saaledes, om ikke tilstrækkeligt, saa dog noget bekjendte. Der var
f?r det Første Sagen angaaende vor Skole, som jeg gjorde Mit
ul at bevare for Landet, og jeg maa tilføie, for Byen. Der skal
være Enkelte, der have fundet det besynderligt, have fundet det
Paafaldende, at see mig her optræde som en Forsvarer· man
stode i den Formening, at dens Opretholdelse vilde forøge
Skattebyrden; men, ved at see nærmere til, vil jeg dog formode,
at Alle have begrebet det Feilagtige i denne Opfattelse. Nei
jeg kan f~rsikkre, at dens Opretholdelse paa den Maade, so~
skeet er, Ikke vil forøge Skattebyrden for en eneste Mand i
B~e el.ler paa Land; derimod vilde dens Nedlæggelse upaatVIvlehg, for Rønne, have havt en saadan Forøgelse til Følge.
Efter min Overbeviisning maatte jeg finde det i høieste Grad
ubilligt at berøve Bornholm sin Skole, saalænge lignende Dannelsesanstalter existere og vedligeholdes overalt i det øvrige
Rige.
Den næste Sag angik alene vore Kjøbstæder, eller, om man
vil, en Enkelt af dem; det var Tagsagen, som indbragtes af
mig i Folkethinget og det kun med ringe Haab. Jeg er mig
selv bevidst at have gjort alt Muligt for denne Sag, at have
gr.ebet den an paa den Maade, hvorpaa den a l e n e, idetmmdste foreløbig, kunde tages, og det har glædet mig at see,
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at mine Bestræbelser dog ikke ganske mislykkedes. Jeg vil bede
Dem, mine Herrer, at gjennemlæse Justitsministerens Resolution af 23de April sidstleden. Bliver denne vel forstaaet og
vel respecteret - og det vil jeg haabe, - da behøver ingen
Mand at frygte for, at blive kastet paa Gaden paa Grund af
Tagomlægningen. Saameget herom.
Skulde nu mit Mandat ved denne Valghandling blive fornyet, skulde den Mission atter overdrages mig at møde paa
Rigsdagen som Repræsentant for I ste Valgkreds, da gaaer jeg,
ligesom forrige Gang derhen, støttet til den sunde Menneskeforstand, til Selvtænkning, og hvad jeg forøvrigt i Livets Skole
har havt Leilighed til at paaagte, og derinde vil jeg understøtte enhver Bestræbelse for at udvikle Friheden paa en for
Samfundet gavnlig Maade, og, naar Konge og Folk vandre
Haand i Haand, forene sig om det Formaal: en folkelig Udvikling af Friheden, ikke glemmende Fortiden, da vil denne
inden føie Tid ganske vist have slaaet saa kraftige Rødder i
,den danske Jordbund, og spire saa frodigt, at den aldrig ved
nogetsomhelst Middel laru:r sig fortrænge; og, mine Herrer!
Eet er det at erhverve Friheden, et andet at bruge den saaledes,
at man bevarer den.« (Folkevennen for 4/9 52).
Efter denne Tale rettede Adjunkt Brandt, Procurator Fog
og Garver Wulff en Del Forespørgsler til Kandidaten, som
denne besvarede. Ved Haandsopræknin gen viste det sig, at
langt over Halvdelen stemte for Findanus Petersen, hvorefter
han erklæredes for valgt ved Kaaring. Der var af Kredsens
ca. 2000 Vælgere kun 300 400 til Stede, næsten udelukkende
Rønneboere.
I Aakirkeby, hvor Valghandlingen lededes af By- og Herredsfoged Smith, Neksø, mødte de 3 foran nævnte Kandidater:
Købmand Balle, Farver Sonne og Pastor Gram. Balles Stillere
'var Major Westh, Aakirkeby, og Kaptajn Dam, Brogaard,
Aaker. Sonne havde 4 Stillere, nemlig Købmand Berg, Neksø,
Løjtnant, Sandemand Nielsen, Aaker, Husmand P. M. Pedersen, Aaker, og Gaardejer Hans Jacobsen, Ibsker, medens Købmand Erthmann, Neksø, og Konsul Hansen, Svaneke, optraadte som Stillere for Pastor Gram. Ingen af Stillernes Ordførere er nævnt i de efterladte Beretninger. Kandidaterne talte
i alfabetisk Rækkefølge. Efter hver Kandidats Tale fulgte i
Modsætning til, hvad der senere blev Skik, Interpellanterne.
Hvorledes Balle og Sonne klarede sig, beretter Avisen intet om,

derimod meddeler Folkevennen, at Balle »udviklede sine Anskuelser i et tydeligt Foredrag«, medens det om Sonne hedder,
at han »grundigen udviklede sig om flere vigtige Spørgsmaal«

a

Pastor

c.

F. Gram

og besvarede »de til ham rettede Interpellationer, hvilke Svar
vidnede om en temmelig udstrakt Kjendskab til offentlige Forhold og en levende Interesse for disse.« - Pastor Grams Optræden roses meget stærkt i begge Blade. Folkevennen betegner
hans Foredrag som »grundigt og livligt, der tilfulde røbede
den dygtige Rigsdagsmand og begavede Taler.« Avisen taler
om hans »ligesaa ædle og varme som interessante og lærerige
Foredrag, idet han baade gjorde selvstændig Rede for sine
politiske Anskuelser og tillige grundigen drøftede de vigtigste
Spørgsmaal, der kunne antages at komme for paa den nærmest
forestaaende Rigsdag. Han interpelleredes gjentagne Gange af
Forskjellige blandt de Tilstedeværende Vælgere; men besvarede
stedse de til ham rettede Forespørgsler paa en aldeles tilfredsstillende Maade.« Ved den efterfølgende Afstemning ved
Haandsoprækning fik Pastor Gram da ogsaa det overvejende
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Antal af Stemmerne, og da de to andre Kandidater ikke begærede skriftlig Afstemning, erklæredes Gram for valgt »under
Forsamlingens almindelige Jubel. Efter at derpaa den ny Rigsdagsmand havde med nogle faa hjertelige Ord takket sine Vælgere og udbragt et Leve for Bornholm og dets Beboere, sluttede
Valgbestyrelsens Formand, Byfoged Smith, med et Leve for vor
folkelige Konge, Grundlovens og Valglovens Giver, der besvaredes af Forsamlingen med levende Hurraraab. En stor
Deel af Vælgerne havde indfundet sig paa Valgstedet og fulgte
Forhandlingerne med en øiensynlig Interesse under det hele
Møde, der medtog omtrent 4 Timer i det Hele.« (Bornh. Avis
for 6/8 52).
Den Mangel paa Interesse og Tilslutning, som var karakteristisk for Valget r 8 52, havde altsaa ogsaa i nogen Grad præget
Valgbegivenhederne her paa Øen; kun 2 svagt besøgte Vælgermøder forud for Valgdagen, et lidet talrigt Fremmøde til selve
Valghandlingen, skønt den fandt Sted paa en Aarstid, da det
var nemt at komme frem til Valgstedet, og ingen skriftlig Afstemning hverken i Rønne eller Aakirkeby. Men den bornholmske Haandværkerstands Stolthed, den stærkt venstreprægede Urmager fra Rønne fik altsaa sit Mandat fornyet, medens
Aakirkebykredsens Vælgere skaffede sig en bornholmskfødt
Akademiker som Repræsentant, fordi man fandt, at Farveren
fra Neksø og Købmanden fra Aakirkeby vel var gode nok til
de hjemlige Sysler, selv de stærkt betroede, men ikke - i hvert
Fald ikke endnu - tilstrækkelig kvalificerede til at tælles
blandt Folkets kaarne Mænd paa Tinge.
Den stilfærdige Valghandling paa Rønne Torv fik iøvrigt et
højst bevæget Efterspil. Blandt de Interpellanter, som mødte
frem paa Tribunen efter Findanus Petersens foran gengivne
Valgtale, var som omtalt den stærkt politisk interesserede Adjunkt Brandt. Han stillede 3 Spørgsmaal til Valgkandidaten:
r) om han vilde opretholde Bornholms Milits; 2) om han vilde
gøre sit til, at Udskiftningen af Bornholms Udmarksjorder
standsedes, indtil der var faldet Dom i Sagen, og 3) om han
ikke fandt, at det var rigtigt at forlange af Mormonerne, at
de gav Myndighederne en fuldstændig Oversigt over deres
Lære, inden de fik Lov til at agitere for den her i Landet!
Brandt fandt Kandidatens Svar »meget vidtløftigt og meget
slet«; han erklærede i det første Nummer af Folkevennen, der
udkom efter Valget, at han havde forlangt Ordet i den vel-

villigste Hensigt, nemlig for at gøre »Ære af Dagen, Forsamlingen og Kandidaten«, men at han nu ikke længere vilde stikke
sin Mening om Findanus Petersens Udygtighed under Stolen.
De følgende Numre af Folkevennen for August og September
er fyldt med Indlæg fra Brandt og F. Petersen. Brandt samlede sin Karakteristik af den genvalgte Folketingsmand i en
HoV'edsum, der gaar ud paa følgende: »Mangel paa theoretisk
Dannelse, Mangel paa praktisk Dygtighed, Mangel paa sand
Evne til at føre Ordet, Mangel paa klar Forstandighed til at
opfatte Ordet; - paa den anden Side: Megen Selvtillid, en
god Hukommelse, en Deel Avislæsning, en Masse almindelige
Floskler og fremmede Udtryk.
P. vil være en intelligent Mand, men er det ikke; P. vil være
en vittig Mand, men er det ikke, - kort P. vil være, hvad
han ikke er, og detoe giver ham et Præg af Hulhed og Tomhed, som han vistnok kunde undgaae; thi, turde jeg, som ogsaa har gaaet en Smule i Livets Skole, give P. et oprigtigt
Raad, da vilde jeg sige til ham: Stræb ikke at være, hvad De
ikke er, men vær Dem Selv, - bort med de fremmede Ord,
bort med de svulstige Talemaader, bort med denne Higen efter
et stort og fornemt Anstrøg, - vær Dem S~lv - De duer ikke.
til at holde lange Taler, thi De har kun faa Ideer, - vær Dem
Selv, tal kort og godt. Jeg har hørt mangen jevn Borger, mangen ulærd Landmand tale sundt og deiligt; thi de vilde kun
være sig selv, vilde kun sige, hvad der bevægede deres Hjerte intet Mere, intet Mindre.«
Findanus Petersen viste sig som nærmere omtalt i hans Biografi i 2. Afsnit som en habil Polemiker, og der sparedes heller ikke fra hans Side paa stærke Ord overfor Brandt som
»Skumler« og »Skvadronør«. Enkelte anonyme Indsendere tog
Parti for den haardt angrebne Folketingsmand; saaledes fandtes
i Folkevennen for II/9 52 et lille Hyldestdigt »til Rigsdagsma.nden for Bornholms første Valgkreds fra nogle Vælgere af
Landbostanden«. Det lød saaledes:
»Naar onde Tunger vil dig stikke,
Da kan Du trøste dig som saa:
De slette Frugter er det ikke,
Som Gedehamse suge paa.«
Med Findanus Petersens Afrejse fra Bornholm ved Rigsdagssamlingens Aabning i Begyndelsen af Oktober døde Striden
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hen. Ingen ha.vde med Navns Underskrift taget Parti for nogen
af de to Duellanter, meri der er ingen Tvivl om, at Adjunkt
Brandt gav Udtryk for en Stemning, der var ret almindelig
blandt Øens Embedsmænd og de med dem samstemmende
Kredse indenfor Borgerskabet, selvom den personligt saarende
Form, han anvendte i sin Kritik, vel nok har stødt de fleste. Det kan iøvrigt ses, at der ogsaa blandt Folketingsmandens
oprindelige Tilhængere paa dette Tidspunkt var nogen Modstand imod ham: Brandt kan uimodsagt anføre i en af sine
Artikler, at Petersens ordførende Stiller fra Valget i 1851,
Garver og Købmand Wulff, overfor ham har givet Tilslutning til den Opfattelse, at P. var udygtig som Rigsdagsmand.
Den noget selvglade Valgtale, der er gengivet foran, har antagelig bidraget hertil; ubestrideligt er det ogsaa, at den Maade,
hvorpaa han havde røgtet sine - unægtelig meget krævende Opgaver i den første Samling, han var Rigsdagsmand, kun gav
Ret til en stærkt betinget Ros. Herom er der givet Oplysninger
i 2' Afsnit.
3. PERSONERNE; BIOGRAFISKE DATA.
Pastor Caspar Frederik Gram
var født den 17/7 1807 i Neksø som Søn af Lars Gram (født
1778, udnævnt til Toldassistent i Neksø IO/II 1804, død 30/6
1831) og Hustru Lovise, f. Dircks (født 1780, Datter af Bornholms første Apoteker Caspar Frederik Dircks, Rønne, død
24/7 18 49).
Gram blev Student fra Rønne Skole 1826; cand. theo!. 17/1
1834 med 1. Karakter. Han blev derefter Huslærer hos Hofjægermester Bruun paa Krogerup ved Fredensborg. Den 26/4
1836 blev han Sognepræst i Daler ved Møgeltønder; den 28/5
1849 anden Kapellan ved Holmens Kirke i København; den
2/7 1852 tillige Præst og Sygetrøster ved Sø etatens Hospital.
Gram valgtes til Medlem af den grundlovgivende Rigsdag
som Repræsentant for de kongerigske Enklaver i Sønderjylland
(Ribe Amts 5. Valgkreds); denne Kreds repræsenterede han
ogsaa. i Rigsdagsperioden 1849-52; men ved Valget den 4/8
52 blev han som foran nærmere omtalt kaaret til Folketingsmand for Aakirkebykredsen. Han repræsenterede dog kun i
denne Omgang Kredsen i godt 1/2 Aar; ved Valget i Februar
det følgende Aar stillede han sig og blev valgt i Københavns
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8.. Kreds (Ny?oder og I:I0lme~); men ved Valget den 14/6 18 55
stillede han SIg paany I AakIrkeby; han var eneste Kandidat,
men opnaaede ikke Flertal. Da der til det ny Valg 8 Dage
senere ikke var opstillet nogen Modkandidat, blev han dog
erklæret for valgt. Han repræsenterede i 2. Omgang Kredsen
i knap 2 Aar, nemlig til sin Død den 22/4 18 57.
I Rigsdagen sluttede han sig til det nationalliberale Parti,"')
men han tog kun i ringe Grad Del i Forhandlingerne. Om hans
Virksomhed som bornholmsk Repræsentant vil der blive gjort
nærmere Rede i det følgende.
Pastor Gram blev gift 1836 med Nikoline Christiane Wolf,
f. 8/7 1801 i Vordingborg, død 13/4 84 i Kbhvn., Datter af
Adjunkt Peter Rudolf W. i Vordingborg og Hustru Ragnhild
Caroline Mariane f. Bock.
I Ægteskabet var 3 Sønner: I) Lars Rudolf Gram, Tømmermester, 2) Carl Gram, Forretningsfører, 3) Frederik Gram,
Direktør for »Bikuben«, (f. 18 45).

Kaptajn Ole Edvard Sanne
var født den 15/5 1821 som Søn af Borgerkaptajn og Snedker
Lass Mahler Sonne (f. 17/3 1795, død 2/1 1849) og Hustru
Kirstine Margrethe f. Arboe (f. 3/6 1796, død 6/II 18 7 1).
O. E. Sonnes Moder var Datter af Farver i Neksø Mathias
Ipsen Arboe, hvis Fader Peter Arboe tilligemed Broderen Otto
indførte Fabrikationen af de saakaldte »bornholmske Ure«, og
Hustru Anne Marie f. Prahl. I dennes Hjem blev o. E. Sonne
født og opdraget; Husmoderen var dog ikke hans Mormoder,
idet Farver Arboe var gift 2' Gang med Johanne Margrethe f.
Riis fra Risegaard i Aaker; han døde 1835, og o. E. Sonne
bestyrede derefter, 14 Aar gammel, Farveriet for sin Bedstemoder, der døde 14/2 1837. Knap 16 Aar gammel fik S. Næringsbrev som Farver i Neksø. Han havde ingen Konkurrenter,
og Virksomheden udvidedes og gav den sparsommelige og
".) Mens Pastor Gram var Folketingsmand fra Ribe Amt kritiserede ~n Indsender. i Almuevennen, Sogneforstander Christen Høg,
Sæddmge, Amtets RIgsdagsmænd; det hedder bl. a. i Artiklen: »Gram,
mt;get gram maa Ribe Amts Væ~ger~ være paa sine Rigsdagsmænd;
thI de have alle været FolkepartIet Imod; ikke een af dem i venstre
Side ..- ~ram, Pastor Gram synes at staa bedst af dem alle, dog
kuns I højre Centrum; Noget er her bedre end intet - og iblandt
blinde er eenøjede altid anselige Folk.«
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driftige unge Farv,er et pænt <?verskud hvert Aar. ~en 17/3
r843 holdt han Bryllup med Slll Barndomselskede, Signe Johanne Koefoed, f. rO/9 1820, ældste Datter af Major H. M.
Koefoed, Lauegaard.
"
r847 købte o. E. Sonne den store Ejendom Strandgade 308;')
hvortil hørte et ret betydeligt Landbrug. Han drev dette sammen med sit Farveri, som han først afhændede i r870. Samtidig interesserede han sig for Skibsfart og startede sammen
med andre driftige Neksøborgere to Interessentskaber, der
byggede de to Brigger »Alpha« til Robbefangst paa Grø~land
og »Neksø« til Fragtfa.rt. - I r85~ .blev han Medejer af
Cementværket i Pedersker; han var ulhge Interessentskabets
Forretningsfører. - I 1856 startede han sammen med Rønneboen Peter Kofoed Sode, der kort før havde bosat sig i Neksø,
og som var Stenhugger af Fag, Stenhugge~firmaet »Sode og
Sonne«· man erhvervede et gammelt Gramtbrud paa Nørremark, købte Klippearealerne paa Helletsgaard i Ibsker og anlagde Stenhuggerbane og Smedie paa Nørrema.rk t:et udenfor
Neksø. Dette blev efterhaanden en meget ansehg Virksomhed;
o. E. Sonne betegner den selv i sine efterladte Optegnelser
som sit Hovederhverv.**) De to Kompagnoner viste Interesse
for den bornholmske Stenindustri i sin Helhed: i 1860 startede de sammen med to Haslekøbmænd et Stenhuggeri ved
denne By, i r861 oprettede de sammen med
E. Sonnes Broder Mathias et Stenhuggeri ved Svaneke, og I r 866 overtog de
det stærkt forsømte Frederiks Stenbrud ved Neksø; det blev
sat i god Drift og gav ret godt Udbytte, men det bl~ helt
ødelagt ved Stormfloden r 872 og derefter n~dla?t; endeh~ oprettede de i r880 Granitbrud med Dampshben ved Alhnge;
dette nedlagdes paa Grund af svigtende Udbytte r888.
Ogsaa paa andre af Erhvervslivets Omraader satt.e o. E.
Sonne ind med sit friske Initiativ, parret med praktisk Sans
og sund Dømmekraft. Saaledes startede han samme~ m~.~."=~
andre*"~') Neksø Brænderi; r 8 51 byggede han selvfjerde·'·..·· .. )

?

,,) Ejes nu (1936) af ,,0stbornholms Handelshus«.
.
""') Disse Optegnelser, som o. E. Sonne har nedskre~et 1 1888,
findes med Noter af Johan Kofoed i Bornholmske Samlmger 7. og
8. Bind.
***) Købmand Lars Rasmussen Dam og Brænderibestyrer Jens Jørgen 0dbergsen.
.
****) Dc 3 andre var de to under ".) nævnte, samt Møller Lars
Christensen.

Nymølle i Neksø, og i r866 købte han selvtredie"') Neksø Kalk.
værk; denne Virksomhed trak han sig ud af r888. _ I r863
købte han 30 Tdl. af Statens Udmarker i Bodilsker· det var
mager Lyngjord, Som blev tilplantet med Naaletræer.'
. Allerede som Dreng interesserede o. E. Sonne sig for offenthge Forhold; kun 18 Aar gammel var han med til at affatte
et Andra?ende til Neksø Byraad om forskellige kommunale
Forhold; I en Alder af 20 Aar skrev han flere Artikler i Bomh?lms Avis om Fordelingen af Amtsrepartitionsfondens Udgifter mellem ~ens Købstæder og Landkommuner; i r847 kom
han - endnu Ikke fyldt 26 Aar - ind i Byraadet. Med nogle
Afbrydelser sad. han som Medlem af Raadet indtil 18 79 _
altsaa over et Tidsrum af 32 Aar. I to Perioder ( 18 51-5 6 og
I~62-68) va; han Medlem af Bornholms Amtsraad. _ 18 52
stillede han sig første Gang som Folketingskandidat i Aakirkeby; men Vælgerne foretrak som foran omtalt Pastor Gram.
~ed Valget 1/2 Aar senere, nemlig den 26/2 18 53 stillede han
sig paany og blev valgt med 300 Stemmer medens hans tre
Modkandidate.r (Købmand Balle, Aakirkeby: Købmand Wulff,
Rønne, og Adjunkt Brandt, Rønne) fik henholdsvis 14 1 50 og
20 Stemm~r. Ved Folketingsvalget den 27/5 s. A. valgte; Sonne
ved Kaanng og uden Modkandidat. Den 1/12 18 54 var der
paany Valg til Folketinget; Sonne valgtes med 147 Stemmer
mod 47, der faldt paa Købmand Balle. Han sad dog kun i
Folke:in~et i godt to Aar; ved Valget den 14/6 18 55 stillede
han sig Ikke, ~fter hvad han meddeler i sine før omtalte Optegnelser, fordi han fandt, at hans Farveri led for meget under
hans Fraværelse som Rigsdagsmand. Derimod optraadte han
godt 26 .Aar sener~, ne~lig ved Folketingsvalget den 26/7 188 r
som Højres Kandidat Imod Kaptajn Ph. R. Dam; han fik kun
237 Stemmer mod Dams 99 2.
O. E. Sonnes Virksomhed som Folketingsmand blev altsaa
kun kort; derimod var han i 12 Aar Medlem af Landstinget.
J?a Pastor Mossin nedlagde sit Mandat som Bornholms LandstIngsmand, valgtes Sonne, stærkt trængt af Amtsforvalter
N. L. C. Jensen (24 Stemmer mod 18) den 12/9 1862; han
genval~tes den 20/6 1863 og den 23/6 1866 til Rigsraadets
Landstmg uden større Vanskelighed; men ved Valget den 18/10
r866 sejrede han kun med to Stemmers Flertal (26 St. ~od
*) De

2

andre var Købmand P. Berg og Kalkbrænder P. Møller.
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24, der faldt paa Amtsforvalter Jensen). 8 Aar senere, den
r/Io r874 blev han fældet af Bornholms Kommandant, Kammerherre Fallesen, der fik 27 St., mens Sonne kun fik 25.

Baade i sin kommunale og politiske Virksomhed opnaaede
Sonne betydelige praktiske Resultater. Som Byraadsmedlem
satte han under forbitret Modstand fra store Kredse af Neksøborgeres Side igennem, at Byens Udmarker, der hidtil havde
henligget til gratis Græsning, bragtes under Kultur og bortforpagtedes. Han har en væsentlig Del af Æren for en Reform
af Fordelingen af Udgifterne indenfor Bornholms Amt mellem Købstæder og Landkommuner og af det bornholmske Amtsraads Sammensætning. Som Politiker varetog han med
Kyndighed og Energi de lokale Interesser. Særli? Fortjen~ste
har Sonne af den vanskelige Udmarkssags endehge Ordmng.
Han havde paa Grund af sit indgaaende Kendskab til Øens
Forhold, den Grundighed, hvormed han pligtopfyldende søgte
at udrede en indviklet Sag i dens mindste Enkeltheder, sin
praktiske Sans og sin aldrig svigtende Retfærdighedsfølelse
særlige Betingelser for at blive de forurettede Husmænd paa
Bornholm en god Talsmand. Selv slutter han i sine Optegnelser
Omtalen af denne Sag saaledes:
»Paa denne Maade endtes omsider Sagen, der havde voldet
saa meget Bryderi og stiftet saa megen Bitterhed og Uenighed
imellem Parterne. Vel blev jeg den Gang ilde set af mange
Hartkornsejere, men dog har jeg nu den Glæde, at jeg tror,
alle erkender, at min Virksomhed i denne Sag var godt anvendt, og Ordningen en god Gerning. En Mangfoldighed af
Husmænd har derved faaet egne Lodder til Bebyggelse, de øde
Marker er til Dels allerede opdyrkede og bliver det mere og
mere, og da nu 22 Aar er gaaede siden hin Tid, maa nu n:indst
r700 Tdr. Land være tilplantede med Skov. Det er mlg en
Nydelse, naar jeg ser disse Plantninger og .disse mange. Smaaboliger paa de tidligere raat i deres Urtilstand henhggende
Marker, at kunne sige til mig selv: Du har dog haft en stor
Andel i, at dette er kommet til Stede.«
Under sit Arbejde med denne Sag fandt Sonne en gammel
Resolution hvorefter der efter hans Forstaaelse af Bestemmelsen tilkom de bornholmske jordløse Husmænd Ret til gratis Lyngrivning paa de ikke tilplantede Arealer af Højlyngen.
Sonne rejste Sagen overfor Statens Skovvæsen, der gav ham
Medhold og paany satte den glemte Regel i I<.raft. - Ogsaa
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de b~rnholmsk~ Arvefæstere tog han sig af, og det lykkedes
ham l Samarbejde med de andre bornholmske Rigsdagsmænd
(Lucianus Kofod og Ph. R. barn) at faa gennemført Loven af

Kaptajn o. E. Sanne

9/ 12 r871 angaaende Ombonitering og Nedsættelse af de
bornholmske Arvefæsteafgifter. Om denne Sag udtaler Sonne
i sine Optegnelser følgende:
»Jeg havde megen Møje med denne Sag, Rejser og Udgifter.
P~ask?nnelsen ble: kun ringe, og naar jeg undtager enkelte
vlrkelIge Erkendthghedsytringer, saa blev mit Ord faa Aar
de~efter ikke agtet for noget. Den politiske Spaltning og Agitation d:og Husmændene fra mig, uagtet ingen Bornholmer
~ar arb~Jdet saa meget for Husmændene som jeg. Men lever
Jeg end lkke at faa nogen Anerkendelse af disse Folk saa har
j~g dog Bevidstheden hos mig selvom, at jeg har v~ret dem
tIl god Nytte og opfyldt min Pligt som Repræsentant for
Bornholm.«
Sonne indskrænkede sig i sin Rigsdagsvirksomhed dog ikke
2
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til at beskæftige sig med lokale Anliggender; navnlig synes
han at have taget virksom Del i Arbejdet for at finde en Løsning af den Forfatningskonflikt, som opstod efter Her~ugdøm
mernes Afstaaelse i 1864, og som resulterede i Grundloven af
1866. Hans Plads var her - som iøvrigt - paa konservativt
Hold, men for hans Arbejde paa Tinge vil der senere nærmere
blive gjort Rede.
Størst Betydning fik O. E. Sonne som Foregangsmand for
Neksø og dets Opland. I 1858 stiftede han Neksø Syge- og
Begravelseskasse, i 1863 Skytteforeningen for Neksø og ~m
egn, i 1866 Neksø Sparekasse og i 1874 en ForbrugsforellIng
for Neksø. Det var Foretagender, som havde Forbilleder andetsteds i Landet; men det var O. E. Sonnes Fortjeneste at skabe
Interesse for dem ogsaa herovl'e og realisere Planerne paa en
praktisk Maade. Endvidere virkede han med megen Energi for
Udvidelsen af Neksø Havn og Oprettelsen af det østbornholmske Dampskibsselskab. Han bidrog væsentlig til, at der i
1878 bevilgedes et Statslaan paa 52.000 Kr. til den efter Datidens Forhold betydelige Udvidelse af Neksø Havn mod
Nord, som paabegyndtes det følgende Aar, og han stod i Spidsen for det trælsomme Arbejde, der maatte udføres for at
overvinde Skepsis og lokale Betænkeligheder ved Stiftelsen af
Dampskibsselskabet for Østbornholm.
Allerede 16 Aar gammel blev Sonne, der var stor og kraftig
af Vækst, Underofficer ved Bornholms Milits, 1853 blev han
Løjtnant og 1861 Borgerkaptajn. Han var Mønstringsbestyrer
i 49 Aar.
O. E. Sonne blev ingen landskendt Politiker, men i det saglige Lovgivningsarbejde gjorde han god Fyldest paa Rigsdagen.
For Agitation og teoretiske Udredninger efter Nutidens Krav
til en Politiker havde han hverken Evner eller Interesse, men
han var en praktisk og forudseende Mand med aabent øje for,
hvad der rørte sig af nyt og betydningsfuldt i Tiden. Det falder
kun i et Faatal af Menneskers Lod i et lille Samfund som vort
at øve et Livsværk, som er større og mere resultatrigt end O. E.
Sonnes. - Hans Livsvaner var enkle og beskedne. Han var det
flittige Arbejdes og den punktlige Ordens Mand. - I Aarenes
Løb samlede han en efter bornholmske Forhold betydelig Formue. Men i en Alder af 80 Aar ramtes han af et økonomisk
Sammenbrud, grundet paa for store Kautioner for en Svigersøn, der dreven betydelig Købmandsforretning i Neksø, og
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som gik fallit i 19 0 I. O. E. Sonne blev draget med i Faldet
og Stenhug~erfi.rmaet »Sode & Sonne« overtoges af Sode alene:
Resten af SIt LIV - ca. 9 Aar - fik han et nødtørftigt Udk?mme ved at føre Regnskabet og Korrespondancen for det
FIrma, han selv havde startet og drevet frem. Denne Begivenhed virke~e vel paa ham som et haardt Slag, men det knækkede ham Ikke, hans faste Karakter og stærke Kristentro holdt
ham oppe. 2 Aar efter - den 23' November 1903 _ døde
hans dygtige og trofaste Hustru, med hvem han kort før havde
holdt Diamantbryllup. Selv lukkede den gamle Kæmpe sine
øjne den 23' Marts 19 I o.
E~ ualmindeligt stort Følge fulgte O. E. Sonne til Graven.
I Hjemmet talte Sønnen, Pastor. Sonne, Solbjerg, Mors; han
~indede.s Barndomshjemmet, der havde været lyst og lykkelIgt. »DIsse gamle Stuer have vi nu snart set for sidste Gang.
Intet Under, at han elskede den gamle Gaard der var hans
Hjem i over 60 Aar, hvor han hjemførte sin Ungdoms Brud
~g saa sine Børn fødes og vokse op, og at han var taknemmelIg for, at han kunde bo der til sin Død. Han var en taknemmelig og ydmyg Mand.« I Kirken talte Sognepræsten i Neksø
Pastor Agger, ud fra Salmen »Hvor har Jordens Glæde«, so~
den afdøde havde ønsket som Tekst til sin Ligprædiken. Han
u~talte bl. a.: »Vi føle, at der bliver en tom Plads for vor BeVIdsthed, nu da den gamle Kæmpe ikke er mere. Han var en
glad Mand, men han vidste, at Glæden var forgængelig.
Hm. ~avde ogsaa kendt noget til denne Verdens Ære. Den
ene TIllIdspost efter den anden var givet ham. I en Aarrække
var det faktis~ ham, der styrede Neksø By. Han var Medlem af Folkethl11g og Landsthing o. s. v. Dog vidste han at
Verdens. Ære kan man ikke bygge paa. Han havde o~saa
kendt ul denne Verdens Rigdom. Han blev en velstaaende
Mand, men han lærte, at Rigdom var forgængelig.«~')
I O. E. Sonnes Ægteskab med Lauegaardsmajorens ældste
Datter var der 9 Børn; deraf døde de 2 kort efter Fødslen.
De 7 andre var:
I) Mathea Cathrina S. (f. 26/5 1844, død 8/7 19 17) gift 29/6
r866 med Gaardejer Janus Hansen, Styrsgaard, Ibsker
(f. l/I 1837, død rj2 1920).
".) Efter Bornholms Tidende for 31/3 19 10 .
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2) Arboe Conrad S. (f. l/U 1845, død 3/ 1 187 6); Købmand i
Neksø; ugift.
3) Hanne Gertrude S. (f. 7/9 1847, død 18/8 19 2 3) gift 14/5
10 183 6 ,
18 7 1 med Skibsfører Hans Andreas Hol~ (f. 15/
188
druknet i Nordsøen i December 1876); glft 5/7
7 med
Købmand Mathias Waldemar Holm (den afd. Mands
Broder) i Neksø (f. 29/3 1841, død 4/ 8 19°6).
4) Alfred Kofoed S. (f. 5/9 1851, død 8/10 19 28 ) gift 12/7
1882 med Anna Margrethe Sophie Irene Teisen (f. 12/8
1861, død 28/5 1930). Sognepræst i Poulsker 188 5- 19°2,
i Solbjerg paa Mors 19°2- 19 24.
5) Hans Kofoed S. (f. 20/1 1855, død 3/ 1 193 6 ) gift 30 / II
18 58, død 251 2
188 3 med Ane Mathea' Holberg (f. 3/II
19 2 7)' Avlsbruger i Neksø.
.
6) Oliva Kofoed S. (f. 14/8 1858, død 3°/ 8 1934) glft 20/10
1882 med Avlsbruger, senere Borgmester i Neksø Hans
Berg Harild (f. I I /5 18 56).
.
7) Emma Kofoed S. (f. 29/11 1861, død 1/7 19 27) g~ft 27/ 10
1882 med Købmand i Neksø, derefter Forretmngsfører
først i Hillerød, senere i Rønne Andreas Peter Caspersen
(f. 26/12 1855, død 1/5 19 1 5)'

Købmand J. L. Balle
(Johannes Laurentius Balle) var født den 15/ 8 179 8 som Søn
af Pastor Peder Th. Balle, der var Sognepræst i Aaker i 56
Aar _ fra 25/6 1790 til II/4 1846, i hvilket Aar han død~
9 I Aar gammel, og Hustru Anna Balle. Der. var I I Børn l
dette Ægteskab, og Johannes var Nummer 6 l Flokken:
Balle var først Snedker, men i 1834 nedsatte han Slg som
Købmand og Avlsbruger i sin Fødeby, paa hvis Anliggender
han kom til at øve betydelig Indflydelse. Fra l/I 184°-31/12
P og senere fra 112 1856-3°16 61 var han Medlem af Borgerrepræsentationen og dennes Formand. Han var ogsaa Byens
postmester. Hans Interesse for Politik medførte, at han 3
Gange stillede sig som Kandidat til Folketingsvalget: i August
18 52, i Februar 18 53 og i December 1854. yed det første Valg
opgav han sit Kandidatur efter Afstemnmgen ved Haandsoprækningen, ved det andet Valg fik han 141 Stemmer mod
O. E. Sonnes 300, og sidste Gang naaede han kun 47 Stemmer, mens Sonne genvalgtes med 147·
.
' .
I 1861 opgav Balle paa Grund af økonomlske VansKellg-

21
heder sin Forretning i Aakirkeby (den blev solgt til Løjtnant
Hans Conrad Koefoed fra Lauegaard) og rejste til København,
hvor han dreven Tapetforretning i Silkegade. Borgerne overrakte ham ved hans Afrejse fra Bornholm et Taffelur som
Hædersgave. Forretningen i København drev han til sin Død
i 1870' Hans Jordefærd fandt Sted i Aakirkeby.
Han blev den 13/10 1826 gift med Elsebeth Hammer Lund
f. 9/9 1806 som Datter af Lærer og Kirkesanger Jens Lund
(i Rutsker 1805-16, derefter til 1846 i Aaker). Hun døde
14/5 18 84 og jordedes ligesom sin Mand fra Aa Kirke.
Der var 3 Børn i Ægteskabet:
l) Jørgen Gad B., f. 15/9 1829 i Rønne, død 15/7 1884 i
Aaker; Ejer af St. Munkegaard i Aaker.
2) ~nton Emil B., f. 21/1 1838 i Aakirkeby, død 31/10 1899
l København; Kontorchef paa de forenede Oplagspladser
paa Christianshavn.
3) Sara Christiane B., f. IO/IO 1840 i Aakirkeby, død sammesteds 17/7 1857.
4. RIGSDAGSSAMLINGEN 18 52-53.
Det stilfærdige Folketingsvalg i August 1852 blev Indledningen til en af de mest bevægede Rigsdagssamlinger i vor
politiske Historie. Der skulde tilvejebringes en fælles Forfatning for Kongeriget og de 3 Hertugdømmer, og alle var klare
over, at Junigrundloven, der var tænkt at skulle gælde for
Danmark og Slesvig, maatte ændres. Fra konservativ Side
ønskedes der en dybtgaaende og omfattende Ændring, og man
haabede, at den Forfatning, der skulde gives for hele Riget,
maatte blive præget af andre Synspunkter end dem, der havde
været bestemmende ved Udformningen af Junigrundlovens
Paragraffer. Helstatsmanden Bluhme stod i Spidsen for en
Regering, i hvilken der herskede dybtgaaende Uoverensstemmelser om Forfatningssagens Ændring. Under disse Forhold
valgte man ikke at møde for Rigsdagen med noget Forslag eller
Program med Hensyn til den nye Fællesforfatning, men i Stedet at søge gennemført andre betydningsfulde og paakrævede
Ændringer. Som de første Maal for Arbejdet satte man Tilvejebringelsen af Hærenhed, Toldenhed og fælles Arvefølge
for det samlede Rige. Forsvarets Enhed blev af Ministeriet
Bluhmes stærkt absolutistisk prægede Krigsminister, General
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Hansen, gennemførte udenom Rigsdagen ved en kongelig Resolution. Dette vakte overordentlig Harme og blev fra nationalliberal Side betegnet som et Statskup; men Folketinget vovede
dog ikke at tage en Konflikt med Regeringen paa dette Spørgsmaal, særlig fordi man fik at vide, at »Kongen var med i Spillet« og vilde betragte en Desavouering af den trufne Ordning
som et Overgreb imod sig.
Det næste store Spørgsmaal, Flytning af Toldgrænsen fra
Ejderen til Elben, blev forelagt Rigsdagen til Afgørelse i Samlingens Begyndelse. Der var i og for sig Enighed om, at det
var en nødvendig Foranstaltning: Statsenheden kunde ikke
gennemføres, saalænge Holsten og Lauenborg havde en anden
Toldordning end Danmark og Slesvig. Men de nationalliberale
vilde benytte Regeringens Længsel efter en Toldenhedslov til
at tvinge den til at tone Flag i Forfatningsspørgsmaalet. Enkelte
af Bondevennerne sluttede sig til de nationalliberales Politik i
T oldsagen, men Flertallet af dette Parti støttede Regeringen.
Ved den endelige Afstemning i Folketinget den I I ' Januar 1853
led Regeringen et Nederlag. 50 stemte imod Toldgrænsens
ufortøvede Flytning, 45 for. Til almindelig Overraskelse gik
Regeringen straks til Opløsning af Folketinget. Der blev udskrevet nye Valg til 26. Februar.
Den Bevægelse, der gik forud for dette Valg, var overordentlig livlig. Imod det nationalliberale Parti stod i tæt Alliance de konservative Helstatsmænd og Bondevennernes
Hovedfløj ; denne var ganske vist i alle sociale og forfatningsmæssige Spørgsmaal ganske uenig med Højre, men Førerne var
Opportunister, og man ansaa en hurtig Gennemførelse af Toldforslaget og de andre af Regeringens Programpunkter for en
»europæisk Nødvendighed«.
Regeringen sejrede ved Valget, ved hvilket ca. 40 Ofo af V ælgerne stemte, imod kun 26 % ved det foregaaende Valg.
I det nye Folketing, som sammenkaldtes den 7' Marts 1853,
havde Ministeriet et Flertal paa 4-5 Stemmer. Men det varede
kun 6 Uger, før Vælgerne atter kaldtes til Valg, denne Gang
som Følge af Striden om Arvefølgens Ordning. Fra de fleste
europæiske Regeringer var der opnaaet Tilslutning til, at Prins
Christian af Gliicksborg og dennes mandlige Efterkommere i
hans Ægteskab med Louise af Hessen arvede alle Monarkiets
Lande efter den barnløse Frederik den 7'de. Men for at det
skulde være gældende Lov i Danmark, krævede Grundloven,
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at det skulde vedtages med 3/4'~ Majoritet i den forenede Rigs~
dag, d .. v. s. det s~mled~ FolketIng og landsting. Ogsaa i denne
Sag rejste de natlOnalhberale en energisk Modstand; man øn~
skede at opretholde Kongelovens Arveret til Danmark og
Slesvig for kvindelige Descendenter, dersom det nævnte Prinsepars Mandsstamme uddød.e. Ved Afstemningen den .8' April
1.853 stemte 97 rr: ed Regenngen, 45 imod. Den krævede Majo,..
rUet v.ar altsaa Ikke opnaaet, og Dagen efter opløstes baade
F~l~etlng og landsting. Samtidig traadte Bluhme tilbage som
M:n:ster~hef, og der dannedes et yderliggaaende konservativt
MInIstenum under Ledelse af den 75-aarige A. S. Ørsted, et
af de faa Medlemmer af den grundlovgivende Rigsdag de~
havde stemt Nej til Grundloven.
'
Folketi~gsva~get fandt Sted den 27' Maj og Landstingsval~
get den 3 JUnt. Valgdeltagelsen var meget ringe, og Regerin~
gen, der ?gsaa denne Gang støttedes af Højre og Bondeven,.
nerne, sejrede overlegent. Dermed opgav de nationalliberale
Kampen, og saavel Tronfølgeordningen som Toldenheden ved~
toge~ m~d stor~ Flertal i den bevægede Rigsdagssamlings 3;
SektIon I Slutmngen af Juli Maaned. Samlingens Afslutning
blev frem~kyndet ved den store Koleraepidemi, som i denne
Sommer hjemsøgte København og krævede næsten 4 800 Døds,.
ofre.
5· FOLKETINGSVALGET P AA BORNHOLM
DEN 26. FEBRUAR 18 53.
. Om Forb.eredelserne til dette Valg. er de efterladte Oplys~
mnger relativt faa. Det ene af de to smaa bornholmske Blade
Folkevenn~ ,indeholder under hele Valgkampen ikke et eneste
Ord af polItIsk Art. Bladet meddeler end ikke noget om Udt
faldet af Valgene i de to bornholmske Kredse. Dette skyldes
dog næppe,. a~ Folkeve~nens Udgiver og Redaktør, J. H. Colberg, pnnclpIdt var Im~d, at hans Blad indeholdt politisk
Stof, m~~ snarere at han Ikke selv fandt sig egnet til at skrive
om polItiske. Spørgsmaal, og at ingen Indsender meldte sig.
Efter'!alget mdeholdt Bladet en Liste over en Del af de valgte
Folketmgsmænd rundt omkring i landet, et fuldkommenttilc
fældigt Udpluk, og da en Indsender, 5 Uger efter at Valget
havde fundet Sted, sendte Bladet en længere Artikel.om,hvor
forkert d~t var, at man i Rønne havde valgt Urmager Findanus
Petersen I Stedet for den dygtige og begavede Provst With,
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blev denne Artikel optaget paa Forsiden af Folkevennen.
Bornholms Avis er altsaavor eneste Kilde til Oplysninger
om Februar-Valget i 1853. I Avisen for 18' Januar findes Kongens aabne Brev af 13' s. M., hvorved Folketinget opløses; i
det næste Nummer af Bladet finder man en kort Redegørelse
for det sidste bevægede Folketingsmødes Forløb. I samme Nummer (for 21' Januar) indbyder Rønne Kommunalbestyrelse til
et Valgmøde paa Rønne Raadstue den 29' Januar; særlig indbydes eventuelle Valgkandidater til at komme tilstede ved
Mødet. I de følgende Numre af Avisen er der om almindelige
politiske Emner optaget en Del Artikler, som er hentede fra
Almuevennen og andre bondevenlige Blade. Dette skyldes
navnlig, at der den 25' Januar havde fundet et Redaktørskifte
Sted, idet den gamle politiske Pirat, Prokurator Fog, havde
overtaget Avisens Redaktion. Fog havde, som der nærmere er
redegjort for i 2det Afsnit af denne Afhandling, paa det voldsomste bekæmpet Adolf Stender, St. Gadegaard, og bl. a. stærkt
bebrejdet ham, at han hørte til »et privilegie-Iystent Frihedsparti« (Bondevennerne). Fogs stærkt kritiske Indstilling og
meget radikale Samfundsopfattelse havde imidlertid ført med
sig, at han i sin nye Redaktørgerning blev en ivrig Agitator
for det samme Parti. Derfor bliver det dette Partis almindelige Agitationsstof, der udsendes til de bornholmske Læsere.
Fog selv, der jo yndede at bruge Pennen, og, naar han brugte
den, at overfuse dem af sine Medborgere, som han vilde slaa
ned, paa en meget hensynsløs Maade, skreven Artikel, der gik
igennem 5 Numre af A visen lige indtil Valgdagen, og som udelukkende beskæftigede sig med de specielle politiske Forhold
her paa Øen og de Kandidater, der meldte sig til dette Valg.
Denne Artikel er omtrent den eneste Kilde til vor Viden om
den bornholmske Valgkamp i Januar og Februar 1853.
For I' Valgkreds' Vedkommende blev der normeret 2 Kandidater. Dette skete paa det før omtalte Vælgermøde paa Rønne
Raadstue den 29' Januar, hvortil Kommunalbestyrelsen havde
indkaldt. Det var Kredsens hidtidige Folketingsmand, Findanus
Petersen, og den stærkt politisk interesserede bornholmske
Provst Hr. With. Prokurator Fog giver i sin Valg artikel Provst
With en meget rosende Omtale, men advarer samtidig stærkt
imod at stemme paa ham. Han skriver bl. a. (Bornh. A vis for
8/2 1853): »Det er almindelig antaget her paa Øen, at ~ro~st
With er en kundskabsrig, indsigtsfuld, retskaffen· og mdkJær
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Embedsmand, og det sikkert med god Grund. Vi have levet i
Rønne Commune i henved 4 Decennier og seet, foruden With,
4 Sogn~præ~ter, som alle. erkjendtes for retskafne og dygtige
Mænd, i Spidsen for Fatttg- og Skolevæsenet i Rønne. I al den
Tid var med Undtagelse af korte Mellemrum, hvori underordnede Medlemmer af Fattigcommissionen alvorlig greb ind i Forretningerne, større eller mindre Uorden i Fattigvæsenets Besty;else. Uorden og Vilkaarlighd gik endog saavidt, at Regnskab
I~ke aflagdes for et eller flere Aar, og at Ligningen af Fattigbidragene uden Paatale, forandredes af et enkelt Medlem efter
ha~1S, . fra den øvrige Fattigcommissions Vedtagelse, høist forskJelhge Anskuelse. !.kke at tale om at formeligt Bedragerie,
dog vel undtagelsesvlls, kunde gaae i Svang i det Mindste i en
enkelt Hens 7ende. S~olevæsenet, dog i det Hele bedre bestyret,
fandt egentlIg først i den senest befordrede Provsts sidste Embedsaar . i ham en nidkjær Ophjælper. Hvormeget anderledes
er det Ikke nu blevet? Fattig- og Skolevæsenets Bestyrelse
lader, efter de stedfindende Forhold, næsten intet tilbage at
ønske. Communens Midler bortødsles ikke, men anvendes til
sand ~ytte, og sa~vel de Trængende, som de skolesøgende Børn
fi~de 1 Provst Wlth en Beskytter, lig en kj ærlig Fader. Rønne
KJøbstads Indvaanere ere derfor blot med Hensyn til disse
enkelte Bestyrelses-Grene, som ømmest berører dem, Provsten
megen Forbindtlighed skyldig, om de end ikke i andre Henseender maatte prise ham, men dette have de i høieste Maade
~nled~in~ til, da neppe nogen Embedsmand overgaaer ham
1 en mdkJær Bestyrelse af sit Embede i det Hele. Han er kort
sagt en Embedsmand, som i et og alt lyder G~ds og Landets
Love, saaledes som han opfatter dem. Han er derfor under
enhver Regjeringsform Landet har og især under vort Fædrelands. nærværende en Embedsmand, som han bør være, men
som Ikke ofte findes.
. Da nu Provste~ t~llige er en Mand, som med sjelden Hurtighed og ?k~rpsmdighed sætter sig ind i saa at sige ethvert
Forhold, vd Sikkert mange, som ikke tilbørlig overveier Sagen,
mene, at Provst With og ingen anden skal være Folkethingsmand for vort District.
De, som have denne Overbeviisning, kan vist ogsaa til Styrke
for samme f;em!øte,. <lit With, der er Lovens Mand, som Rigsda.g~ma~d ":11 VIrke 1 Grundlovens Aand, og at han vil støtte
MI1llstenet 1 de 2de Spørgsmaales forønskede Afgjørelse, som
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2:)

fremfor Alle, nu kræve Enhvers Opmærksomhed o~ som sikkert en meget stor Majoritet af Vælgerne ønske afgjorte efter
Regjeringens Forslag; thi han vil ikke frivillig optræde, so:n
Bekjæmper af et Ministerium, hvori han selv har en Svoger;')
som Medlem, der er hans Ven og vist i mange Henseende deler
hans Anskuelser - hvortil endnu kommer, at han under den
rimelig vii s nær forestaaende Behandling p~a Rigsdagen .af en
Lov for Borger- og Almue-Skolevæsenet, vllde være en :jelden
dygtig Medarbejder. - Med alt. dette er ~et vor Formenmg, at
With aldeles ikke bør vælges ul Folkethmgsmand. - Grundlovens Modification og Forandring, som en Følge af Helstaten, maa nemlig efter al Sandsynlighed være nær forhaanden,
og saa vist som det er, at Provsten ikke vil handle mod Grundloven, saalænge den er Lov, saa rimeli~t er d~t, at han, om den
skal forandres, og Friheden beklippes, Ikke vII være en af dem,
som til det Yderste vil værne om samme.
Provsten stillede sig netop som Candidat til den grundlo:,givende Rigsdag og har ikke siden i mindste Maade brudt sig
om Valgene eller søgt at lede disse i en god Retning. Han ?ar
optraadt, skjøndt uden noget heldigt Resulta.t, som Grundelerforeningens'f':') Agent, uagtet denne, som bekjendt fremfor Alt,
ønsker at Grundloven kunde faae, som deres Folk udtrykke
sig, en Revision og det naturligviis en saadan, at man kunde
sige »god Nat« til Friheden. Af Withs Forhold, medens Hs.
Majestæt var her paa Øen, kunde man ogsaa, uden at kunr: e
tyde Stjerner, slutte, at han ikke var nogen n.ær en ~f. F.nheden. De ubehagelige Erindringer fra denne Tid ville VI Im~d
lertid ikke uden fornøden gjøres, atter drage frem, blot ville
vi bemærk~> at man ikke den Gang fik Anledning til at. antage,
at With var en Mand af det borgerlige Mod, som en Rigsdagsmand nødig bør savne.':·'f'f) Forøvrigt er det t~mmelig tvivlsomt,
om Provsten, som Rigsdagsmand, skulde ville. holde paa. vor
Militsindretning, som vi rigtignok ej heller vilde, om VI be-
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,:.) Indenrigsminister P. G. Bang.
. .
,:.,.) »Grundejerforeningen« var LandsorganIsatIOn for de konservative Helstatsmænd.
***) Der sigtes her til, at Præstegaarden under ~en almindelige Illumination i Rønne til Ære for Kongen og Grevmde Danner, henlaa
med uoplyste Vinduer. De vrede Rønneborgere knuste som Hævn
en Del af Facadens Ruder (se H. St. Holbeck: Kongebesøget paa
Bornholm 1851 i Bornh. Samlinger Bind II, Side 57 f. f.).

klædte en Plads paa Rigsdagen, men vi maa endog antage, at
han vilde ønske, hvad vi dog ikke gjør, Bornholm inddraget
under den almindelige Værnepligtslov. Endelig, skal en stor
Deel af Vælgerne, nemlig alle Brugerne af de forhen saakaldte
Kongens Fæstejorder, tage Hensyn til deres personlige Interesse,
maa de ingen mindre vælge end With. Hans Svoger, Indenrigsministeren Bang, er nemlig Skaberen af Planen til en høiere
Beskatning af disse Jorder.«
Fog paastaar endvidere i samme Artikel, at Provst With har
skrevet til Øens Præster og paalagt dem at virke for Valg af
Folketingsmænd, som støtter Regeringen, og at han ved samme
Skrivelse skal have erklæret, at dersom han blev valgt, vilde
han virke for, »at den almindelige Stemmeret fik sit Banesaar«.
En Indsender, Adjunkt Brandt, hævdede senere, vistnok paa
Provstens Vegne, at den af Fog omtalte Henvendelse kun var
rettet til en enkelt Præst; men det blev altsaa ikke benægtet,
at Provsten havde udtalt sig paa den angivne Maade.
Efter et kraftigt Forsvar for den almindelige Valgrets Princip omtaler Fog et Manifest, der har faaet mange Underskrifter
fra Borgere i Rønne, hvori Provstens Valg kraftig anbefales.
Han vender sig derefter imod Adjunkt Brandt med et meget
voldsomt Angreb, idet han skriver:
»Vil man forøvrigt vide, hvem den Trompeter er (naturligvis i Politikens Tjeneste), som har blæst Provstens Talsmænd
sammen, saa viid, at det saamænd er Herr Adjunct Brandt.
Skjøndt denne sjeldne Mand vel er en temmelig bekjendt Personlighed, bør vi dog ikke undlade lidet nærmere at omtale
ham. I Begyndelsen af Aaret 1848 var han Frihedsmand og gav
denne Rolle meget godt til en Tid, idet mindste tiltalte han os.
Han søgte ogsaa at begeistre sine Medborgere for Friheden.
Han holdt saaledes i dette Øiemed 2 il. 3 Forelæsninger for
Medlemmer af Borgerforeningen, hvori han lovede at føre dem
gjennem Fortidens Taage op til Bjergets Top, hvorfra de kunde
skue Fremtidens Soel, men inden han fik dem halve Veien ud
af Taagen, stak han af og lod dem staae paa Bjergets Skraaning. Senere blev han Kjemper for Nationaliteten - og henrev unægtelig ofte Mængden ved sin Veltalenhed. - Nu var
der en Stund, han ikke befattede sig med Politiken. Efter et
Aars Tids Rolighed traadte han atter op baade med Pen og
Tunge for at bevirke en meget hæderlig Embedsmand heri
Byen valgt som Folkethingsmand, og ingen kan nægte, at han
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gjorde Alt for at stemme Vælgerne for denne Candidat,*) for
hvem han tillige optraadte som Stillingsmand, men paa Valgdagen netop faa Øieblikke, førend Candidaten saae sig om efter
sin veltalende Stillingsmand, stak han atter af. Dette uagtet
skammede han sig ikke ved i et Blad at give et Referat om
Valget. Kort efter, da der var paabegyndt Skridt for om muligt at beholde den lærde Skole i Rønne, optraadte han som
Modstander af Skolen og den lærde Underviisning. Ved, og
efter det sidste Valg af Folkethingsmand for dette District,
optraadte han imod den eneste Candidat, s?m ~tillede sig. og
vedblev at tildenge ham, meest med Skarn, ll1dul denne relste
bort for at tiltræde sin Virksomhed i Rigsdagen, ene fordi han
ikke vilde have ham anseet for at være en særdeles dygtig Rigsdagsmand. Dengang, saavelsom før og siden, har han paa en
meget liberal Maade yttret sig om Udmarkssagen og om Straatagenes Afskaffelse, skjøndt han intet kjender til disse Sagers
Sammenhæng, - og paa Valgdagen talte han saa vel for Bornholms Milits, som han kunde, dog kom han til at sammenligne Mandskabet med slet Læder, for at give Militsens Overbefalingsmænd en Douceur. Senere har han været Consulent
for Fæsterne eller Fæstere af Bondejord, som ønske at faae den
Jord, de bruge, til Eiendom eller Arvefæste, og dero~, efter
hans eget Sigende, indledet Correspondance med Rl'gsdagsmand Gram!!!
Da Folkethinget var opløst og et nyt Valg anordnet, angav
Brandt, at han havde isinde at stille sig som Candidat i første
Bornholms Districtj men da han erfarede, at Provst With ogsaa
vilde stille sig, forandrede han sin Beslutning og blev en rastløs Arbeider for den, der vilde optræde som hans Rival. Nu
har han endelig ved et Prøvevalg i Aakirkeby erklæret, at ville
stille sig som Candidat ved Valget i Øens andet Dist~ict.
Uagtet vi maa erkjende Brandt for en kundskabsng Mand
og for en duelig, kjærlig og retfærdig Ungdomslærer, saa slutte
vi af hans hele ovennævnte Optræden, at han derhos er meget
ustadig og forfængelig, samt at han stedse plages af. en Lyst
til at jage efter Folkegunst. Derfor, og da han er en høltbe?av~t
Folketaler, er han efter vor Formening en Mand, der, ll1dul
han, som vi haabe vil skee, faaer større Besindighed, mere er
istand til at forvirre end klare Folkets politiske Begreber. Lige".) Toldinspektør Chr. Terp.
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led~s formene vi, at .han fortiden er uskikket til at være nogen
vang Støtt~ for hVIlketsomhelst Partie eller for nogen Ans~u~lse, denmod maa vi tillægge ham en særdeles Dygtighed
nI l .en .Hast ~t blæse en uensartet Mængde sammen, og for
et Øleblik begelstre den.
. Arbeider han iøvrigt for Provstens Valg af bare Fædrelands~md, maa han være en sjelden ædel og opofrende Mand, da det
Ikke kan være h~m ubekjendt, at denne, efter hans egne Yttringer at dømme, uldeels har besluttet at stille sig for at hindre
Brandts Valg her i Districtet, da han, efter et almindeligt Rygte
har erklæret, at. denne var en af de sidste han vilde vælge. '
Uden at betVIvle B:andts Fædrelandskjærlighed, maa vi dog
formode, at ~an. har mdseet, at det var ligesaa uvist, om han
~unde s~aae SIg l en Valgkamp med With, som det var rimelI? t, at mg.en af dem, naar de begge optraadte mod Pedersen,
vIlde beselre d~nne, og at de kun vilde opnaae at splitte de
Vælgere, som el var for Pedersens Valg.
Brandt har desuden rimeligviis tænkt Som saa: arbeider du
for Provsten, vil du ikke alene styrke ham og hindre Peder e
sens Val?!!!. men du vil endog modtage Anbefalinger til det
andet D~~tr~cts Vælgere af mange betydelige Mænd, som af
Overbevllsmng, el1~r af en eller anden Grund, slutte sig om
Provsten. Du kan l al Fald blive bemærket ved dine skjønne
Taler, som du faaer Lejlighed til at holde Øen rundt
H~r Brandt resoneret saaledes, har han, om ikke i ·alle saa
'
dog l .flere. Henseende; rimeligviis calculeret rigtig.
~t mdvlrke endog paa høitbesindige Mænd, saavel her i Dis~nctet som ud~nfor, har været Brandt lettere nu end nogensmde fø~, fordI han ~ar. haft eller gaaet ind paa, deres Anskuelser l de tvende vlgnge Sager, hvori Ministeriet har fundet saa megen M~dstand i Folkethinget og i den forenede Rigs~ags store Commltte og fordi han, Som dog altid har Ordet i
SI!1 Magt, nu har benyttet vel udarbejdede Stykker, bestemte
for de første ~umre af hans, desværre dødfødte Avis,") til
Gru~d1ag for Sl!1e Taler, hvis Indhold desuden, ved saa ofte
at g)e.ntages, stedse maa blive bedre og bedre behandlet af ham
selv, )0 mere han og andre blive begeistrede for de Anskuelser
han optræder for.«
'
. ") Adjunkt Brandt havde kort før meddelt, at han havde til Hensigt. at starte et nyt Blad paa Bornholm. Planen blev dog 'kk
realiseret.
I
e
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Fog gaar derefter over til stærkt at .anbefale, at V æl~ern~
paany stemmer paa Findanus Petersen, Idet han bl. a. sknver.
»Uhrmager Petersen har, som bekjendt, 2 Gange forhen
været valgt til Folkethingsmand. Han er. kun en ung ~and,
som vel ikke har just en meget stor Erfanng, og han besIdder
ingenlunde mange Kundskaber, men dog .langt flere end ~er
ere almindelige hos den mere dannede Pnvat~and her; dIsse
søger han med roesværdig Flid, stedse at udvIde, ua.gtet han
som ubemidlet Mand har maattet drive sit Haandværk med
egne Hænder og uagtet de Hindringer, næsten .total lV!angel
paa Forkundskaber, lagde ham i Veien i en ~idhgere ,!\d ..
Han har ogsaa efter Evn~ søgt at bidmg~ ul at udvIde. Slne
Standsfællers Kundskaber; hgesom han erkjender, at a~mlnde~
lig Oplysning er Frihedens bedste Støt~:. Vi have, sIden VI
lærte at kjende Petersen, følt os overbevllste ~m, at. han .er en
meget frisindet Mand, som vil den størst mulIge Fnhed lnde~
Lovens Grændser, og Alles Lighed for Loven. I de faa Aar VI
have kj endt ham, har han, efterhaanden som ~an har søgt at
udvide sine Kundskaber, og siden han, som TIlfæld~t er, har
søgt at sætte sig ind i Forholdene her, og saa~i~t mulIgt andre
Steder i Riget, næsten ganske tabt den EensIdlghed, s~m absolut maa hænge ved en, som blot kj ender sit snævre .Hjem og
dets nærmeste Omgivelser. Intet Medlem af Folkethlllget h~r
overga3Jet ham i stadig at mød: i Thinget, og ~~ har ved Slll
Færd der viist, at vor Formemng om hans Fnslll~ ?ar .været
begrundet. Ingen af de Folkethingsmænd Øen. hIdllldul har
haft i Thinget har viist sig virksommere og duehgere end ha~,
og staa,er det med Grund ~il a~ haabe, at han, formedelst Slll
utrættelige Iver for at udVIde Sllle Kundskaber, for hver Gang
han sendes til Rigsdagen, vil blive dygtig re Repræsentant for
7
os. De væsentligste Anker, man kan have Imod ham, ~r, at han
alt for meget pynter sit Sprog uden at forstaae at gjøre dette
med særdeles Smag, og at han noget for hensynsl?st omta~er
Embedsmændene i Almindelighed, vel tildeels fordI hans ?tillin g har været for underordnet og for lidet omfattende tIl at
lære at kj ende, at en stor Pluralitet af Fædrelandets Embedsmænd besidde Dygtighed og Retskaffenhed. Hans Stemme er
for Ministeriet i de 2de Sager, som for Tiden er Tv.istens Æ~ler.
Med Hensyn til alt det ovenanførtie tilraade VI derfor u:dstænrugen Vælgerne i første District, nu som forhen, at glVe
ham deres Stemmer. De som før have stemt for ham have
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mindst Grund til nu at forkaste ham, da han sikkert i enhver
Sag har stemt efter deres Ønsker, - og de ville vel have, at
~en Folkethingsmand, de nu sende til Rigsdagen, skal stemme
l samme Aand. «
I 2' Valgkreds blev der ligesom i Rønnekredsen kun afholdt
et enkelt Vælgermøde. Dette fandt Sted den r6' Februar Kl.
r 2 paa den aabne Plads udenfor Enkefru Dams Bopæl, som
vistnok siden almindelig er blevet kaldt Torvet. Om dette Vælgermødes Forløb ved vi kun, at de 2 Rønneboere Garver og
Købmand T. E. Wulff og Adjunkt Brandt var tilstede og
begge erklærede sig villige til at være Kandidater, samt at Farver o. E. Sanne fra Neksø ogsaa var mødt, og at han erklærede, at dersom Pastor Gram, Kredsens hidtidige Folketingsmand, ikke stillede sig, var han villig til at gøre det.
Om disse 3 Kandidater udtaler Fog sig i den omtalte Artikelserie paa følgende Maade:
. »Til. alt, hv.ad :vi har fremført om Brandt ovenfor og her,
vIlle VI blot ulføle, at han er en reen Theoretiker, af hvilke
~er alt~d kommer mere end nok til Rigsdagen, og at han, som
hdet kjender til, hvad der er tjenligt for Ikkeembedsmanden
endnu mindre kj ender Bornholms særegne Forhold. Vi ma~
derf?r paa det bestemteste fraraade hans Valg.
Kjøbmand Wulff betræffende, kan vi med Sandhed sige, at
faa Mænd paa Bornholm have saa megen Gavnelyst og Interesse for at befordre andres Vel, som han, hader han ogsaa Undertrykkeren. Han har et glødende Frihedssind, som man vel
kunde ønske var fulgt af meer, democratisk Roelighed, men
som dog er saa rodfæstet hos ham, at han aldrig vil svigte
Frihedens Sag. Han hører til de meest oplyste af Bornholms
Privatmænd, og han har i mange Aar blandt os drevet forskjelIige Næringsveie. Han maa derfor kj ende mere end a,[mind~ligt til vore Forhold og være skikket til at varetage saavel
KJøbstadsmandens Som Landboernes Interesse især hvor de ere
forskjellige fra deres Standsfællers i Rigets andre Provindser.
Hans meget talrige Børneflok, af hvilken han maa tænke siO"
Mueligheden af, at de t1este her maa søge deres Brød, vil vel
endmere kunne forøge hans Iver for at conservere de Goder
Bornholmerne ere i Besiddelse af, fremfor deres andre Lands~
mænd, o~ det, paa den for Frihedsrnanden værdige Maade, ved
at søge dIsse overførte ogsaa paa dem. Vi ville derfor anbefale
Herr Wulff paa bedste Maade til Vælgerne, og det saa meget

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, 24de Bind, Rønne 1936

32
mere, som man af Efterstaaende vil erfare, at vi advare mod
Farver Sonnes og Pastor Grams Valg, fordi de ere Regjeringens Modstandere.
Hvad Farver Sonne angaar, da er han en begavet ung Mand,
som med en roesværdig Flid søger at skaffe sig Kundskaber.
Han har alt i flere Aar været en dygtig Arbeider for den Commune, han tilhører, og der vil sikkert komme den Tid, at han,
som har Villi e og Evne til at indsætte sig i Øens særegne Forhold, kan blive for den en værdifuld Repræs,entant. Nu bør
han ikke vælges, da den Beskyldning, man gjør Medlemmerne
af det Parti, hvortil han nu vil høre, »at de er Eiderga!'e«,
virkelig passer paa ham. Han har nemlig ikke Kundskaber og
Omsigtighed til at udtale dette Parties Anskuelser, som desuden vist hos mange af dets Tilhængere ikke er andet end forvirrede og overspændte Ideer.«
Om Forberedelserne til det bornholmske Valg skal blot
yderligere oplyses, at Almuevennen, der ikke hidtil havde vist
den bornholmske Politik nogen Interesse, kort før Valget
indeholdt en Artikel om Forholdene her paa Øen, idet Bladet
skriver følgende:
»Provst With skal have lovet at stille sig paa Valg i Rønne,
efter Opfordring af en politisk Harlekin der i Byen, en Adjunkt Brandt. Denne Person udmærker sig ved et godt Snakketøi; han kan vende og dreie enhver Ting, til han faar den
Side ud paa den, som han synes om, og han kan derhos vende
og dreie sin egen Kappe, ganske som Vinden blæser. Vi ville
dog bede enhver folkeligsindet Mand paa Bornholm vel at betænke, om de ikke i Uhrmager Petersen have en oplyst og dygtig Mand af Folkets Midte, en redelig, samvittighedsfuld og
ubøielig Folkernand, og om det da ikke vil være fuldkommen
uforsvarligt at ombytte ham med en Embedsmand, der hvor
respectabel han forøvrigt kan være, dog er Embedsmand,
medens Folkethingets større Halvdeel allerede i Forveien er
Embedsmænd, og denne Stand visselig ikke i Almindelighed
er den store Masse af Folket meget hengiven. Mærkeligt nok
er det tillige, at Provst With, der ikke er » Junist«':-) men selv
ministeriel, vil lade sig stille af Hr. Brandt mod en ministeriel
Candidat. Vi ville haabe, at de bornholmske Vælgere ikke ville
berøve Rigsdagen en af de eneste to, men meget hæderlige Re") En dengang tidt brugt Betegnelse for de nationalliberale.
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præsentanter som Kjøbstædernes Haandværkerstand har i Folkethinget.
I den anden bornholmske Valgkreds erfare vi til vor Glæde,
at P~stor Gram, ~mbedsstandens tro og hengivne Medlem og
»Jun~sternes« ubet111gede Jabroder, om han stiller sig, fa aer en
kraftIg og folkelig Candidat imod sig i Hr. Kjøbmd. Wulff.
Der haaber vi trygt paa den Sidstes Seier, uagtet Hr. Snakkebroderen Brandt ogsaa lyksaliggjør dette District med sin uudtømmelige Viisdom; Hr. Brandts Viisdom er nemlig af den
lette Slags, der gaaer bort ligesaa hurtig, som den kommer tilsyne.«
Forud~n ved de to omtalte Vælgermøder og den Agitation,
der laa I Prokurator Fogs Artikel, har der utvivlsomt Mand
og Mand imellem været agiteret meget stærkt i begge Kredse.
Det Antal Vælgere, der mødte f!'em baade i Rønne og Aakirkeby den 26' Februar, var efter Datidens Forhold overordentlig stort, og Spændingen, om hvem der skulde gaa af med Sejren, synes at have været betydelig.
Om hvorledes Valghandlingerne forløb, ved vi iøvrigt intet.
I Rønne var der kun mødt de 2 Kandidater, som før er omtalt, Provst With og Urmager Findanus Petersen. Ved Kaaringen blev det antaget, at Provsten havde de fleste Stemmer, men
Petersen forlangte skriftlig Afstemning, og ved denne blev han
valgt med 387 Stemmer; Provsten fik 372. Stemmerne fordelte
sig mellem de to Kandidater fra de forskellige Kommuner paa
følgende Maade:
With
Petersen
Rønne .............
19 1
17°
Vestermarie . ......
II
93
Nylars .............
18
51
Knudsker ..........
24
13
Nyker .............
II
20
Allinge og Sandvig ..
2
32
Olsker .............
7
9
Hasle
23
9
Rutsker ............
4
3°
Klemensker .........
25
16
o

•••••••••••••

372

387.

2:

I
Valgkreds mødte Pastor Gram ikke; han havde søgt
Valg I en københavnsk Kreds. Derimod mødte - foruden Ad3
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junkt Brandt, Købmand Wulff og Farver Sonne - en af Aakirkebys kendte Borgere, Købmand Balle. Ved den skriftlige Afstemning valgtes Farver Sonne til Folketingsmand med 300
Stemmer, Købmand Balle fik 141, Købmand Wulff 47, mens
Adjunkt Brandt maatte nøjes med 20! Hvorledes Stemmerne
faldt fra de enkelte Kommuner, ved vi ikke. Bornholms Avis
indskrænker sig til at meddele, at Farver Sonne var valgt, og
at Bal1e derefter havde faaet de fleste Stemmer, »men hvorledes disse iøvrigt faldt, og hvor mange Vælgere fra hver Kommune, der stemte, og hvorledes, kan vi for Tiden ikke opgive«. Man spejder forgæves i de følgende Numre af Bladet
efter nærmere Oplysninger om disse Forhold; de kom aldrig.
Februarvalget 1853, der havde sat saa stærke Lidenskaber i
Bevægelse rundt om i Landet, var ogsaa paa Bornholm blevet
en kraftig Styrkeprøve. Men hvem prøvede Kræfter ved denne
Lejlighed? Ja, Kandidaterne er os vel bekendt, og deres politiske Standpunkter kan vi godt udrede. I Rønne stod Bornholms dygtige og sympatiske Provst som udpræget konservativ
Talsmand mod den unge, lidet kundskabsrige, men veltalende
og naturligt begavede Haandværker, hvis politiske Standpunkt
laa meget langt til venstre. Begge støttede de Regeringen i dens
Kamp mod de nationalliberale. Rønnekredsens Vælgere deltes i
2 omtrent lige store Flokke. Var Delingslinien bestemt af politiske Synspunkter eller af personlige Sympatier? Svaret maa
vistnok blive baade-og, men fortrinsvis det sidste. At Embedsmændene, Købmændene og .alle, som sejlede i disses Kølvand,
i det store hele stemte paa Provst With, er utvivlsomt; derfor
fik han saa mange Stemmer fra Valgkredsens Byer. At Findanus
Petersen i Rønne ogsaa fik et stort Stemmetal, skyldtes, at denne
Bys Smaahaandværkere og ligestillede, netop ved Embedsmændenes voldsomme Kritik af den unge Politiker, var vakte til
Handling og følte sig forpligtede til at værge deres vellidte
Standsfælle. En tilsvarende Bevægelse var ikke opstaaet i de 2
Smaabyer Hasle og Allinge-Sandvig. Derfor fik F. P. næsten
ingen Stemmer herfra. Vanskeligere er det at forstaa Stemmeafgivningen i Kredsens Landkommuner. Der har aabenbart
dannet sig et stærkt venstrepræget Agitationscentrum i d 2
7
Nabosogne Vestermarie og Nylars. Stemmetallene fra dIsse
Kommuner er overraskende store, og Findanus Petersen opnaar
en overvældende Majoritet. Omvendt stemmes der meget svagt
i Valgkredsens 3 Sogne i Nordre Herred; dette gælder navnlig
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Olsker og Klemensker, hvor Forskellen mellem de 2 Kandidaters Stemmetal ikke er stort; mindre Rutsker, hvor næsten alle
Landmænd stemmer paa Provsten. Skulde det være den Præst
med hvem ~rovst With som foran omtalt korresponderede, o~
h:v em han v!ste en skæbnesvanger Fortrolighed, der har været
VIrksom AgItator?
Medens Valgpendulet i Rønne - politisk set - svingede til
venstre, vragede man i Aakirkeby Bondevennen Wulff og
valgte den moderat-konservative Regeringsmodstander O. E.
Sonne, medens Aakirkebys ansete Borger, Købmand Balle om
hvis Partistilling man intet ved, fik en anseelig Minoritet. Dette
Res~ltat over~aske~, naar man erindrer, at Aakirkeby-Kredsen
l l':10dsætmng ul Rønne-Kredsen siden blev en af Landets Sikreste Venstre.kredse. Der er herefter næppe Tvivlom,
at man v~d. Valget 1 ~ebruar 1853 ikke har tillagt Kandidaterne< ~ollt1ske Placenng nævneværdig, i hvert Fald ikke afgørende Betydning. Da der ikke som ved Valget nogle Maaneder før meldte sig en veltalende og velanset Landsmand ovrefra, foretrak det overvejende Flertal af Vælgerne at stemme
paa en af de duelige Kommunalmænd fra selve Kredsen, Farveren fra Neksø og Købmanden fra Aakirkeby, og af dem
foretrak de fleste Neksømanden, skønt han var Regeringsmodstander. Ha~ var sandsynligvis ogsaa blevet valgt, selvom
han havd.e Villet stem~e for Ministeriets Helstats- og Tronfølgeordmng! Den Klarmg af Menigmands politiske Begreber
som man sJ:le)d~r efter under Forsøget paa at analysere born~
holmsk Polltlk l de første Aar under den fri Forfatning synes

~~~gt~~

,

6. RIGSDAGSVALGENE PAA BORNHOLM
I MAJ OG JUNI 1853.
D~ der ved Afstemningen den 8' April i den forenede Rigsdag Ikk~ opnaaedes d~n krævede Majoritet paa 3/4, opløstes
begg~ TI~g .ved kongel~gt aabent Brev af 19' April. Det findes
gengivet l sm Helhed 1 Bornholms Avis for 23' s. M. Dette
Blad havd~ iøvr~gt forny li? skiftet Redaktør. Prokurator Fog
var den I April traadt tIlbage, og Udgiveren E. C. Tryde
~avde paany overtaget - Redaktionssaksen! Som Grund til
S111 Fratræden angiver Fog selv i det sidste Nummer af
Avisen, han redigerer - »Herr Trydes Ønske«, og at hans
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Krabbe. Der blev hele Øen over arbeidet paa Kraft for Hr.
Krabbe, og han blev Bornholms Repræsentant i Landsthinget.
Vi aner kj ende i fuldt Maal hans elskværdige Egenskaber, hans
lykkelige Naturanlæg, hans smukke Talegaver; men vi troe tillige, at hans fremrykkede Alder, hans bekjendte svagelige Helbred for en Deel berø'Ve ham den Energi, den alvorlige Vedholdenhed, den utrættelige Aarvaagenhed og Arbeidsomhed,
der under de nærværende Forhold ere saa ønskelige, saa nødvendige Egenskaber hos en Folkerepræsentant, naar hans Kreds
og hans Nation skal kunne skue hen til ham med fuld Tillid
og Fortrøstning. Vi troe, at Hr. Krabbe mere egner sig for Ro
og Hvile end for de nuværende vanskelige Tiders Anstrengelser og Storme. Vi miskjende i sin Tid ingenlunde de smukke
Følelser, der bragte Vælgerne til at stemme paa Hr. Krabbe;
vi delte dem og glædede os ved hans Valg; men paa den anden
Side tillade vi os at troe, at det vel kunde være gavnligt at faa
friske Kræfter ind i Landsthinget; ved saaledes gjentagende at·
vælge en og den samme Mand paa et langt Aaremaal, giver
man let Landsthingsmanden Følelsen af at være en Slags Embedsmand, hvorved jo kun Kræfterne saa let kunne slumre ind.
Hvad Provst With angaaer, da tro e vi, at hans store Evner,
hans haardføre, utrættelige Arbeidsomhed ville kunne blive
baade en Prydelse og en Støtte i det danske Landsthing, og
saasandt som Valget ikke skal beroe paa personlige Følelser,
paa Gunst eller Ugunst, saasandt som oplyst Fædrelandskjærlighed skal lede Valget, saasandt som det er det bedste, at den
sendes ind, der bedst er Posten voxen, saasandt nære vi den
fulde Overbeviisning (og vi ere forvissede om, at vi deri ville
finde Medhold hos Enhver, som tænker alvorligt over denne
Sag), at man ikke let hverken her eller noget andet Sted i Danmark skal kunne finde en Mand, som man med større Tillid
og Fortrøstning kan kaare til Repræsentant.«
Om Folketingsvalget udtaler Adjunkt Brandt derefter:
»See vi da først hen til det 2' bornholmske Valgdistrikt, da
finde vi dette særdeles heldigt stillet, det vil, undgaaende al
Partikamp, i Ro og Samdrægtighed kunne fuldbyrde et godt
og ønskeligt Valg ved at gjenvælge sin forrige Repræsentant,
i hvem det vil have en liberal, selvstændig, veltænkende og
oplyst Folkethingsmand. Vi haabe, at Hr. Farver Sanne vil
stille sig paany, og vi haabe, at Vælgerne atter ville slutte sig
om denne selvstændige og hæderlige Mand. Derved vil baade

Forretninger ikke længere tillader ham at redigere Bladet. Antagelig har Bornholmerne fundet hans P?lemik for stram, og
Tryde derfor ment det rigtigt at skaffe Slg ~ m~d h~m.
Til Folketingsvalget, som var udskrevet .ul. 21 Maj, m~ldte
for Rønnekredsens Vedkommende den hldudl?e Folket11:gsmand, Findanus Petersen, sig straks som Ka~dldat. I ~vlsen
for 2' Maj angriber han i en ganske kort Arukel Reg.enngens
Modstandere og betegner deres Opposition mod Or~mngen ~f
Tronfølgen og Flytningen af Toldgrænsen fr~ EJ~eren ul
Elben »som et farligt Spil, der saare let kan bhve ul Fædrelandets største Skade«. Han slutter Artiklen saaledes:
»Da jeg har god Grund til at troe, at. om ikke alle, saa dog
det store Fleertal af mine Medborgere l denne Valgkreds, erkj ender det for at være rigtigt at følge Regjeringen i begge .de
nævnte Hovedspørgsmaal, og min Stilling til disse forøvngt
er saa klar og maa antages at være saa bekjendt i District;et,
som den vel kan være, saa har jeg ikke troet i den Anle~n~ng
at burde foranledige nogle Møder afholdte. Skulde der lmldlertid paa noget Sted i Valgkredsen blive berammet Møder,
ved hvilke min Nærværelse maatte ønskes, da er det en Se~v
følge, at jeg meget gjerne skal efterkomme enhver Opfordrmg
i saa Henseende«.
I samme Nummer af A visen møder Adjunkt Brandt i. en
indsendt Artikel med en Række politiske Betragtninger. DlSSe
fortsættes i det følgende Nummer, og Indsenderen resumerer
.
sine Synspunkter paa følgende Maade:
»Den vordende Rigsdag vil have den uhyre Betydmng for
Danmark at den under Helstatsforfatningens Udvikling skal
være den' danske Nationalitets og den folkelige Friheds n~r
meste Talsmand og Værn. Den skal støtte den danske Reg;enng
ligeoverfor det tydske Element i Staten, --:- støtte. Regenngen
ikke ved at være en Samling af uselvstændlge Partlmænd, men
ved at vææ en Samling af Nationens bedste Kræfter, der besidde Forretningsdygtighed og Indsigt, - en Samling af Mænd,
der, besiddende Agtelse for politisk Dygtighed og Selvst~
dighed nedadtil blandt Vælgerne, kan i~dgyde Agtelse opadul
saavel til den ene som til den anden Slde.«
.
Han vender sig derefter mod de særlige bornholmsk~ Kandldatspørgsmaal og udtaler om det forestaaende Lands~mgsvalg:
»Da her forrige Gang skulde vælges en Landsthmgsmand,
stade Meningerne delte mellem Provst With og Kammerherre
'i

I
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Fædrelandets og Distriktets Tarv være skeet Fyldest. Hvad den
forrige Folkethingsmand for det I' bornholmske Valgdistrikt,
Hr. Uhrmager Findanus Petersen, angaaer, da skulle vi ikke
her fornye den gamle Strid; thi vi tro e ikke, at fortsatte Kjævlerier kunne føre til noget nyttigt Resultat for Sagen selv; vi
troe, at Meningen om hans politiske Værd er skarpt nok udpræget saavel til den ene som til den anden Side. Vi ville altsaa kun bemærke, at vor Anskuelse om Hr. Findanus Petersens Værd som Rigsdagsmand vedblivende er den samme som
ifjor Efteraar«.
Adjunkt Brandts Omtale af Kammerherre Krabbe fremkaldte et Indlæg i Folkevennen, der iøvrigt ikke viste de forestaaende Valg nævneværdig Interesse; det hedder her bl. a.:
»Kammerherre Krabbe har et dybt, praktisk og grundigt
Blik over alle Forhold i Almindelighed og i Særdeleshed over
hvad der angaar Bornholm, og hvor han har yttret sig, enten i
eller udenfor Rigssalen, er dette skeet uden lange Relationer,
klart overbevisende og grundigt. Hans Valg sidst var visseligen
ikke opnaaet alene af Hensyn til hans personlige Elskværdighed og herlige Charakteer, men i Erkjendelsen af hans Dygtighed, den enhver Mand paa Bornholm høit skatter, og man vil
vist ansee hans Valg fremdeles til Landsthingsmand for ønskeligt og heldigt«.
Om de 2 Folketingsmænd siger Indsenderen, der benævner
sig »En Borger i Rønne«, følgende:
»Hverken Sanne eller Petersen ere videnskabeligt dannede,
men de ere begge agtværdige, med en god Forstand begavede
Mænd; man erkjender deres gode Følelse for det Rette, om man
endog var is tand til at antage nogen Forskjel i grundigt
Begreb«.
Artiklen slutter med, at man ikke kan »have fuld Tillid til
Brandts Dom om Andres Dygtighed og Indsigt, og man slutter
sig hellere til en Mand af fast Character med ringere Kundskaber, end de Brandt besidder«.
Denne Artikel blev gengivet efter Folkevennen i Bornholms
Avis (for 17/5), og i samme Nummer af Bladet protesterer en
anden Indsender, der kalder sig »2« ud fra lignende Synspunkter imod Brandts Omtale af Krabbe.
Der blev aabenbart udfoldet stærke Bestræbelser fra Findanus Petersens Modstandere for at faa· hans Modkandidat fra
forrige Valg, Provst With, til at stille sig igen. I Avisen for
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14' Maj findes offentliggjort en Adresse til Provsten, der har

faae~ 337 ~ndersk~ifter, og hvori han takkes meget varmt,

fordi han stillede sig ved .Februarvalget, og for den Dygtighed, hvor~ed han holdt Slll Valgtale og besvarede de talrige
Interpellationer. Adressen er ganske vist dateret »Marts 18 53«
og er altsaa samlet, før Majvalget blev udskrevet. Men i Avisen
knyttes til Offentliggørelsen af Adressen en Udtalelse om, at
man maa haabe, at den indtrængende Opfordring, som denne
Henvendelse indirekte indeholder til Provsten om at stille sig
paany, maatte bevæge ham til at efterkomme Opfordringen.
~rovst.With .hav~e a~lerede i ~visen for 10/5 erklæret, at han
Ikke vilde stille sig til Folketlllgsvalget og heller ikke »modtage Valg som Landsthingsmand, om der ellers maatte være
tænkt paa at beære mig med noget saa,dant.« - Efter Adressens Fremkomst for Offentligheden gentager Provsten, at han
fasth~lder sin Beslutning, men han fremsætter en Tilføjelse,
d~r Viser, at det kun er ~rygten for paany at blive Dumpekandidat, der holder ham tilbage, idet han skriver:
»Forøvrige tør jeg vel antage, at man, efter Beskaffenheden
og Udfaldet af det sidste Folkethingsvalg heri Rønne, ikke vil
fortænke mi!? ~, at )eg nødigt tilbyder min Tjeneste 3' Gang.
Jeg skulde VillIgt gJøre det, dersom jeg vidste, at Fleertallet af
Kredse~1s Vælgere ønskede mit Valg; men jeg maa jo antage,
at. d~t Ikke er Tilfældet, og til at stride for Valget finder jeg
mig Ikke opfordret, hverken ved noget Kald indenfra eller ved
Modstandens Beskaffenhed udenfra«.
Samme Nummer af Avisen (for 17/5) indeholder en ikke
mærket Artikel, der dog antagelig ogsaa er indsendt, hvori der
udtales Tilfredshed med, at Provsten ikke vil stille sig, idet
I~an savner Garanti for, at han er en Ven af vor nye Forfatl1111g. Forfatteren er dog ingenlunde tilfreds med Udsigten til
at de 2 hidtidige Folketingsmænd, Petersen og Sanne, skal gen~
vælges; han finder »det ønskeligt, at der vilde stille sig Mænd,
~om besad den fornødne Dygtighed og Charakterfasthed, og
Ikke behøvede at betragte Thinget som en Skole for Kundskabens Erhvervelse, og skal vi tillade os at nævne Hr. Pastor
Meyn og Proprietair A. Stender«. løvrigt bebudes det, at Købmand Balle i Aaki~keby for »tredie Gang vil prøve sin Lykke,
og det at Valget llldtræffer paa en meget travl Tid gør det
sandsynligt, at han vil blive valgt«. Om der af denne sidste
Bemærkning kan drages den Slutning, at Sanne har forholds-
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vis større Tilslutning blandt Landboerne end i Købstæderne,
medens det omvendte et Tilfældet med Balle, eller Forfatteren
tænker paa, at Travlheden vil give Vælgerne i Aakirkeby,
Valgstedsbyen, hvor Balle jo bor, en vis Overvægt, kan jeg
ikke afgøre.
Købmand Balle stillede sig imidlertid ikke, og O. E. Sonne
blev som eneste Kandidat valgt ved Kaaring. Heller ikke Findanus Petersen fik nogen Modkandidat, men ved Haandsoprækningen erklærede Valgbestyrelsen, at der var et Flertal
imod ham. Han forlangte derefter skriftlig Afstemning. Ved
denne valgtes han med 235 Ja mod 190 Nej. De afgivne Stemmer fordelte sig efter Kommunerne saaledes:
Rønne ............. 100 Ja, 134 Nej
Knudsker. . . . . . . . . . .
IO"
6"
Nylars . ... . ...... . .
53
"
Vestermarie . .. . . . . . .
55
4 "
Nyker ....... . . . . . . .
5"
9"
Klemensker . . . . . . . . .
4"
9"
Hasle ..............
4"
12
Rutsker ............
4"
Olsker . . . . . . . . . . . . .
"3,,
Allinge-Sandvig .....
3"
8
Det viste sig altsaa ogsaa ved dette Valg, at noget under
Halvdelen af Rønnekredsens aktive Vælgere var imod Findanus Petersen, og at denne havde sin Tilhængere og Modstandere fordelt i Kommunerne omtrent som ved forrige Valg.
Særlig lægger man Mærke til, hvorledes Landmændene i Nylars og Vestermarie paany møder frem i et efter Datidens Forhold overraskende stort Tal og næsten enstemmigt lader deres
tunge Lod falde i V ægtska~len, saa at denne bringer Urmageren fra Rønne Sejr, og hvorledes Hjembyen vel yder ham
mange Ja'er, men dog endnu flere Nej 'er. De toneangivende i
Embedsmændenes og Købmændenes By staar ham stadig imod.
Om Forberedelserne til Landstingsvalget den 3' Juni er der
kun efterladt meget sparsomme Meddelelser. Det er i det foregaaende omtalt, hvorledes Adjunkt Brandt rejser Debatten om
Kammerherre Krabbes Helbred og Kvalifikationer og anbefaler Provst With, og at forskellige Indsendere saavel i Avisen
som Folkevennen modsiger Brandt. Men denne Avispolemik
døde hurtigt hen, og selv i Rønne synes Valgmandsvalget, der
fandt Sted den 19/5, ikke at have samlet stor Deltagelse, skønt

det dog var i denne By, de to mulige Modkandidater begge
boede. Rønne havde Krav paa 8 af Amtets 45 Valgmænd, og
der valgtes følgende: Fajancefabrikant Edvard Sonne 40 St.,
Skibsbygmester S. P. Bech 39 St., Konsul Thor Rønne 37 St.,
Bager Wichmann 37 St., Købmand David Bidstrup 34 St.,
Farver Marckmann33 St., Købmand Th. E. Wulff 29 og
Major Marcker 24 St. Desuden afgaves en Del spredte Stemmer. Om Valgmandsvalget i de øvrige af Øens Kommuner
vides intet.
I et Inserat i Avisen 3 Dage før Landstingsvalget indbød
»Flere Valgmænd« deres Kolleger til et forberedende Møde paa
Rønne Raadhus Kl. I I paa selve Valgdagen. Om dette Mødes
Forløb er intet oplyst. Ved Afstemningen var I af Valgmændene fraværende. Alle de øvrige stemte allerede i første Omgang paa Krabbe. I Folkevennens Meddelelse om dette Resultat tilføjedes, at Valgbestyrelsens Formand afsluttede Valghandlingen med et leve for Hs. Majestæt Kongen, hvorefter
en af Valgmændene udbredte et leve for den genvalgte Landstingsmand. A visen betegner det som »en sand Glæde at kunne
berette«, at Krabbe er blevet enstemmigt genvalgt og tilføjer:
»Vi ønske Øen til Lykke med Valget af den1'.e iilusigtsfulde,
frisindede og hæderlige Mand, der nu som før skal vide at
udfylde sin Plads paa en værdig Maade«.
Man har undertiden nævnt Trofastheden som et særlig markeret Træk i den bornholmske Karakter; har Bornholmerne
først fattet Tillid til en Mand, svigter de ham ikke. J eg tror,
at dette er rigtigt, og at der herfor kan anføres mange Beviser.
Blandt disse kan der være Anledning til at nævne den Stilling,
den bornholmske Befolkning fortsat indtog overfor deres tidligere Amtmand. Det maa tilføjes, at han helt og fuldt havde
vist sig denne Tillid værdig.

°

r

l

7· RIGSDAGSMÆNDENE FINDANUS PETERSEN,
GRAM, O. E. SONNE OG KRABBES VIRKSOMHED
I RIGSDAGSSAMLINGEN 1852/53.
Denne ejendommelige og forvirrede Rigsdagssamling falder i 3 Afdelinger:
I: Fra 4/10 1852 til Opløsningen af Folketinget den 13/1 18 53,
2: Fra 7/3 til 19/4 1853, da baade Folketing og Landsting
opløses,

t
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3: Fra 13/6 til 19/7 1853, paa hvilket Tidspunkt Samlingen
afsluttes.
Desuden var begge Ting samlet til »Den forenede Rigsdag«
for at tage Beslutning om Arvefølgen.
Pastor Gram deltog i sin Egenskab af Bornholms Repræsentant kun i I ' Afdelings Møder, og han havde i denne Periode
ikke Ordet; derimod fungerede han som en af Folketingets 4
Sekretærer. I 2' og 3' Afdeling var han som foran nævnt Repræsentant for en københavnsk Kreds og havde Ordet flere
Gange; han fremkom bl. a. med et Indlæg i den nedenfor omtalte Diskussion om Befæstningsanlæggene paa Christiansø.
Findanus Petersen havde i denne Samling Ordet ialt 7 Gange,
Sonne 8 og Krabbe 18 Gange.
I den forenede Rigsdags store Debatter om Tronfølgebudskabet findes intet Indlæg fra nogen af de bornholmske Repræsentanter. Krabbe var engang indtegnet som Taler, men frafaldt Ordet, da Turen kom til ham.
Findanus Petersen var Medlem af 1 Udvalg, nemlig 3-Mands
Udvalget angaaende Oprettelsen af en Helbredelsesanstalt for
Sindssvage i Østifterne. I denne Sag spillede, som jeg senere
skal omtale, de bornholmske Særforhold en betydelig Rolle.
Sonne var ikke Medlem af noget Udvalg. Krabbe blev Medlem af Udvalget angaaende Ændringer i den nylig vedtagne
Lov om Brændevinsbeskatningen og af Udvalget, der behandlede det meget betydningsfulde Forslag om Sogneforstanderskabers og Amtsraads Sammensætning og Valg. Desuden var
han Medlem af Finansudvalget og det staaende Udvalg, som
skulde behandle alle privat indbragte Lovforslag. Endvidere
havde Krabbe et Ordførerskab, der ligesom mange andre Træk
fra Rigsdagshistorien bærer Vidnesbyrd om hans smukke Position paa Tinge; da Landstinget samledes efter Valget den 3/ 6
18 53 deltes det i 2 Afdelinger til gensidig Prøvelse af Valgbreve. For den ene Afdeling var Landstingets Formand, den
ansete Politiker, Stiftamtmand Unsgaard Ordfører; i den anden
Afdeling betroedes Krabbe Ordførerskabet. løvrigt er Antallet
af Udvalg ogsaa i denne Rigsdagssamling meget lille, og de
fleste var kun paa 3 Medlemmer; alene Folketingets Finansudvalg talte 15 Medlemmer.
Krabbe udtalte sig iøvrigt ligesom i de tidligere Samlinger
om adskillige Emner af ikke lokalpolitisk Art (Ophævelse af
Vaccinationsforpligtelse, Brændevinsbeskatningen, Eftergivelse

af Gæld til Statskassen, Afstaaelse af Grunde til Vand- og Gasanlæg i København etc.). Særlig Lovforslaget om 'Sogneforstanderskabers og Amtsraads Sammensætning og Valg viste
han megen Interesse; han var jo ogsaa Medlem af det om dette
Lovforslag nedsatte Udvalg, og han ytrede sig i Tinget ud fra
udpræget demokratiske Synspunkter. Et af Stridsspørgsmaalene
var, om Sognepræsten skulde være »født « Medlem af Sogneraadet; herom udtalte Krabbe, at han troede, »at Communernes Vælgere, hvor Dygtigheden er at finde, ogsaa ville vælge
Præsten, naar de have en særdeles Tillid til ham. Hvor imidlertid denne Tillid ikke er til Stede der tror jeg virkelig, det er
meget bedre, at Sognepræsten ikke vælges, end at han skulde
være lovbestemt Medlem af Sogneforstanderskabet«. Lovfor
slaget blev ikke færdigbehandlet inden begge Tings Opløsning
den 19/4 1853, og da Rigsdagen samledes igen, var Ørsted
blevet Premierminister, og den mod demokratiske Fremskridt
fjendtligsindede F. F. Tillisch sad som Indenrigsminister. Regeringen forelagde derfor ikke det omhandlede Lovforslag paany, men Tscherning indbragte det da privat i Folketinget, hvor
det hurtigt behandledes færdigt og oversendtes til Landstinget.
Her søgte Reaktionen ,lt spænde Ben for det. Ved den indledende Behandling fore.slog de konservative Ordførere, Pastor
Bluhme og Gehejmekonfe{ensraad Bardenfleth, at der nedsattes
et Udvalg, hvor man naturligvis haabede, at Sagen kunde begraves. Krabbe tog da Ordet og fraraadede indtrængende et
Udvalgs Nedsættelse; Forslaget var blevet grundigt gennemdrøftet i det opløste Landsting, og det gjaldt nu om at faa det
vedtaget. Den konservative Fløj opgav at føre sit Forslag om
Udvalg frem til Afstemning, men det blev gentaget ved Sagens
I. Behandling, hvor det forkastedes med 25 Stemmer mod 1 I.
Efter at de konservatives Ændringsforslag var nedstemt ved
2. Behandling, fulgte en meget bevæget 3. Behandling. Indenrigsminister Tillisch erklærede, at han ikke vilde være med til
at udvide den almindelige Valgret, der ved Grundloven var
indført i Rigets Sager, til ogsaa ;Jt gælde i Kommunerne. Dersom Rigsdagen vedtog dette Lovfonlag, og Kongen ikke benyttede sin Ret til at nægte at underskrive det, vilde han træde
tilbage som Minister. Hvorvidt den samlede Regering vilde
dimissionere, kunde han ikke udtale sig om; men hele Regeringen saa paa selve Lovforslaget som han. Blandt de mange,
som havde Ordet i Anledning af den storpolitiske Situation,
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der opstod ved Indenrigsministerens Udtalelser, som blev frem~
ført med stor Arrogance, var ogsaa Krabbe, der opfordrede
Tinget til at stemme for Lovforslaget trods Ministerens Trusel.
Ved Afstemningen vedtoges det med 2I Stemmer mod 9. Blandt
disse 9 var iøvrigt Bornholmeren Madvig. Ministeriet undlod
imidlertid at indstille det til Kongens Underskrift og Minister
Tilisch behøvede saaledes ikke at dimissionere.
Som tidligere omtalt':-) havde Landstingsmand Krabbe ved
Toldkasserer Heggelunds Mandatnedlæggelse i 1851 arbejdet
for, at Minister Tillisch skulde blive Folketingsmand for
Rønnekredsen. Det var knap 2 Aar siden, og nu stod Krabbe
og Tillisch paa diametralt modsatte Standpunkter i et saa afgørende politisk Spørgsmaal som den almindelige Valgrets
Indførelse i Kommunestyret. Det var imidlertid Krabbe, der
var blevet Frihedskampens Ideer tro, Tillisch der havde svigtet;
hurtigt havde han fjernet sig fra det nationalliberale Parti, og
han stod nu som Ørsteds haandgangne Mand; den Maade,
hvorpaa han i Folkerepræsentationen argumenterede imod de
Synspunkter, der næredes af dennes overvejende Flertal, var
endda præget af Bryskhed og Overmod. Men Krabbes Ønske
om at se den almindelige Befolknings Indflydelse paa Kommunernes Ledelse forøget var oprigtigt og bundede dybt. Derfor kunde han heller ikke holde sig passiv overfor sin tidligere
Meningsfælle, Minister Tillisch.
De 2 bornholmske Folketingsmænd gav sig i alt væsentlig
kun af med lokale Spørgsmaal. Herfra maa dog undtages een
Tale af Findanus Petersen og een af O. E. Sonne. Som det nærmere er omtalt i 2' Afsnit':-*) af denne Afhandling, nærede
Findanus Petersen megen Interesse for et af Bondevennernes
Fører J. A. Hansen forelagt Lovforslag om Øvrighedspersoners Pligt til paa Forlangende at meddele Ansøgere eller Klagere tjenstlige Erklæringers Indhold. J. A. Hansen forelagde
sit Forslag paany i Samlingen 1852/53, og ved dets 3' Behandling i Folketinget holdt F. P. en Tale, hvis Hovedafsnit jeg
finder det rigtigt at gengive i sin Helhed, da den giver et godt
Bidrag til Karakteristik af F. P.'s samfundspolitiske Indstilling.
Han udtalte (Rigsdagstidende 4' Session, Afd. I, Folketingets
Forh., Spalte 1259 f. f.):
,:-) Se denne Afhandling Bind I, Side
*"") Bind I, Side 144.
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f. f.

»~a jeg _ øn~ker hele Statsstyrelsen saa gjennemsigtig som
mulIgt, da Jeg mg~n Ynder er af det Hemmelighedsfulde, det
Forborgne, allermmdst i Forhold, som de, hvorom der her er
Tale, saa skulde jeg meget ønske, at dette Forslag maatte blive
ophøiet til Lov ..Alle .de Grunde, som der, saavel paa denne
som paa den fornge RIgsdag ere blevne fremsatte, for at bevise,
at dette Forslag ingen Nytte vilde bringe, have ikke kunnet
forandre min Overbeviisning om, at det Modsatte vil være Til~ældet: at det for Folket i Almindelighed vil være en nyttig og
Ikke lIdet betryggen~e Foranstaltning. Jeg maa tilstaa, at jeg
har den Tro, at ?er gIves Embedsmænd, der i en væsentlig Grad
~angle det Retsmd og den Upartiskhed, som man maatte ønske
dIsse styrende Mænd i Besiddelse af, og, selvom dette maatte
være feilagtigt, selvom det ikke maatte være Tilfældet, saa
st~aer det dog fast, at ~mbedsmænd kunne feile, og meget ofte
ferle, paa Grund af utrlstrækkeligt Kjendskab til Forholdene i
mange af de Sager, som de, i Embedsmedfør, have en, om ikke
afgørende, saa dog meget stor Indflydelse paa. Derfor, saal~nge et Lovbud som dette ikke existerer, saalænge den lovgIvende Magt lader en Lovbestemmelse bestaae, der maa være
forhad.t over det hele Land, fordi den paa en skjult og høist betænkelrg Maade lægger den Enkeltes Vee og Vel i Haanden
pa.a selve de underordnede Embedsmænd, saalæl1ge kan jeg ikke
skJønne rettere, end at Folket befinder sig under et Slags V ærgemaal, der danner en grel Modsætning eller ialtfald staar i en
ringe Harrnonie med de Rettigheder, som vor Forfatning hjemler Landet.s Borgere. Her er jo ikke Tale om i fjerneste Hen~eende at mdskrænke Embedsstandens lovlige Myndighed; her
I dette Lovforslag er der kun Tale om, saavidt muligt at sikkre
Borgerne imod en vilkaarlig Behandling, og, vel at mærke mod
en vilkaarlig Behandling paa denne skjulte Maade af ~indre
samvittighedsfulde Embedsmænd, og at der gives saadanne,
vil dog vel Ingen for Alvor benægte.«
Som før ,nævnt kom ogsaa O. E. Sonne med et Indlæg af
ikke lokalt præget Indhold. Det var hans Jomfrutale, og den
blev holdt i Folketingsrnødet den 16/3 1853 ved l ' Behandling
af Lovforslaget om Sogneforstanderskabers Sammensætning.
T ale~, d~r er klart og godt opbygget, synes at være holdt paa
en vIrknmgsfuld _Maade, thi den gav Anledning til adskillige
»~ør« fra Folketmgs.~ændenes Side. Den giver desuden et godt
BIllede af Sonnes fnsmdede, men moderate politiske Indstil-
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ling; jeg skal derfor gengive dens Hovedindhold. Efter at have
beklaget at Lovforslaget kun omfattede Landkommunernes
Forhold og ikke ogsaa Købstædernes, hvor man nu »nægter
Mange Deltagelse i Communernes Anliggender, som det ellers
ifølge deres Stilling som Skatteydere og som oplyste ~edbor
gere kunde være gavnligt at medtage«, udtalte han (Rlgsdag.c~.
4. Session, Afd. II, Folket. Forh. Spalte 22I f. f.):
»Det, som jeg imidlertid mener, at der er ligesaa sw~ ;:,g i
Kjøbstæderne efter min Mening endnu større Trang tI', er, ~t
Communeordningen kunde blive foretagen med Hensyn ul
Myndigheden; thi, uagtet det allerede nu er endeel Aar siden,
at Communerne ved Grundloven blev tilsagt en større selvstændig Styrelse, saa ere dog disse, i alt Fald Kjøbstædernes,
Borgerrepræsentationer saare umyndige (Hør!). Jeg veed knap
en eneste Sag, hvori de kunne tage Beslutning uden efter Samvirken og Samstemning med Byfogden eller Magistraten~ og
selv da skal der i mangfoldige Tilfælde forespørges og mdhentes høiere Vedkommendes Approbation; ja Borgerne kunne
ikke engang af deres Midte vælge en Repræsentant eller Ligningsmand til at fordele Communeskatterne, uden at Amtets
Approbation skal indhentes. Hvis jeg derfor antog, at Antagelsen af dette forelagte Lovudkast vilde forsin~e den øvrige
Ordning af de communale Forhold, saa maatte Jeg modsætte
mig det; men det antager jeg ikke; je~ sto!e~ i denne ~en
seende deels paa den høitagtede Indenngsmml~ters Ord l ~et
andet Thing, naar han lover, at han allerede ul næste .Ses~lOn
vil forelægge et Lovudkast saavel angaaende Valgene l KJøbstæderne som angaaende Ordningen i det Hele af Communalforholdene, idet han, hvad jeg ogsaa igaar hørte, erkjender det
for sin Pligt, fortrinsviis at beskæftige sig med disse Sager;
deels venter jeg, og kan ikke troe Andet, end at, naar ~ø~st en
saa udvidet Valgret er bleven Landboerne tildeel, RegJermgen
da ogsaa vil og maa indføre det Sam~e i Kjøbstæderne; ~g da
vil der jo atter blive sær Anledning ul at tale om Myndlgh~
den, hvis ikke Regjeringen da, som jeg haaber og troer, vd
gjøre det. Jeg kan derfor ikke Andet end a~ holde paa de~
foreliggende Lovudkast, og Spørgsmaal~ bhver da,. om Vl
skulle tage det, som det foreligger, eller lkke. Der er relst flere
Betænkeligheder derimod, og ogsaa jeg har mine; men den
største I ndvending, der er reist, er dog den, at det skulde være
stridende mod Grundlovens Princip. Jeg troer imidlertid ikke,
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at det forholder sig saa; thi Grundlovens Princip og Grundtanke er efter min Mening den, at enhver Borger som Menneske og som Medlem af Staten faaer sin Ret; og en Communallov, mener jeg, maa have samme Princip, at ethvert Medlem i
Communen kan faae sin Ret. Nu troer jeg, at det ikke vil nægtes, at det, hvorom Communalbestyrelsens Virksomhed især
dreier sig, er Indtægter og Udgifter. Spørgsmaalet bliver da,
~vor Pengene kommer fra til disse Indtægter og Udgifter, og
J~g troer da vi maae være enige om at mene, at de hovedsagehg kommer fra dem, der betale de høieste Skatter· men saa
troer jeg ogsaa det maa erkjendes rigtigt, at disse' have een
Stemme mere end de Øvrige. Det kunde vel derfor heller ikke
være Meningen, som jeg synes, at der er udtalt, ganske at lade
dette Hensyn tilbage, at indrømme Enhver Valgret i Communen, enten han betaler Skat eller ikke; det skulde da saa kun
være, som jeg ogsaa igaar syntes blev antydet, at der blev foranstaltet in direct e Valg; men dette er kun en simpel Medvirken i Communens Anliggender, at kunne vælge paa en Valgmand. Jeg kan derfor ikke Andet end tilraade, at vi tage det
forelagte Udkast, som det er; vi maae dog erkjende det for at
vær~ et Skridt fremad, som afhjælpende en stærk Trang, der
er tllstede, og, da mine Betænkeligheder derved ere underordnede, anseer jeg det virkelig i det Hele for at blive en god Lov.
Seer jeg hen til de~ grundige og fuldstændige Behandling, som
den har modtaget l det andet Thing, og til Folkethingets kostbare og maaskee korte Tid (Hør!), saa tro er jeg derfor, at det
er det Rigtigste at tage den, som den er, og jeg kan af den
Grund heller ikke give min Stemme til, at der nedsættes noget
Udvalg, eller at der gjøres Ændringer i Udkastet, da jeg er
bange fo:, at vi derved forsinke, maaske altfor meget forsinke,
at det bhver Lov (Hør!)«.
I Rigsdagssamlingen I852-53 behandledes et Lovforslag,
der berørte bornholmske Lokalinteresser og derfor ogsaa gav
Anledning til en Del Indlæg fra bornholmsk Side,. nemlig Forslaget om Oprettelsen af en Sindssygeanstalt for Østifterne.
Paa ~et Tidspunkt var Sindssygehospitalet ved Aarhus lige
taget. l Brug, og der fandtes desuden St. Hans Hospital ved
Roskdde; men det første kunde ikke rumme flere sindssyge end
de nørrejyske, og Hospitalet ved Roskilde (Bidstrupgaard)
havde nok at gøre med at skaffe Plads til Patienterne fra København. Under disse Forhold fandt Regeringen det stærkt
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paakrævet at søge bygget et tredie Sindssygehospital, specielt
beregnet for Østifterne. Som Byggeplads havde man valgt den
naturskønne Halvø Oringe ved Vordingborg; Pladsantallet
blev sat til 120 og Byggesummen til 19°,000 Rdl.. Det var kun
Meningen at optage helbredelige sindssyge; men man skulde
bygge saaledes, at Anstalten let kunde udvides og tillige give
Plads for de uhelbredelige.
Til de 19°,000 Rdl. vilde jo komme Købesummen for Byggegrunden og Udgiften til Inventa~, og derfor var der Tale om
et Kapitalforbrug, som efter Daudens Forhold re~nedes f?f et
meget stort Beløb, og man fandt det ikke forsvarhg~ at dISponere over en saa stor Sum som en egentlig Statsudgift. Derfor
gik Forslaget ud paa, at Staten kun forskudsvis skulde udred~
Anlægsudgiften; men at denne derefter skulde refunderes St~
ten fra de paagældende Landsdele og dækkes ved en s.ærhg
Ligning paa disse. Efter de Ligningsregler, som Regenngen
bragte i Forslag, vilde Beløbet være at dække med 1/8 fra Købstæderne med Udelukkelse af de bornholmske og 7/8 af Amtsrepartitionsfondene. Af disse 7/8 skulde Bornholms Amtsrepartitionsfond bære 1/21, medens de øvrige Fonde skulde overtage
20/21, fordelt efter Amternes Hartkorn. Fordelingen. mellem
Købstæderne skulde ske efter Folkemængden, men mdenfor
den enkelte Købstad efter Indbyggernes »Formue og Lejlighed«.
Mod den Fordeling, der her var foreslaaet for Bornholms
V edkommende, blev der fra bornholmsk Side protesteret. Det
er dog værd at lægge Mærke til, at der .de to fø~ste. Gange,
dette Lovforslag blev behandlet i Folketmget - l RIgsdagssamlingens Afdelinger I og 2 - ikke blev foretag.et noget af
de bornholmske Folketingsmænd for at faa Fordehngsreglerne
ændret. Da saavel Folketinget som Landstinget var blevet fornyet efter Rigsdagens Opløsning i April 1853, blev Forslaget
forelagt paany og denne Gang i Landstinget. Krabbe fremkom
ikke med noget Indlæg; men han foreslog dog, at der blev
nedsat et Udvalg. Dette blev forkastet, og Lovforsl~get sendtes
til Folketinget i Regeringens Affattelse. Først nu rejstes Deb~t
ten om de bornholmske Skatteyderes formen.tlige Forfor~elmg
ved de paatænkte Ligningsregler. Den, der reJste denne DIskussion, var Repræsentanten for 2. Kreds, den l kommunale .Forhold særdeles indsigtsfulde o. E. Sonne. Det fra Landsunget
oversendte Forslag behandledes i Mødet den 4/7 1853. Tscherning tog som første Taler Ordet og angreb skarpt, at man ved

Fordelingen af Udgifterne paa landet udelukkende lagde
Hartkornet til Grund. Justitsministeren A. W. ScheeI svarede
med en indtrængende Henstilling til Tinget om ikke at sinke
Sagens Fremme ved at kræve Ligningsreglerne ændret; der var
jo kun Tale om en Udgift engang for alle, og en Ændring i
en eller anden Retning vilde ikke betyde noget videre for den
enkelte. Sonne tog derefter Ordet og støttede Tschernings Kritik
af Hartkornets Anvendelse som eneste Skattegrundlag paa
Landet; det vilde medføre, at »alle dem, der ikke eje Hartkorn
og som dog kunne være formuende, Capitalister, Industridrivende, Fabrikeiere, undgaa at betale en eneste Skilling til en
saadan Anstalt, uagtet dens Opførelse jo er ligesaa meget i deres
Interesse som i Hartkornsejernes.« Men Sonne hævdede endvidere, at det var urigtigt at fordele Købstædernes Udgifter
efter Folketallet; man burde ogsaa tage Hensyn til »Bygningernes Beskaffenhed, der er en nogenlunde god Maalestok for
Beboernes Velvære. « Fra disse Betragtninger vendte Sonne sig
imod de særlige bornholmske Forhold, idet han udtalte (Rigsdagstidendes 4· Session, Afd. III, Folketingets Forh. Spalte
779):
»De Kjøbstæder, der især vilde lide, naar Udgiften skulde
baseres alene paa Folkemængden, det er Bornholms Kjøbstæder, og som Repræsentant for denne Ø føler jeg mig derfor
særlig opfordret til at henlede Opmærksomheden herpaa.
Bornholms Kjøbstæder ville paa en Sum af 50,000 Rbd., fordeelte alene efter Folkemængden, komme til at udrede 87 6 Rbd.
mere, end naar Forcelingen skete deels efter Folkemæn~den,
deels efter Assurancesummerne. Nu er det vel vist, at det Beløb, som Østifternes Kjøbstæder ville komme til at bidrage til
Daareanstalten, kun omtrent vil udgjøre Halvdelen af de i det
Anførte fordeelte 50,000 Rbd., og Uligheden ved denne kun
andrage det Halve af, hvad jeg har anført; men alligevel mener
jeg, at et saadant Misforhold burde saavidt muligt rettes. Det
er vel sagt, at de Sindssvages Antal vil staae i temmelig lige
Forhold til Folkemængden, og at denne derfor alene burde
lægges til Grund; men jeg mener dog, at det er et Statsformaal, et Menneskelighedsformaal at oprette en Helbredelsesanstalt, hvor disse Ulykkelige kunne komme ind, og, naar det
er offentlige Formaal, mener jeg, at Enhver bør bidrage dertil
efter Evne; og saa vist som derfor en saadan Fordeling efter
Folkemængde og Assurancesum mere vil fordele Udgifterne i
4
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,Forhold til deres Evne, som skulle udrede dem, saa skulde jeg
meget ønske, at en saadan Fordeling ogsaa maatte blive anvendt. Jeg skal derfor ogsaa tillade mig at foreslaae, at vi tage
Sagen under nærmere Overveielse og muligt nedsætte et Udvalg, for at den kan blive bedre behandlet.«
Justitsminister Scheels Svar til Sonne var ret overlegent, idet
han udtalte: »Forsaavidt den ærede Rigsdagsmand for Bornholm har omtalt de bornholmske Kjøbstæder, saa er han uden
Tvi~l i Vildfarelse; thi de Omkostninger, som fordeles paa
Kjøbstæderne eft~r Forslaget, vedkomme slet ikke de bornholmske Kjøbstæder. De bornholmske Kjøbstæder gaae ind
under det Beløb, som fordeles paa Amtsrepartitionsfonden,
og efter Forslaget skulle de bornholmske Kjøbstæder, efter den
for Bornholm bestaaende Regel, bidrage til disse Udgifter, som
falde paa Bornholm, efter samme Regel, hvorefter de bidrage
til Amtsrepartitionsfonden«.
Til dette Ministersvar fremsatte Sonne følgende Bemærkninger: »Jeg vil blot give Oplysning om, at det ikke var en
Vildfarelse, naar jeg anførte, at Bornholms Kjøbstæder komme til at svare Bidrag efter Folkemængden. Det af den høitærede Minister herom anførte har vist sin Grund i, at han
ikke har sat sig ind i de derværende Forhold. Det er ganske
rigtigt, at Bornholm svarer sin Deel af de 7/8, der skulle udredes af Landets Hartkorn, men til dette bidrager Bornholms
Amtsrepartitionsfond i Forhold til Bornholms Folkemængde,
og til denne Fond maae Kjøbstæderne atter svare efter Folke-,
mængden en Trediedeel, hvilken Part atter fordeles paa Kjøbstæderne indbyrdes igjen efter Folkemængden, og altsaa ville
Bornholms Kjøbstæder, ganske komme til at svare Bidrag efter
Folkemængden. Forøvrigt glæder det mig, at den ærede Minister, som det syntes at fremgaae af hans Bemærkninger, selv
erkjendte, at den Maade, hvorpaa Omkostningerne fordeles,
ikke er den heldigste, og jeg synes det fremgaaer, at Stemningen ogsaa her i Thinget er for, at denne Sag bliver nøiere
undersøgt.«
Adskillige andre Tingmænd havde Ordet under Forhandlingen, der afsluttedes med en kort Bemærkning af Findanus Petersen, der bl. a. udtalte: »Jeg skal gjerne indrømme, at enhver
Skattebasis, som den ærede Minister bemærkede, kan have
noget Misligt ved sig; men jeg troer dog, at der er en. Fo~
skjel paa, enten Fundamentet bestemt ma'1 have en uhgehg
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~ordeling til Følge,. eller ~t ~rincipet for Skatten er rigtigt og
Reglen maa lede til en bIllIg og retfærdig Fordeling· men at
det Uretfærdige, som desuagtet kan fremkomme ved 'dets Anve~delse, hidrører fra en mindre heldig Udvikling af Principet;
den. forekommer der mig dog at være en Grundforskjel.«
. F!nd~nus Petersen stillede sluttelig Forslag om at Sagen henVIstes tIl Udvalg, og dette vedtoges med 42 Stemmer mod 23.
Udvalget blev.nedsat i Folketingsmødet den følgende Dag (den
5/7) og kom til at bestaa af tre Medlemmer, hvoraf Findanus
Petersen var det ene. Den nationalliberale Professor Kayser
blev F?rmand og Ordfører for Udvalget, som allerede tre Dage
efter. SI~ Nedsættelse afgav Betænkning. r denne foreslog man,
at LIgmngsreglerne helt skulde udgaa af Lovforslaget, og at
det senere ved Lov skulde bestemmes, hvorledes Udgifterne
skulde fordeles. Om de særlige bornholmske Forhold hed det i
Betænkningen (Rigsdagst. 4 ..Session, Afd. lIr, Anhang A-B,
~p. 64- 6 5): »Bornholms KJøbstæder og Landdistrict udgjør
tllsa~.men et For~elingsdistrict, fordi hele Øen udgjør et Repa:t1tlOnsfond. TIl dette svare Kjøbstæderne en Trediedeel
hVIlket temmeli~ nøie svarer til deres Folkemængde; de komm~
saaledes ogsaa til at deeltage i Udgifterne til den paatænkte
!"felbredelsesanstalt i Forhold til denne; men det vil vistnok
Ikk~ v.ære rigtigt at ansee disse Kjøbstæders Folkemængde for
et n?tIgt Udtryk for deres Evne til at bære Skatter; Befolkningen 1 dem er uden al Tvivl mindre velhavende end i de andre
Kjøbstæder, hvilket fremgaaer deraf, at deres Bygninger ere
langt lavere assure:ede. Medens deres Befolkning udgjør 10,2
pCt. af Øernes KJøbstadbefolkning, udgjorde deres Bygningers Assurancesum den 1ste Januar 185 ° kun 2 64 pCt af
Kjøbstadbygningernes samlede Assurancesum.'
.
Bornhol~s . Landdistrict synes ogsaa at ville blive bebyrdet
~ere end b~lhgt derved, at det skal deeltage i· Omkostningerne
l Forhold til Folk~mæn?den. ~en er mindre frugtbar og mindre vel dIrket, hVIlke~ 1 Forbmdelse med dens isolerede Beliggenhe~ gJør, a.t Landelendommene ere i en forholdsmæssig lav
VærdI. Det VIlde derfor næppe være ganske billigt, om det
skulde deeltage i Udgifterne ligeligt i Forhold til sit Hartkorn
men en~u mindre der~om det efter Udkastets Forslag skuld~
deelt~ge l en en?nu hØlere Grad. Efter Folkemængden vil det
nemlIg k?mme ~Il at udrede 3,18 pCt. af de Udgifter, der ville
komme til at hvIle paa Landdistricterne, medens dets Hartkorn,
1

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, 24de Bind, Rønne 1936

52
reduceret til sædvanligt Hartkorn, kun udgjør 2,87 pCt.«
Da Udvalgets Betænkning var enstemmig, maatte man regne
med, at Forslaget vilde faa en let Gang gennem Tinget og i
hvert Fald være sikret Vedtagelse. Det skulde gaa helt anderledes. Den r r. Juli, tre Dage efter Betænkningens Afgivelse,
fandt 2. Behandling af Lovforslaget Sted.") Ordføreren meddelte, at hele Udvalget var enig i den Kritik, der ved r' Behandling var rejst mod de af Regeringen foreslaaede Ligningsregler; om de særlige bornholmske Forhold udtalte Ordføreren:
»Endelig have vi ogsaa troet, at Bornholm vilde blive mere
end billigt bebyrdet derved, at det skal deeltage i Omkostningerne i Forhold til Folkemængden; thi der kan n~pp~ være
Tvivl om, at Befolkningen paa Bornholm, baade i KJøbstæderne og Landdistricterne, i det hele er mindre velhavende end
Beboerne af de øvrige Dele af Landet«.
Sluttelig anbefalede Ordføreren paa Udvalgets Vegne at udskyde hele Fordelingsspørgsmaalet til senere. Efter de ~dtal~l
ser, Justitsministeren havde fremsat under r. Behandlmg, gik
man ud fra, at der ikke fra Ministeriets Side vilde blive rejst
afgørende Indvendinger herimod, men da Justitsministeren b~
svarede Ordførerens Tale, henstillede han meget afgørende til
Folketinget at vedtage Forslaget i dets oprindelige Affattelse.
Langt stærkere var dog de Udtalelser, som Finansministeren,
Grev Sponneck, derefter fremsatte; han erklærede, at det ikke
gik an at vedtage en Bevilling til Anstaltens Oprettelse uden
samtidig at slaa fast, at de paagældende Landsdele skulde refundere det Forskud, der ydedes dem fra Statens Side, »og jeg
maa« sluttede Ministeren, »for mit Vedkommende erklære, at
jeg s~m Finantsminister ikkun har givet mit Samtykke til, at
et saadant Forskud af Statskassen bliver givet under den udtrykkelige Forudsætning, at man efter den Skattebasis, som
fortiden haves til Disposition, skrider til Refusionen af dette
Forskud; og jeg vil finde stor Tvivl, ligesom jeg ogsaa ven:er,
at det andet Thing ogsaa vil finde stor Tvivl ved at gaae md
paa at tilraade Hs. Majestæt at stadfæste kun den første Deel
af Lovforslaget, naar ikke den sidste Deel følger med.«
En Ministertrusel om, at en af Rigsdagen vedtaget Lov ikke
vilde opnaa kongelig Stadfæstelse, virkede dengang ~eget
stærkt, idet Ministeriet Ørsted gentagne Gange havde Vist, at
") Rigsdagst. 4. Session, Afd. III, Folket. Forh., Spalte II27-42.
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Regeringen selv agtede at træffe Bestemmelse om, hvorvidt et
Lovforslag, vedtaget af begge Ting, skulde ophøjes til Lov
eller ej.
Baade Udvalgets Ordfører og Findanus Petersen, der som
foran nævnt havde været Medlem af Udvalget, søgte at fremføre de bedst mulige Argumenter for Udvalgets Forslag. F. P.
hol~t en "Tale, hvori .han bl. a. udtalte: »Frederiksberg er som
bekJendt i Forhold til Arealet, det stærkest befolkede Sogn i
Danmark, men derefter kommer østerlars Sogn paa Bornholm.
Det f~rste Sogn har nemlig, saavidt jeg erindrer, 18 3 Individer
paa Circa roo Tdr. Land, medens det sidstnævnte Sogn paa
B?rnholm har r77. At tænke sig, at disse to Sogne skulde yde
Bidra~ e~ter deres. Folketal uden Hensyn til den uhyre store
~orskJel i Evnen til at bære Skat, forekommer mig saa urimehgt som No.g~t kan være. Jeg troer altsaa paa ingen Maade, at
man med Bilhghed kan paalægge Bornholmerne Afgifter efter
d~res F~lkemængde; thi denne er paa Grund af de mange
Fiskerleier paa Kysterne, de mange Husmandsboliger paa
?rændsen af Udmarkerne, hvor disse støde op til de forskjelhge Sogne etc. etc., saaledes formeret, at det paa ingen Maade
staaer i det Forhold til Skatteevnen, som Tilfældet monne være
andre Steder paa Øerne, og kun om disse Dele af Kongeriget
ikke om Jylland, er det, at her er Tale.«
'
Frygten for, at Daareanstaltens Opførelse vilde blive udskudt, dersom Regeringen ikke fik sin Vilje, bevirkede imidlertid, at den enstemmige Udvalgsindstilling ved Afstemningen
?lev: ~ork~stet med 39 Stemmer mod 28, hvorefter Lovforslaget
i Milllstenets Affattelse overgik til 3. Behandling. Denne fandt
Sted den følgende Dag. Ved denne Behandling stiIIede de to
bornholmske Folketingsmænd sammen med I4 andre Medlemmer det Dagen før nedstemte Forslag. Man maatte efter det
passerede imidlertid regne med paany at komme i Mindretal,
og man havde derfor fremsat et subsidiært Ændringsforslag,
efter hvilket Bornholms Bidrag til den samlede Udgift nedsattes fra r/21 til r/24. Ideen hertil havde man faaet af Folketingsmanden fra Faaborgkredsen, Seminarielærer Meier, der i
en Tale den foregaaende Dag havde paavist, at den omtalte
Forurettelse af Bornholm, som ogsaa han fandt var til Stede
i det oprindelige Forslag, nogenlunde vilde ophæves, dersom
Kvotaen ændredes fra 1/21 til r/25; for ikke at blive beskyldt
for at overdrive valgte de bornholmske Repræsentanter og
deres Medforslagstillere r/24.
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Om disse Forslag udspandt der sig en lang og ret bevæget
Debat.'f) Det principale Forslag anbefaledes af Findanus Petersen, det subsidiære af O. E. Sonne. Denne sidste udtalte bl. a.,
»at Bornholms Skatteevne, navnlig Kjøbstædernes i Sammenligning med de andre Østifters Kjøbstæders, er saare ringe;
jeg har ogsaa tidligere anført det samme, og jeg vil henholde
mig dertil. Det Samme er Tilfældet med Hartkornet. Øens Beliggenhed, som en Klippe midt i Søen, gjør, at Climatet der
er langt ugunstigere end herovre; medens Sæden her f. Eks. er
lagt i Jorden og allerede begynder at spire, skal Jorden først
begynde at pløies derovre, og dette gjør, at Jorden ikke afgiver saa meget som her, ligesom heller ikke det, som frembringes, bliver saa høit betalt, idet Handelsforholdene der
ikke ere saa udviklede, at der er nogen directe Udførsel,
hvorfor man ogsaa i Regelen faaer nogle Mark mindre pr.
Tønde Sæd end herovre. Det Samme er ogsaa Tilfældet med
andre Producter. Man har derfor tidligere fundet det rigtigt
at give Bornholm en Lettelse, naar Talen var om at paaligne
det en Hartkornsskat, men vi gaae ikke her saa vidt; vi forlange kun, at Bornholm skal være sat paa lige F od med det
øvrige Land.«
En Række Talere havde Ordet, de fleste for at udtale deres
Tilslutning til de stillede Ændringsforslag, der begge blev afvist i meget bestemte Vendinger af Justitsminister Scheel. Ved
Afstemningen blev det af F. Petersen anbefalede principale
Forslag forkastet med 39 Nej mod 35 Ja - Afstemningen
foretoges ved Navneopraab. Derimod blev det subsidiære Forslag vedtaget med 57 Stemmer med IO.
Lovforslaget gik som Følge af den vedtagne Ændring tilbage til Landstinget, hvor Justitsministeren udtalte følgende:
(Rigsdagst. 4. Session, Samling II, Landst. Forh. Spalte 43 1 32) »Den Forandring, som er foretagen i det andet Thing,
bestaaer deri, at Bidraget til den paatænkte Daareanstalts Oprettelse skulde nedsættes noget for Bornholm. Imedens denne
Forandring kan være af ikke ringe Vigtighed for dette lille
Lana, vil den derimod ikke være af nogen synderlig Indflydelse for de øvrige Dele af Østifterne, da den Meerudgift,
der som Følge heraf vil falde paa dem, vil være ganske ubetydelig i Forhold til deres Størrelse. I det andet Thing troede
"') Rigsdagst. 4. Session, Afd. III, Folket. Forh., Spalte

II69-I20I.

jeg ikke at kunne Andet end erklære mig imod det stillede
~orslag, ikke f~rdi jeg maatte mene, at Billighed talte. derlI~o,d, men fordI det forekom mig, at det ikke var oplyst, at
~Ilhghed talte derfor. Jeg var ikke istand til af de Forhandlmger, der havde fun~et Sted, at bedømme, hvorvidt Billighed talte derfor eller Ikke; heller ikke nu er jeg kommen til
nogen bedre Oplysning i saa Henseende. Imidlertid maa jeg
dog bema:rke. at der vel er Formodning for, at der kan være
Gr~nde tllstede, :om ,gjøre de~ foretagne Forandring billig,
hvIlken Formodnmg lIgger den, at Forandringen blev vedtagen med en meget stor Overvægt af Stemmer. Dertil skal jeg
ogsaa f~ie, at I~dvaanerne paa Bornholm paa Grund af denne
Øes afSIdes BelIggenhed ikke have saa let Adgang til at benyt~e den nye, Daareanstalt som Beboerne i de øvrige Dele af
Østlfterne, hvIlket ogsaa turde tale for, at man indrømmer
dem den Lettelse, der er vedtagen af det andet Thing.«
..
Der var ingen af Medlemmerne, der bad om Ordet og Lovforslaget vedtoges i Folketingets Affattelse med 30' Stemmer
~od I: De bornholmske Repræsentanter havde vundet en
blle Sejr, der var af større .moralsk end finansiel Betydning.
Æren for denne Sags heldIge Forløb maa særlig tilkomme
Aakirkebykredsens nyvalgte Repræsentant, O. E. Sonne. Den
meget passive Stilling, Landstingsmand Krabbe indtog ved
dette ~ovforslags Behandling, virker noget overraskende.
I RIgsdagss~mlingen 1852-53 var et andet bornholmsk
Spørgsmaal, ~emlig Betydningen af Fæstningen Christiansø,
Genstand for, mdgaaende Forhandling. Den blev dog væsentlig.
ført mellem Ikke-bornholmske Rigsdagsmænd. Allerede i den
af F~lketingets Finansudvalg afgivne Betænkning gøres Sagen. til Genstand for Omtale, idet det hedder (Rigsdagst. 4.
SesslO~. Afd. I~ ~nhang A, Spalte 235): »Med Hensyn til
Fæstlll.ngen ChnstIansø har der i Udvalget reist sig Tvivl om,
hvorvIdt det. kan ansees for hensigtsmæssigt aarligt at anvende
e~ S~m af ~Irca 27,000 Rbd., til Lønning af Besætning, og ordmair. VedhgehoJdelse af Bygninger og Værker paa denne isoleret hg~ende. ~hp~e. Udvalget har desangaaende forespurgt sig
hos MarmemIlllstenet, som derefter har udtalt sig om Fæstningens og Havnens Vigtighed som Støttepunkt for en Eskadre i
østersøen, og som Bidrag til Forsvaret af Bornholm. De fremsatte Bemærkninger have dog ikke kunnet bortrydde Udvalgets Tvivl, og det antages, at denne Sag bør tages under al-
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vorlig Overveielse, da det formenes, at der tillægges Christiansøes indskrænkede Havn, hvis nordlige, større Deel neppe vil
kunde rumme mere end en Fregat og et større Dampskib paa
een Gang, for stor Betydning, og at Stedets isolerede Beliggenhed gjør det lidet skikket som Oplagssted for betydelige Søkrigs-Fornødenheder.«
Udvalget foreslog derefter en Nedsættelse af Kontoen
»Forskellige Udgifter« fra 13000 til 6200 Rdl. Der kom ingen
Debat om dette Ændringsforslag, idet Folketinget blev opløst
den Dag (den 13/1 1853), Marineministeriets Budget, hvorpaa Christiansøs Udgifter og Indtægter har deres Plads paa
Finansloven, stod paa Tingets Dagsorden.
Da Folketinget efter Opløsningsvalget paany behandlede
Finansloven, tog Finansudvalget atter Sparekniven i Brug overfor Christiansø, skønt den før omtalte Nedskæring, som Finansudvalget havde forlangt af Marineministeren, var optaget
paa det forelagte Forslag. Man foreslog den samlede Bevilling
til Fæstningen nedsat med 3800 Kr. Ordføreren for Finansudvalget, Profesor Kayser, motiverede dette Forslag ud fra
de samme Synspunkter, som før var gjort gældende i Udvalgets Betænkning. Marineministeren, St. A. Bille, udtalte, at han
ikke ved en Finanslovbehandling vilde gaa ind paa Spørgsmaalet om Christiansøs Nedlæggelse som Fæstning, men han
vilde dog sige, at der kunde »være meget vigtige Grunde for
ikke at forlade denne Fæstning«. Han fortsatte: (Rigsdagst.
4. Session, Afd. II, Folket. Forh., Spalte 678-79): »Naar
det er blevet udtalt, at Havnen ikke er sikker, saa vil jeg
sætte et bestemt Nei derimod; den er meget sikker, det er en
overmaade god Havn (Hørl Ja!), og der er i saa Henseende
ingen Tvivl. Den er ikke meget rummelig, men har dog om
Vinteren rummet en betydelig Deel Havarister. Der er et andet Hensyn, som Ingen vil kunne modsige, og det er, at dersom vi abandonnere den, saa er den ved den første Krig et
Bytte for en Fjende. Nu er det ganske vist, at man vil sige
mig, at den kan tages af en Fjende (Hød); men den kan ikke
tages, uden at man slaaes om den, og der skal betydelige Kræfter til at tage den. J eg tvivler ikke noget Øieblik om, at, dersom vi havde den Ulykke, at komme i Krig med en af de
Stormagter, der have Flaade, saa vilde den være tagen, hvis
man vilde tage den, men jeg kan bestemt sige, at, naar der
er en fornuftig Commandant i denne Fæstning, skal han ikke

lade sig tage f. Eks. af Preusserne, om de skulde falde paa at
angribe den. Naar den derimod er forladt, saa ville Preusserne
naturligviis kunne sætte sig fast paa den med overmaade stor
Lethed, og det vil da falde svært for os at drive dem derfra
igjen. Dog skal jeg lade denne Qvæstion ligge aldeles udenfor;
Spørgsmaalet er kun, om vi kunne komme ud af det med 6000
Rbd. istedetfor 13,000 Rbd., til Vedligeholdelse, ikke af Fæstningsværkerne, men af Bygninger, Moler og Havnen. Det er
ganske vist, at der er et Normalreglement for, at det skal være
6000 Rbd., men det er ogsaa vist, at vi have 13 Aars Erfaring
for, at man ikke kan komme ud af det med det, som Normalreglementet normerede; nu veed jeg ikke, hvad man vil finde
rigtigst, enten at holde sig til Normalreglementet, som har
viist ~ig ikke at kunne slaae til, eller man vil holde sig til det,
Erfanngen har bragt med sig. Hjor bevilgedes 13,000 Rbd.,
fordi Erfaringen af de sidste 12 Aar havde viist, at dette Beløb vilde medgaae; iaar vil man det ikke. Jeg skal forsøge paa
~t komme ud af det med den mindre Sum, men jeg kan paa
mgen Maade love, at det vil lade sig gøre; thi jeg anseer det
for min Pligt ikke at lade Bygningerne, Havnen og Alt Sligt
forfalde, hvis det virkelig viser sig, at de ikke kunne vedligeholdes for de Penge, der bevilges.«
Findanus Petersen fraraadede Ændringsforslaget, og han
betegnede det som »en Bresche, hvorigjennem man, om kortere
eller længere Tid, kan marschere, for at demolere Fæstningen
(En Stemme: Rigtigt!). Jeg kan nu ikke tilegne mig den Mening eller Overbevisning, at det skulde være rigtigt saaledes
uden videre at komme til det Resultat at opgive Fæstningen.
Jeg kan i den Henseende holde mig til, hvad den meget ærede
Marinerninister har anført om dette Punkt, og saa Meget staaer
dog fast og er klart, at det paa ingen Maade gaaer an at indlade sig paa en Slags Afgjørelse af den Art Spørgsmaal, uden
at alle de derhen hørende Forhold først tilbørligen ere undersøgte. Da jeg som sagt maa finde dette Forslag som et Slags
Forløber for det antydede Formaal, saa skulde jeg meget ønske, at Thinget maatte komme til den Beslutning at forkaste
samme, og jeg skal saaledes, hovedsagelig af den Grund,
stemme derimod.«
Paa lignende Maade argumenterede en Officer, Kaptajn
Tuxen, der var Folketingsmand fra København, medens den
nationalliberale Fører, Biskop Monrad, og en fremtrædende
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Partifælle af ham, Grosserer A. Hage, anbefalede Bevillingens
Nedsættelse. Monrad udtalte bl. a.: »Jeg troer, at de, der
tidligere havde en aldeles fast Overbeviisning om, at Christiansø var et af Danmarks Værn, nu ere komne dertil, at deres Overbevisning i den Henseende begynder at vakle. Derfor
maa man vistnok være betænkelig ved at anvende større Udgifter, end der ere høiest nødvendige, og, saaledes som Sagerne
staae, forekommer det mig derfor rigtigt, at man indskrænker
sig til at bevilge det, som er normeret, som den Sum, hvormed
Christiansø maa komme ud af det; thi samtidigt med at man
tænker paa, at det dog kunde være muligt, at man maatte
komme til at nedlægge Christiamø, forekommer det mig, at
man kan lade Christiansø nøies med den normale Føde og ikke
give den extraordinaire Tilskud, der ligge udenfor det normale.
Det kan gjerne være, at den hvert Aar har krævet saadanne
overordentlige Tilskud, men det kan ogsaa være, at Grunden
hertil væsentligt ligger deri, at det er vanskeligt at have Tilsyn med et saa fjerntliggende Sted.«
Hage gik endnu mere aggressivt til Værks, idet han udtalte: » J eg er ganske vis paa, at det vilde blive høiest ubehageligt for Stormagterne at tage Christiansø, dersom den ærede
Minister var paa Toppen af den, for at forsvare den, og at
det vilde blive aldeles umuligt for Preusserne at tage den, men
jeg tvivler paa, at nogen af Parterne vilde anvende stor Uleilighed, for at faae den, thi den er vist efter alle Sagkyndiges
Mening af grumme liden Nytte, og den er upaatvivleligt ikke
mere end de 7
8000 Rbd. værd, som den medfører nu i Udgift. Den meget ærede Minister har rigtignok anført, at Havnen er lille, men sikker; men det vil formodentlig være Ministeren ligesaa bekjendt, som det er mig, at den egentlig kun er
rummelig nok til en Fregat og et stort Dampskib, og Havnen
er saaledes vistnok af en saa ubetydelig Størrelse, at der neppe
paaGrund heraf kan være tilstrækkelig Anledning til at beholde den som Kri<7shavn. Det er bekjendt, at de Forbedrin"
.
ger, som Fæstningen, naar den skulde bevares som Fæstmng,
maatte undergaae, vilde andrage 3 400,000 Rbd., uden dog
at disse Penge vilde være til nogen synderlig Nytte; thi, naar
der skulde gjøres noget for Christiansø, saaledes at den kunde
blive til en Fæstning, saa vilde det koste over I Million Rbd.
Jeg troer derfor, at vi ganske roligt kunde holde os til det
Forslag, der er støttet paa en forventet Afskaffelse af hiint
kostbare Etablissement.«

Ved Afstemningen blev Forslaget om Bevillingens Nedsættelse vedtaget med 67 Stemmer mod I!.
Striden om Christiansø blussede imidlertid op igen, da Finanslovforslaget efter Folketingets 2. Opløsning for 3. Gang
i samme Rigsdagssamling var til 2. Behandling i Folketinget,
idet A. Hage dels fremdrog - og fraraadede - et Andragende
fra Søværnet om Bevillingens Forhøjelse, dels kritiserede, at
der var ansat to nye Embedsmænd paa øen. Marinerninister
Bille replicerede og udtalte bl. a. (Rigsdagst. 4. Session, Afd.
III, Folket. Forh., Spalte 600-01): »Der lever paa Christiansø circa 400 Mennesker, og de slutte sig til omtrent 100
Familiefædre. Disse Familiefædre ere enten alle i Kongens
Tjeneste eller Pensionister, hvilket involverer, at de have tidligere været i Tjenesten. Disse Folk ere lønnede med en meget
ringe Løn, med Kost og med Huus, der udgjør en Deel af deres Løn; men dersom det nu skulde vise sig, at man har bortskaaren en saa stor Sum, at disse Huse ikke kunde vedligeholdes, saa har man jo i egentlig Forstand skaaret dem T aget
bort over Hovedet. Den der existerende Commune er nu engang ved Tidernes Medfør bleven bragt ind under Marinen,
og dette lader sig dog ikke saaledes paa eengang forandre ved
et Magtsprog. Vi have den eengang, der er der en Præst, en
Skolelærer, en Læge, en Auditør, o. s. v., kort sagt, alle de Attributer, som høre til en Commune, hvilket altsammen paahviler Marinen, og betales af dettes Budget. Dette er i Korthed,
hvad jeg har at sige derom. Jeg skal beflitte mig paa, og jeg
haaber det skal lykkes mig at komme ud af det med den Sum,
der er anvist til Bygningernes Vedligeholdelse.«
I en senere Replik til A. Hage, der mærkelig nok stadig
paastod, at Havnen paa Christiansø kun kunde rumme to
Skibe, udtalte Ministeren: »Det er underligt, at man bestandig
gjør gjældende, at Havnen ikkun kan rumme en eneste Fregat
og et Dampskib, ligesom om der ikke var andre Skibe til. I
Havnen kan rummes over 40 Skibe af mindre Størrelse, som
f. Eks. Coffardiskibe, og Havarister tye ofte derind og ere
meget glade over at finde en Havn, hvor de under Vinterstormene kunne søge Ly; fremdeles kan der være Plads for Proviantskibe og Kulskibe i Tilfælde af, at vor Flaade skulde operere i østersøen mod en Fjende, som ikke er os overlegen; kort
sagt, der er og kan virkelig være overmaade megen Brug for den
Havn og den Fæstning, allerede som den nu er. Jeg er slet ikke
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af den Mening, at denne ø skulde yderligere befæstes, saaledes
som den ærede Rigsdagsmand omtalte, og jeg kj ender ikke noget Forslag, som taler om en Udgift af flere Millioner i saadan
Anledning; jeg kj ender kun et eneste Forslag, som er meget
godt udarbejdet, men meget overdrevet, og det andrager en
3 a 400,000 Rbd. Dets Hovedfeil er imidlertid, at det fordrer
en 'Garnison af 1400 Mand, saa at jeg allerede af den Grund
anser det for forkasteligt. Jeg er nemlig af den Mening, at
der kun skal være saa stærke Fæstningsværker og saa stor Besætning, som er tilstrækkelig til at forbyde Fjenden at tage
Øen ved et coup de main.«
Findanus Petersen havde ogsaa Ordet for at tale imod Fæstningens Nedlæggelse, men samtidig fremhæve, at der utvivlsomt kunde spares en Del paa Lønninger etc. under Øens Adminis1<fation, og den tidligere Folketingsmand for Aakirkeby,
Pastor Gram, der nu var Folketingsmand for Københavns 8.
Kreds, henstillede til A. Hage selv at rejse til Christiansø for
at undersøge Forholdene, da hans Udtalelser rummede saa
store Vildfarelser, at han haardt trængte til at lære Forholdene at kende paa Stedet, inden han foreslog Forandringer.
Det virker noget overraskende, at den egentlige Repræsentant for Christiansø i Folketinget, O. E. Sonne, der tilmed
ved sin Stilling i Bornholms Milits havde visse Forudsætninger
for at kunne udtale sig i en Debat om militære Emner, slet
ikke havde Ordet i denne Sag. Det samme gælder iøvrigt
Krabbe, men for hans Vedkommende stillede Sagen sig dog anderledes, idet Christiansøs Forhold ikke ses at være fremdragne
ved nogen af de i Landstinget i denne Samling førte Forhandlinger. - Naar Findanus Petersen helt stillede sig paa Regeringens Side i denne Sag og fraraadede det stillede Ændringsforslag, kunde han synes i nogen Grad at fravige den Linie,
han ellers fulgte i sine vidtgaaende Krav om Besparelser. Det
maa imidlertid erindres, at F. P. særlig var virksom for Nedsættelser, naar det gjaldt Lønninger til Embedsmænd - overfor
dem stod F. P. i hele sin Rigsdagstid kritisk og uforstaaende
og blev iøvrigt betalt med samme Mønt - medens den af Finansudvalget krævede Besparelse angik Udgifter til Bygningers
Vedligeholdelse etc.
Endelig skal fra Rigsdagssamlingen I 8 P-53 omtales, at
de to bornholmske Folketingsmænd ved Behandlingen af For-
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slaget om Forpligtelser til at afgive Jord til offentlige Biveje,
stillede et Ændringsforslag, hvorefter der paa Bornholm, saa
længe Købstæderne var repræsenterede i Amtsraadet, skulde
gælde den Ordning, at alle Klager, der maatte fremkomme fra
Lodsejere og andre over en tagen Beslutning, skulde paakendes
af Amtsraadet, hvad enten Klagen hørte hjemme i en Landkommune eller i en Købstad. Den almindelige Regel i Lovforslaget gik ud paa, at Klager fra Sognekommuner indankedes for Amtsraadet, fra Købstæder for Indenrigsministeriet
(gennem Amtet). O. E. Sonne var Ordfører for de to Forslagsstillere og udtalte bl. a. følgende (Rigsdagst. 4. Session,
Afd. III, Folket. Forh., Spalte 350): »Det vil være det ærede
Ting bekjendt, at paa Bornholm repræsenteres fortiden, - og
jeg vil haabe, det maa vedblive at finde Sted, saalænge Amtsrepartitionsfondet er fælles - saavel Kjøbstæderne som Landet i Amtsraadet, hvor de have en fælles communal Overautoritet. Nu mener jeg, at naar Amtsraadet kan afgøre det
Stridsspørgsmaal, som afhandles i § 2 for Landets Vedkommende, som den overordnede Communalamoritet, saa maa
Amtsraadet paa Bornholm, der saavel repræsenterer Kjøbstæderne som Landet, ogsaa kunde afgjøre et saadant Stridsspørgsmaal, hvis det nogensinde skulde blive reist der, for
Kjøbstædernes Vedkommende. Jeg mener forøvrigt, at ikke
let nogen Sag mere hører ind under den communale Overautoritets Afgjørelse end denne.«
Folketingets Formand meddelte, at Indenrigsministeren, der
ikke kunde være til Stede i Mødet, havde udtalt, at han intet
havde at bemærke til Forslaget, der blev enstemmigt vedtaget
med 73 Stemmer.
8. DEN POLITISKE UDVIKLING UNDER MINISTERIET ØRSTED (2I/4 53-I2/I2 54).
Overgangen fra Ministeriet Bluhme til Ministeriet Ørsted
betød en Sejr for de Mænd i og udenfor Regeringen, som
vilde berøve det danske Folk de flest mulige af de ved Junigrundloven vundne Rettigheder, og Udviklingen ude i Europa
var gunstig overfor saadanne Bestræbelser; Reaktionen var
aktiv overalt. Denne Kendsgerning var i nogen Grad bestemmende for den Taktik, Ordførerne for Junigrundlovens Tilhængere herhjemme fulgte i deres Opposition mod Regeringen;
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i hvert Fald de klogeste af dem ønskede at fare med Lempe;
thi man følte, at overilede Handlinger kun~e trække et Statskup i absolutistisk Retning indenfor MulIghe~ernes Græ~~e.
De Mænd i Ministeriet Bluhme, som stod den lIberale Pohtlk
nærmest: P. G. Bang og Simony var traadt tilbage, den nye
Regerings Chef, den højlærde og rets~dige Olding A. S. Ørsted havde altid været Enevældens Tilhænger, og enkelte af
de menige Medlemmer af Kabinettet (Carl Moltke, General
Hansen og til Dels Grev Sponneck) betragtedes med endnu
større Skepsis end Førsteministeren selv.
.
.
.
Regeringen startede med Rigsdagsvalgene I MaJ-Ju11l 18 53.
Det blev en stor Sejr for dens Politik, men dette betød kun,
at der var overvejende Flertal for at afslutte Striden ?m
de 2 Mærkesager: Arvefølgen og Toldgrænsen; først da disse
Spørgsmaal var løst, begyndte Kamp~. ørsted fo~elagde et
Forslag om en Indskrænkning af Jumgrundloven ul kun at
omfatte Kongerigets særlige Anliggender. I dette Forslag var
Trykkefriheds-, V ærnepligts-, Valg.lovs- og .Løfteparagrafferne
strøgne, hvilket betød et stort TIlbageskrIdt paa O~raader,
der intet havde med Nyordningen af Fællesmonarkiets Forfatningsforhold at gøre; men dertil ~om, .at Rege~ingen .krævede af Rigsdagen, at den skulde opgive sm Myndighed l alle
Fællessager uden at øve Indflydels.e paa, hvorledes. den fremtidige Forfatning for hele Monarkiet skulde være, p, ~den at
kende denne' det var Ministeriets Tanke, at naar Jumgrundloven var i~dskrænket til Danmark til Kongeaaen, skulde
Forfatningen for "Kongerigets og de 3 Hertu~døD?mers Fællesanliggender forordnes af Kongen uden Medvlrkmng af Folkerepræsentanter.
.
.
Regeringens hidtidige allierede: Bondevennern.e, gik nu I
Opposition; men en Fløj af Partiet under !schermngs Ledelse
arbejdede længst muligt paa et Komp;~mls me? Ørsted: Ogsaa indenfor det andet store OpposltlonSpartl, de nauonalliberale var der Politikere, der foretrak Overenskomst for
Kamp, 'men Regeringens ringe Forhandlingsv:ilje og u.dæskende
Form gjorde det umuligt at naa en fredelIg OrdnlI~g. -. I
samfundspolitiske Spørgsmaal viste den sit reformf Jendth?e
Sindelag ved som foran omtalt at hi~dre Kongens .Undersknft
af den lige vedtagne Lov om udVidet Valgret ul.Amts- og
Sogneraad; i Forfatningssagen indførtes ved kongelig Anordning Stænderforfatningen paany i Hertugdømmerne, og ved
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Forordningen af 26. Juli 1854 bestemtes det, at der skulde tilvejebringes en Fællesrepræsentation for alle Monarkiets Dele,
et Rigsraad paa 50 Medlemmer, der i alle egentlige Lovgivningsspørgsmaal kun skulde have raadgivende Myndighed.
Uviljen mod Regeringen øgedes yderligere, da den under
Krimkrigen gennemførte betydelige Rustninger uden at forhandle med Rigsdagen om Udgifterne. Dertil kom dens ha ardhændede Fremgangsmaade overfor Embedsmænd, der sluttede
sig til Oppositionspartierne; adskillige blev afskedigede, andre
trak sig frivillig ud af Politik for ikke at lide samme Skæbne.
Oppositionspressen førte et næsten revolutionært Sprog og
talte bl. a. om Skattenægtelse. Der var navnlig i København
ret alvorlige Demonstrationer, der endog var rettede mod
Kongen, hvis Popularitet imod Periodens Slutning var ved at
gaa tabt.
Oppositionspartierne var i Begyndelsen af Samlingen
1854/55 stemt for at rejse Rigsretsanklage mod Ministeriet,
men man indskrænkede sig til at indgive en Adresse til Kongen om en konstitutionel Helstatsfo.fatning. Regeringen svarede med at opløse Folketinget. Ved Valget, som fandt Sted
den I. December 1854, vandt Oppositionen en overvældende
Sejr; kun et Par Tilhængere af Regeringen kom ind i Folketinget, og Tscherning, der havde fortsat sit Arbejde paa at
tilvejebringe et Forlig, mistede de fleste af sine Tilhængere.
To Dage efter afskedigede Kongen Ministeriet. Der havde
længe været Uenighed indenfor dets Rækker, og flere af de
Mænd, som havde Kongens Fortrolighed, bl. a. Tscherning og
Holsteneren Scheele, havde stærkt tilraadet Majestæten at
skifte Regering. Stærkest i denne Retning havde dog vistnok
Grevinde Danner virket.
Den tidligere Minister P. G. Bang dannede nu et Blandingsministerium af konstitutionelle Helstatsmænd og nationalliberale, bl. a. Hall. Planen om at indføre en Helstatsordning
udenom Forfatningen var strandet. Nogen dybtgaaende Bevægelse i Befolkningen havde dette Forsøg ikke vakt; men
den Del af Vælgerfolket, som var vaagnet til politisk Forstaaelse, havde sluttet sig tæt om sine Repræsentanter i disses
haardnakkede Modstand mod dem, der vilde berøve det danske Folk en væsentlig Del af den nylig vundne Frihed. Haardt
har man dømt Ørsted og hans Fæller for deres Færd, men skal
man være retfærdig, maa man indrømme, at den Opgave, der
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var stillet dem, nemlig at ordne det danske Monarkis Forfatningsforhold, grænsede til Uløselighed, og at de ~etoder, so~
deres Modstandere valgte i den efterfølgende Penode, førte ul
den Katastrofe, alle vilde undgaa, nemlig Rigets Sønderlemmelse.

Reaktion. Han trak sig derefter ud af Debatten, men svarede
»Stemmer ikke« ved Navneopraabet. I Rønne-Kredsen var
ikke alle tilfreds med deres Folketingsmands Passivitet ved
denne Lejlighed, og i Bornholms Avis for 18' April 1854 fandtes under Mærket »VIII« en indsendt Artikel, hvori Findanus
Petersen opfordres »til at beramme et Møde med sine Vælgere for at give dem en Fremstilling af sin Virken i den nu
tilendebragte Session, og navnligen at forklare de Motiver,
der havde bevæget ham til ikke at stemme hverken for eller
imod den til Hans Majestæt indgivne Adresse«.
Folketingsmanden indvarslede derefter - under Henvisning til Artiklen - et offentligt Møde paa Rønne Raadstue
Søndag den 30' April. Om hvad der hændte paa dette Møde
indeholder intet af de 2 bornholmske Blade nogen Oplysning.
De to bornholmske Folketingsmænd deltog ikke i Grundlovseller Adressedebatten; derimod deltog de begge i denne Rigsdagssamlings andre Arbejder paa absolut bemærkelsesværdig
Maade, som nærmere skal omtales i det følgende, baade ved
Indlæg i Forhandlingen og ved at stille Ændringsforslag til adskillige betydningsfulde Lovarbejder.
F. Petersen havde Ordet 15 Gange, bl. a. om Lovforslagene
vedrørende løntillæg til Bestillingsmænd, Arbejdet paa Helligdage, Tyendeforholdet og Sogneforstanderskabers og Amtsraads Sammensætning og Valg. O. E. Sonne talte 16 Gange,
og Lovemnerne var de samme; desuden havde han Ordet ved
Debatten angaaende Lovforslaget om Foranstaltninger mod
Dyrtiden. De 2 unge Tingmænd - F. Petersen var 35 Aar,
Sonne 32 - synes at have vundet i Sikkerhed og Indflydelse,
og de indskrænkede i denne Samling ingenlunde deres Virksomhed til lokal politiske Spørgsmaal. Findanus Petersen var Medlem af Udvalget angaaende Helligdagsloven; Sonne var derimod ikke Medlem af noget Udvalg.
Krabbe havde i denne Samling Ordet 47 Gange. Han fremsatte flere Indlæg saavel i Grundlovsdebatten som i den før
nævnte storpolitiske Diskussion omen Mistillidsadresse til Ministeriet. De vigtigste af de Lovforslag, han udtalte sig om, var
iøvrigt: Afhændelse af Bøndergods, Ordning af Møntfoden,
Portofrihed, Helligdagsloven, Tyendeloven, Fæstes Overgang
til Selveje, Redningsvæsenets Ordning, Skibsfart og Handel
paa Island samt Sogneforstanderskabers og Amtsraads Sammensætning. Han var ligesom i den foregaaende Samling Med-

9. RIGSDAGSMÆNDENE FINDANUS PETERSEN,
O. E. SONNE OG KRABBES VIRKSOMHED
I RIGSDAGSSAMLINGEN 18 53-54.
Rigsdagssamlingen 1853-54 aabne~es den 3' O~tober af
Kongen personlig med en Tale, hVOri der med Tilfredshed
mindedes om, at de 2 Love om den fælles Tronfølge og Toldenheden mellem Kongeriget og Hertugdømmerne var vedtaget
af den forrige Rigsdag; det stod nu tilbag.e at skabe en Fælles forfatning , men forinden maatte Kongengets Grundlov. forandres. Kongen bad Rigsdagen vedtage det herom udarbejdede
Udkast. »De øvrige Sager, Vi agte at forelæg~e Eder, e~ af
mindre Betydenhed og Omfang end de, der plejer at beskjæftige Rigsdagen«.
I sidstnævnte Henseende blev Programmet holdt; .udover
Grundlovsforslaget var det kun faa og ~est bet>:dmngsløse
Forslag, der af Regeringen blev forelagt. Tl~gene til Behandling; til Gengæld blev der i denne Samhng mdbragt ~t meget
betydeligt Antal Lovudkast af Medlemmerne selv - 1 Folke:
tinget saaledes 55 imod Regerin~ens 2~. Desuden b!ev d~r.l
samme Ting stillet 18 Interpel.lauoner til de forskelhge Mm~
stre, og endelig vedtog Folketmget efter. e~ ~evæget sto!-"pohtisk Debat med 77 Stemmer mod 3 en Mlsulhdsadresse ul Re:
geringen. Et ordret enslydende Mistillidsvotu~ vedtoges 1
Landstinget med 3 I Stemmer mod I I. I Fo~ketmget var der
14, som svarede »Stemmer ikke<~, i Landst1n~et I. Blandt
disse neutrale befandt sig mærkelIgt nok - F~ndanus ~eter
sen! Hvad Grunden hertil var, er ikke let at Sige, da. direkte
Oplysninger herom helt mangler. Maaske har han 1 denne
Sag følt sig nær knyttet til Tscherning, som - sk~nt varm
Frihedsven - tog Ordet umiddelbart efter A.dressetllhængernes Ordfører Monrad og i en stærkt personligt præget T~le
fraraadede Adressens Vedtagelse, da han fandt dette ska~ehgt
for Landets i Forvejen meget vanskelige Stilling udadul og
farligt for Konstitutionens Opretholdelse under den voksende
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lem af Udvalget om det sidstnævnte Lovforslag og desuden af
det staaende Udvalg paa 9 Medlemmer til Behandling af privat indbragte Lovforslag; han blev indvalgt i dette Udvalg
med det næsthøjeste Stemmetal. Endelig var han - stadig som
i nærmest foregaaende Samling - Medlem af Landstingets betydeligste Udvalg, Finansudvalget, der ogsaa talte 9 Medlemmer.
Bornholmske Lokalspørgsmaal lagde under denne Rigsdagssamling i Modsætning til tidligere kun i ret ringe Grad
Beslag paa Tingenes Opmærksomhed. Dog skal det nævnes, at
det fra forrige Samling kendte Emne: Fæstningen paa Christiansø paany var fremme under Finanslovdebatten. Som
Følge af de Krav, der i den foregaaende Rigsdagssamling var
rejst om Nedsættelsen af Bevillingerne til Fæstningen, havde
Regeringen nedsat en Kommission med den Opgave, »at søge
fjernet alle Udgifter, der ikke var absolut nødvendige for Fæstningen som saadan«, og navnlig var det paalagt Kommissionen,
der bestod af 3 Medlemmer, nemlig den Departementsdirektør
i Marineministeriet, hvorunder Øen hørte, Fæstningens Kommandant samt Kaptajn Flensborg, der tidligere havde gjort
Tjeneste paa Øen, at søge sparet alle de Udgifter, der var en
Følge af, at Fæstningen var blevet en Slags Kommune. »For
at dette kan opnaas«, hed det i Ministeriets Paalæg til Kommissionen, »vil det være nødvendigt, at Befolkningen med
enkelte Undtagelser nær er ugift, og at der ikke paa Fæstningen findes anden Befolkning end Besætningen. De Udgifter,
der nu foranlediges ved Skolevæsenet, Jordemoderen og, hvad
der er det væsentlige, ved Fattigforsørgelsen, vilde da kunne
falde bort, ligesom ogsaa et ringere Antal Bygninger da vil
være fornødent, og Vedligeholdelsesudgifterne saaledes kunne
forringes«.
Kommissionen havde afgivet sin Betænkning i Efteraaret
18 53, men Regeringen havde ønsket at faa Sagen nærmere uddybet og navnlig at faa Spørgsmaalet om den civile Befolknings Tvangsforflytning bedre belyst; man ønskede »paa den
ene Side ikke at gribe mere end højst nødvendigt ind i den
fattige Befolknings Velfærd, og paa den anden Side« ønskede
man ikke Løsningen udskudt i en fjern Fremtid. Folketingets
Finansudvalg fik derfor kun en foreløbig Beretning om Sagen.
Som en direkte Følge af den ikke offentliggjorte Betænkning
var der dog af Marineministeren foreslaaet adskillige Nedsæt<:elser paa hans Budget.
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Udvalget udtalte sinPaaskønnelse af det foretagne »Skridt,
der lover en hensigtsmæssigere Besættelse af dette isolerede,
befæstede Punkt, og en Besparelse i de herhen hørende Udgifter«. Man tilføjede imidlertid, at Hovedspørgsmaalet: Fæstningens Opretholdelse ikke var tilstrækkelig belyst, og anbefalede, at Ministeriet havde sin Opmærksomhed henvendt herpaa. Mod selve Planen om at føre Christiansøs civile Befolkning af Pensionister, Fiskere, Haandværkere etc. bort fra Øen
ved et Magtbud, saaledes at den fremtidig blev et Internat for
ugifte Soldater, blev der ikke rejst nogen Modstand fra Finansudvalgets Side, og de betydelige Vanskeligheder ved at realisere en saadan Plan paa en human Maade synes ikke at have
foruroliget Lovgiverne. Man giver kun Udtryk for Taknemmelighed over det tagne Initiativ og Anbefaling af at søge
Fæstningen helt sløjfet.
Denne Anbefaling blev gentaget i Folketinget af Finansudvalgets Ordfører, Professor Kayser, ved Finanslovens 2' Behandling, og han interpellerede Marinerninister Bille dels om
Kommissionens og dels om hans egen Stilling hertil. Ministerens Replik lød saaledes (Folketingets Forhandlinger 1853/54,
Sp. 1954):
»J eg skal dertil svare, at dette Spørgsmaal (Fæstningens
Nedlæggelse) har Commissionen ikke taget under Overveielse.
Commissionen har havt det Hverv at fremkomme med Forslag om, hvorledes man hensigtsmæssigst kunde bringe Chris~iansø Fæstning ind under militaire Former, og navnlig at
gJøre Forslag om, hvorledes man kunde blive af med den
meget store Fattigbefolkning, som vi der have. Marinen er der
Fattigforstander og Communeforstander, medens dog Hovedsa.gen skulde være, at den var en Fæstning. Naar jeg ikke har
stillet dette Spørgsmaal frem, er det, fordi det er min Overbeviisning, at Fæstningen bør bibeholdes; jeg kan feile deri,
men jeg er ikke bleven overbeviist derom. Dersom det Spørgsmaal skal afgjøres, maae Andre stille det op; jeg kan det ikke,
fordi jeg har den Overbeviisning, at, da Fæstningen engang er
der, og da der er en Havn, maa den vedblive at være en
Fæstning«.
I den følgende Debat optraadte bl. a. Christiansø's Fjende
Nr. I, Grosserer A. Hage, og han krævede, »at denne efter
Manges Mening unyttige Fæstning maatte blive ophævet«, og
at de Penge, den kostede »med meget mere Nytte« blev brugt
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andetsteds. Øens Repræsentant i Tinget, O. E. Sonne, fandt
sig derefter foranlediget til at gaa ind i Debatten, og han holdt
følgende Tale:
»Naar det ærede Udvalg udtaler sin Paaskjønnelse af, at
Marineministeriet har foretaget hensigtsmæssige Skridt for at
tilveiebringe Besparelser i Udgifterne ved Christiansø, saa skal
jeg ogsaa tiltræde denne Paaskjønnelse og udtale min Tak derfor; men, naar der Tale om Nedlæggelse af Fæstningen paa
Christiansø, og den ærede Rigsdagsmand for Kjøbenhavns 2'
Valgkreds (A. Hage) atter idag som sædvanlig, naar dette har
været for, har udtalt sig om den liden Nytte, som der er ved
denne Fæstning, saa kan jeg ikke lade denne Udtalelse gaae
ganske uimodsagt hen, for at det ikke skal faa Udseende af,
at Thinget stiltiende samtykker deri. Jeg maa ganske tiltræde,
hvad den høitærede Marinerninister har sagt i denne Anledning; jeg finder, at det vilde være urigtigt at opgive dette
Punkt, og jeg maa ansee det for at være særdeles farligt, at
ville uden Videre forlade og opgive Forsvaret og saaledes i
paakommende Tilfælde give en anden Magt Leilighed til at
tage det i Besiddelse og derefter tage de Fæstningsværker i
Brug, som der ere opførte, og det vilde være meget besynderligt, efterat der er anvendt saa mange Bekostninger for at opføre disse Fæstningsværker, saa igjen at ville anvende Tusinder
for at ødelægge dem. Vi maae huske paa, at ganske opgives
kan dette Punkt ikke; der maa holdes Folk derovre saavel for
Fyrets Skyld, som for Lodsvæsenets Skyld; thi det er en Nødhav~, som ofte søges og benyttes af forulykkede Skibe. Jeg
troer derfor, at der heller ikke bør gjøres nogen Forandring i
denne Henseende; men spares kan der, og den største Besparelse er vistnok den paatænkte, nemlig efterhaanden at forandre den gifte Befolkning til ugift Mandskab, og, naar der
saa desuden kunde inddrages og maaskee sammenlægge s nogle
enkelte Embedsposter, saa troer jeg, at det er Alt, hvad der
kan udrettes paa en hensigtsmæssig Maade.«
Marineministeren takkede Sonne for denne Tilslutning til
Fæstningens Bevarelse, men han tilføjede:
»Naar det ærede Medlem talte om Sammenlægning af visse
Poster, saa er det et System, som allerede nu er fulgt i temmelig udstrakt Grad, og jeg ved virkelig ikke, hvorledes det
skulde gaae videre; vi have saaledes en Proviantforvalter derovre, som, foruden at være Proviant- og Artilleriregnskabs-
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fører, er Fyrinspeeteur, Toldinspeeteur, Brygger og Bager, og,
skulde han være endnu mere, saa maatte han være et Universalgenie«.
I den videre Debat erklærede Ordføreren, at Marineministeren i denne Sag ikke var i Overensstemmelse med Folketingets Flertal, der ønskede Fæstningen nedlagt, og 2 fremtrædende Medlemmer af Udvalget, Oberst Tseherning og Stiftamtmand M. H. Rosenørn, der havde været Indenrigsminister
i Novemberministeriet, udtalte sig i lignende Retning. Tseherning ~dtalte bl. a., at Finansudvalget ønskede, at Christiansø's
Fæstmngsværker blev sprængt i Luften og tilintetgjort, »saaledes, ~t det vilde blive meget vanskeligt for nogen Fjende at
sætte SIg fast der. Spørgsmaalet er: er det farligere for Danmark og Bornholm, at den nøgne sprængte Klippe ligger hen
som en Havn og et Tilflugtssted i østersøen, end naar den li 0-_
ger hen som en Fæstning? Nu er Finantsudvalget af den M:.
ning, at den farligste Skikkelse, hvori Christiansøe kan ligge
for danske og navnlig bornholmske Interesser, er saaledes, som
den nu ligger, som en Fæstning, der ikke er let at forsvare, ja
man kunde gjerne sige: som det maaskee ikke er muligt at
forsvare mod et virkelig alvorlig meent Angreb. En ø af en
saadan Beskaffenhed, som Christiansø nu har, er et vigtigt Tilhold for en mægtig Fjende, og en farlig Besiddelse for en svagere Magt«.
Tscherning tog iøvrigt til Orde for, at man dersom Christiansø opretholdtes som Fæstning, benyttede bo~nholmske Soldater til dens Bemanding. Dersom de blev indexereerede derovre af kyndige Officerer, vilde det bornholmske Mandskab
faa den øvelse, det nu i høj Grad savnede. »Det vilde være
overordentlig nyttigt for Bornholms Milits og uden Tvivl ogsaa en mindre kostbar Maade at besætte denne ø paa, naar
den absolut skal bevares som Fæstning.«
~. H. Rosenø;n udt~lte bl. a.: »Jeg maatte tage meget feil,
om ikke Anledn~gen tIl Christiansøs Befæstning var den, at,
efterat en betydelIg Orlogshavn var bleven anlagt ved Carlserona, vilde man, ved at anlægge et saadant Contraværk sætte
sig i Stand til at benytte det under mulige Operationer i østersøen, idet man navnlig troede, at Øen for Sverrig vilde have
sær ~igti~hed, efterat. Carlscrona var anlagt. Man troede, at
Sverng VIlde skynde SIg med at besætte disse Øer over hvilke
Landshøiheden endogsaa ansaas for tvivlsom, og' derfor ilede
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man fra dansk Side med at besætte dem og opføre Fæstningsværker der, alene for at Sverrig ikke skulde inddrage dem i
sit hele Forsvarssystem, og navnlig ikke sætte dem i Forbindelse
med Carlscrona, der ligger saa særdeles beleiligt for at kunne
opretholde dette Punkt med langt større Kraft og langt større
Lethed, end vi ville være istand til. Om man endog kom til det
Resultat at sløife Fæstningsværkerne paa Christiansø, behøvede man ikke derfor at nedlægge Lodsvæsenet og hvad dertil
hører eller at ophøre at benytte Øen som Nødhavn.«
Debatten om Christiansø giver Udtryk for den uvenlige og
kritiske Holdning, som i det hele prægede de toneangivende
nationalliberale politikeres Indstilling og Udtalelser i militære
Spørgsmaal i denne Periode, og som er vanskelig at forstaa.
Man førte fra den Side en Politik, som de fleste var klar over
kunde føre til Krig med vor sydlige Nabo, men saa snart der
var Tale om Udgifter til vort Forsvar, søgne man at begrænse
dem mest muligt. Christiansø-Diskussionen er i denne Henseende typisk. Finansudvalgets Betænkninger over de militære
Budgetter er rige paa Udslag af en udpræget Tilbøjelighed til
at sætte saavel Søværnet som Hæren paa Smalkost. Vel betænkt og logisk var denne Holdning ikke. Med Tscherning er
det en anden Sag. Han følte sig overbevist om Danmarks militære Afmagt, og hans Politik tog Sigte paa ved vidtgaaende
Indrømmelser - indadtil som udadtil - at naa en fredelig
Løsning af Periodens store og vanskelige Konfliktspørgsmaal.
I et andet lokalpolitisk Spørgsmaal fremsatte Krabbe i denne
Rigsdagssamling nogle Bemærkninger, nemlig om Anskaffelse
af en Redningsbaad til Rønne Redningsstation. (Landstingets
Forhandlinger 1853/54, Spalte 1015, 1066 og 1069). Krabbe
henstillede til Indenrigsministeren, hvorunder Redningsvæsenet
dengang sorterede, at en saadan Anskaffelse fandt Sted, idet
Grundene paa Kystlen ved Rønne strakte sig saa langt ud, at
Raketapparaterne ikke kunde naa de skibbrudne. Der havde
været nedsat en Kommission til at undersøge Forholdene ved
de danske Kyster, men den var kommet til det Resultat, at
der fandtes saa mange gode Baade i Rønne Havn, at det ikke
var aldeles nødvendigt at anskaffe en speciel Redningsbaad.
Krabbe hævdede imidlertid, at det dels var nødvendigt for
Redningsstationen altid at have en bestemt Baad til Raadighed,
dels at der ved Redningsarbejdet stilledes en Del Krav til
Baadens Konstruktion, som ikke tilfredsstilledes af de Baade,

man i Forvejen havde i Rønne. Skønt Krabbe paa Forhaand
havde bebudet, at han vilde fremsætte dette Spørgsmaal til
Ministeren, var denne ikke til Stede i Mødet, en Optræden,
der var ret almindelig under Ministeriet Ørsted, hvis Behandling af Rigsdagen ogsaa i formel Henseende bar Præg af Arrogance.
Det særlige bornholmske Spørgsmaal, der i denne Rigdagssamling fylder mest i Rigsdagstidendes Spalter, er dog Debatten om Sammensætningen af Bornholms Amtsraad. Som foran
omtalt var det i Samlingen 1852/53 vedtagne Forslag om Sogneforstanderskabers og Amtsraads Sammensætning og Valg
ikke blevet ophøjet til Lov. Ved Begyndelsen af Samlingen
1853/54 rettede Tscherning en Interpellation til Indenrigsminister Tillisch, om Regeringen i den nu paabegyndte Samling
vilde forelægge noget lovforslag om denne Sags Ordning.
Spørgsmaalet blev besvaret med et bestemt Nej; dels ansaa
Regeringen ikke Ændringer i vor Kommunalforfatning for
særdeles paakrævede, dels vilde et Forslag, der stemte med
Ministeriets Synspunkter, ikke kunne vinde Tilslutning i Folketinget. Efter denne Afvisning, der stærkt forøgede Bitterheden imod Regeringen, indbragte Tscherning selvet Forslag,
der vel i Hovedsagen stemte overens med det, som Rigsdagen
allerede havde vedtaget, men i hvilket man dog paa mange
Punkter havde forsøgt at tage Hensyn til den fra konservativ
Side fremførte Kritik for om muligt at opnaa Ministeriets Tilslutning til Sagens Fremme. I det nedsatte Folketingsudvalg
gik man et Skridt videre og ændrede endog Forslagets Titel,
saa at den kom til at lyde: »lovforslag om Ændringer i Anordningen af 13/8 1841.« Man søgte derved at præcisere, at
der ikke var Tale om en gennemgribende Reform, men kun
om en Forandring paa visse vigtige Punkter i den gældende
Kommunalanordning. Det lykkedes da ogsaa tilsyneladende at
neutralisere Minister Tillisch, der vel udtalte sig uhyre køligt
om hele denne lovgivning, men dog erkendte, at Forslaget
rummede i og for sig ønskelige Ændringer. Ikke desto mindre
led dette lovværk samme Skæbne som dets Forløber: vedtaget
af Rigsdagen nægtedes det Kongens Underskrift! Ministeriet
Ørsted drev Ridefbgedpolitik overfor Folkets Repræsentanter.
Dette Lovarbejde havde i høj Grad de bornholmske Repræ··
sentanters Interesse; bl. a. stillede Findanus Petersen et Ændringsforslag, der vilde forbedre Husmandsklassens Betin-
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gelser for at opnaa Repræsentation; i Sogneraadene; Forslaget
blev dog forkastet. O. E. Sonne henstillede til Indenrigsministeren, hvis dette Forslag blev ophøjet til Lov, at man gik
videre i samme Spor for Købstædernes Vedkommende. Svaret
var en Afvisning.
Særlig interesserede de 2 Tingmænd sig for Sammensætningen af Bornholms Amtsraad. Dette havde hidtil bestaaet af
Amtmanden, Provsten samt 4 Medlemmer, valgte i Landkommunerne blandt og af dem, som havde over 4 Tdr. Hartkorn,
og endelig 2 Repræsentanter for de bornholmske Købstæder.
Efter Folketingsudvalgets Forslag vilde Købstæderne stadig
faa 2 Mand, men Antallet af Repræsentanter for Landkommunerne vilde blive mindst 5, muligvis 7 eller 9. Af Landrepræsentanterne, der overensstemmende med Lovforslagets almindelige Regler skulde vælges af Sogneraadene, skulde »den
mindre Halvdel« vælges mellem Landejendomsbesiddere med
over I 2 T dr. Hartkorn, medens man var valgbar til »den
større Halvdel«s Amtsraadspladser, hvis man var Folketingsvælger, havde haft Bopæl i sin Sognekommune I Aar og ydet
Bidrag - Skat - til denne.
Disse Ændringer var O. E. Sonne utilfreds med; han ønskede ingen anden Ændring i den hidtidige Ordning end den,
at Provsten ikke var selvskrevet Medlem af Raadet. Han
motiverede sit Standpunkt i en længere Tale i Folketingets
Møde den 24/I I8 54 (Folketingets Forhandlinger I 8 53/5 4,
Spalte 3775-79), hvori han hævdede, at Bornholmerne var
meget tilfreds med den Maade, hvorpaa Amtsraadet valgtes.
Han fortsatte:
»Amtsraadsmedlemmerne der have nemlig hidtil - naturligviis med Undtagelse af Amtmanden og Provsten - alle været
valgte, og er blevne valgte, saa at sige næsten frit, idet man
har valgt imellem dem, som eie over 4 Tdr. Hartkorn; men
da det der er sjeldent, at en Gaard der er under 4 Tdr. Hartkorn - en Td. Hartkorn er, som bekjendt, her 1/3 mindre
end andre Steder, - saa har ogsaa Valget til Amtsraadets
Medlemmer saa at sige været frit mellem alle Bønderne. N u
foreslaaer Udkastet, at Medlemsantallet herefter skal være
ulige, hvoraf den større Halvdeel skal vælges ganske frit men en slig Frihed ligeoverfor en saa moderat Indskrænkning
kan ikke have Meget at betyde - , og den mindre Halvdeel
skal vælges blandt dem, som eie 12 Tdr. Hartkorn og derover.

Nu troer jeg, at man vil indrømme mig, at det fra Frihedens
Standpunct turde være noget tvivlsomt, hvorvidt der ved
denne Forandring opnaaes Noget, og, betragtet fra det virkelige praktiske Liv, er det efter min Mening en Tilbagegang.
Dertil kommer, at jeg troer, at man vilde foretrække at beholde det, som det er, og derfor kan jeg som sagt heller ikke
tilraade den Forandring, som er foreslaaet.
Men, kan jeg saaledes allerede efter de anførte Betragtninger
ikke tilraade nogen Forandring med Amtsraådet paa Bornholm, alene med Undtagelse af, at Provstens Sæde i Amtsraadet ophører, da det jo vilde være besynderligt, om han der
skulde vedblive at være fast Medlem, medens han ophører at
være det alle andre Steder, saa er der en særegen Omstændighed tilstede, som gjør, at jeg saameget mindre kan gaae ind
derpaa. Paa Bornholm finder nemlig det særegne Forhold Sted,
at Kjøbstæderne r·epræsenteres i Amtsraadet. De repræsenteres
der i det samme Forhold, hvori de bidrage til den fælles Amtsrepartitions fond, og, da Kjøbstædernes Bidrag imod Landets
forholder sig som I til 2, saa repræsenteres ogsaa Kjøbstædernes med to Medlemmer imod Landets Fire. Nu foreslaar Lovudkastet, at Antallet af Amtsraadets valgte Medlemmer herefter skal være 7, 9 eller II, i hvilket Antal de to Medlemmer
skulle være indbefattede, som tiltræde Amtsraadet for Kjøbstædernes Vedkommende. Jeg vil nu antage, at Bornholm, som
det mindste Amt, ogsaa bestemmer sig for det mindste Antal
Medlemmer, nemlig 7; men saa vil der altsaa mod Kjøbstædernes to Medlemmer komme fem fra Landet, og deri ligger efter
min Mening en Ubillighed, idet Landet saa faaer en Overvægt, som ikke tilkommer det, i Forhold til det Bidrag, det
yder til Fællesfonden. Det er fuldkommen sandt, at Kjøbstæderne dog ere i en saa afgjort Minoritet, at de ved et Stridsspørgsmaal aldeles ikke kunde sætte Noget igjennem, hvad
enten der er to imod fire eller to imod fem. Det er fuldkomment sandt, og dersom dette var den eneste Betragtning, saa
kunde det ogsaa være ligegyldigt, hvilket der blev vedtaget;
men jeg tro er ikke, at det er godt, at man ved Betragtningen
af saadanne Forhold gaaer ud fra de Stridsspørgsmaal, som
kunne opstaae; jeg troer, at, naar forskjellige Interesser skulle
arbeide sammen, saa maa man saavidt muligt søge at forsone
dem med hinanden, og det Rigtigste, man i den Henseende
kan gjøre, tro er jeg er at give Enhver sin Ret. Kjøbstæderne
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have tidligere i den Henseende følt sig meget tilsidesatte. De
have nemlig, indtil for ganske faa Aar siden, aldeles ingen Repræsentation havt i Amtsraadet, ua~tet Amtsrepartitionsfond~n
altid har være fælles. Udgifterne ul denne Fond ere, navnhg
siden 1841, da Vej forbedringerne begyndte, stegne til cirka
10.000 Rbd. om Aaret, og dog havde Kjøbstæderne ingen Repræsentation i det Raad, som bestyrede dette Fond. Kjøbstæderne besværede sig meget derover, og endelig hørtes deres
Besværinger, idet der udkom et Rescript af 31' December 1850,
som bestemte, at Kjøbstæderne skulde i Fremtiden have to
Repræsentanter imod Landets fire. Nu bestemmer dette Lovforslag, at der mod Kjøbstædernes to Repræsentanter skal være
5, 7 eller 9 Medlemmer fra Landet; men det er ~o ~abenbart,
at efter den Tilsidesættelse, som Kjøbstæderne udhgere have
lidt vilde de blive meget misfornøiede med denne Bestemmel~e, de vilde paany føle sig forurettede, og, ligesom jeg for
mit Vedkommende ikke kan finde andet, end at en saadan
Følelse vilde være berettiget, saaledes maa jeg, som sagt, ogsaa
finde, at, naar to forskjellige Interesser skulle arbeide sammen
i Fællesskab, saa skal man indrette Tingene saaledes, at enhver
Part især kan sige ved sig selv, at den dog har faaet, hvad der
billigviis tilkommer den; men dertil mener jeg absolut maa
høre, at enhver bliver repræsenteret i samme Forhold, som de
yde Bidrag til Fællesskabet.«
Findanus Petersen var imidlertid af en ganske anden Opfattelse og motiverede dette ved bl. a. at udtale (Folket. Forh.
1853154, Sp. 3779-82):
.
»Grunden, hvorfor jeg ikke har kunnet ultræde dette Forslag (d . v. s. det af Sonne stillede), er den, at jeg ikke har
kunne indsee at der ved dette vindes Noget, selvom man
betragter Sag~n alene fra Kjøbstædernes Side, - hvad man jo
dog ikke bør - , thi efter Forslaget ville Kjøbstæderne, som
af Forslagsstilleren berørt, være stillede imod Landet .som to
mod fire i Amtsraadet, og efter Udvalgets Forslag vIl deres
Stilling vel efter al Rimelighed blive so~ ~o m.od fem. Jeg ~an
nu ikke forstaae, at Kjøbstædernes Sullmg l noget af dlSSe
Tilfælde vinder noget Synderligt; thi, forsaavidt Amtsraadet
stiller sig paa det Standpunkt, at der kun tvistes om, hvem der
har Magten, ville Kjøbstæderne i begge Tilfælde ligge under.
Bliver Sagen derimod tagen paa en fornuftig Maade,. saa. at
man overveier, hvem af Parterne der har Retten paa sm SIde,
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saa mener jeg, at disse ligesaa godt ville komme til deres Ret
efter Udvalgets Forslag som efter det Forslag, der er stillet af
Rigsdagsmanden for Bornholms Amts 2 ' Valgkreds (Sonne ).
Men, idet jeg saaledes ikke kan indsee, at Kjøbstæderne vinde
Noget ved Forslaget, forekommer det mig rigtignok, at der i
andre Henseender og i det Hele vil tabes derved; thi for det
Første mister man den Ret, at kunne vælge den større Halvdeel af Amt~raadet frit imellem Alle, som yde Bidrag til Communen. Det kan gjerne være, at min ærede Ven fra Bornholm
har Ret i, at denne Bestemmelse i Almindelighed ikke vil have
stor praktisk Betydning; dette vil først vise sig, naar den kommer til at træde ud i Livet. Imidlertid vil han ikke nægte, at
det Tilfælde kan møde, at en Mand, der var meget brugbar
som Amtsraadsmedlem, og som man ønskede at vælge, ikke
var i Besiddelse af de 4 Tdr. Hartkorn. Dernæst conserverer
Forslaget ogsaa Bestemmelsen om Suppleantvalg, der altid har
forekommet mig at være et uheldigt System. Desuden troer
jeg ogsaa, at Folkets Medvirkning svækkes noget ved dette
Forslag, naar det betragtes ligeoverfor Udvalgets, idet Antallet
af Medlemmerne i Amtsraadet bliver mere indskrænket. J eg
tro er, at det overalt er godt, at et saadant Raad ligeoverfor en
saa myndig og mægtig Mand, som en Amtmand under vore
Forhold er, ikke bestaaer af altfor faa Medlemmer. Jeg troer,
at dette gjælder overalt, men i Særdeleshed er det Tilfældet
paa Steder, der ligger isolerede som Bornholm, hvor Embedsmændene, jeg vil ikke sige, gjøre hvad de ville, men dog
bevæge sig med en vis Frihed, og at det er godt, at den folkelige Medvirkning især under saadanne Forhold er stærk nok
til at danne en tilbørlig Modvægt imod Anskuelser, som Raadets øvrige Medlemmer ikke kunne ønske nogen Fremgang
eller Seir. Af disse Grunde kan jeg, som sagt, ikke tiltræde
Ændringsforslaget. Det gjør mig ondt, at jeg i den Henseende
skal være uenig med min ærede Collega fra Bornholm; men
jeg vilde gjøre Brud paa, hvad jeg, efter min Overbeviisning,
maa ansee for det Rette, naar jeg vilde gaae en anden Vei.«
Findanus Petersen stillede desuden Forslag om, at den Valgbarhedscensus, der var opstillet for den saakaldte mindre
Halvdel af Amtsraadets Medlemmer paa 12 Tdr. Hartkorn,
blev nedsat til 8 Tdr. for Bornholms Vedkommende. Som Motivering udtalte han bl. a.:
»Ved at sætte Grændsen saa høit, som af det ærede Udvalg
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er foreslaaet vilde det for Mange derovre see ud som en Tilbagegang. J~g veed meget godt, at de~ Omstændighed, at
Bornholm tidligere paa Grund af de afvIgende F~rhold, som
finde Sted der, har været i Besiddelse af en mere lIberal Ordning end de øvrige Landsdele, ikke kan begrun.de en bestemt
Fordring paa, at noget Lignende ogsaa for Fremuden skal finde
Sted; men, naar man lægger Mærke til, at Ingens Ret ved en
saadan Bestemmelse i fjerneste Maade trædes for nær eller
krænkes, saa antager jeg, at det ærede Thing ikke vil have
Meget imod at gaae ind paa en Indrømmelse af denne Art for
Bornholms Vedkommende. J eg skal indskrænke mig hertil.«
Udvalgets Ordfører (J. A. Hansen) fraraadede saavel F. Petersens som Sonnes Ændringsforslag, medens et andet Medlem
af det nedsatte Udvalg, M. H. Rosenørn, beklage~e, at de
bornholmske Repræsentanter var uenige, da man l og for SIg
gerne vilde gennemføre den Ordning af Amtsraadsforholde.ne,
som der fra bornholmsk Side næredes Ønske om. Under dIsse
Forhold var Rosenørn mest tilbøjelig til at følge Sonne og
blive staaende ved den hidtidige Ordning.
Ved Afstemningen blev Sonnes Forslag dog forkastet med
51 mod 14. F. Petersens Forslag om at nedsætte de 12 Tdr.
Hartkorn til 8 Tdr. forkastedes med 47 Stemmer mod 12.
Sonne søgte imidlertid med ægte bornho.lms~ Stædighed at gennemføre sit Standpunkt ved 3' Behandlmg, Idet han -:ed den?"e
sammen med 14 andre Folketingsmedlemmer uden vIdere sullede sit forkastede Ændringsforslag paany ganske uændret. Det
fik dog kun Forslagsstillernes 15 Stemmer;,55 stemte. imod det.
Derimod lykkedes det F. Petersen ved 3 Beh-:ndhng at ~a.a
gennemført en Ændring, hvorved det blev mulIgt ad ~dmIm
strativ Vej at ændre Antallet af Købstadmedlemmer l Amtsraadet og at gennemføre Forandringer i deres Valgmaade.
I Landstinget, hvortil Lovforslaget nu blev oversendt, genoptoges Debatten ikke om de bornholmske Særforhold; derimod var Lovforslagets almindelige Bestemmelser Genstand for
en meget indgaaende Forhandling. I denne ~avde Krabbe, der
som tidligere nævnt var Medlem af Landstmgets Udvalg om
denne Sag, Ordet gentagne Gange for at forsvare den Udvidelse af Valgretten til Amtsraad og Sogneraad, som Lovforslaget tilsigtede. Hans Hovedmodstander i denne Debat var
Bornholmeren Madvig! Denne nationalliberale, men meget
moderate Politiker indtog i dette Spørgsmaal et Standpunkt,

:0

der laa til højre for Regeringens, ja, han bebrejdede endog
denne, at den stillede sig indifferent i Sagen i Stedet for, som
Madvig ønskede det, at gaa imod Forslaget. Det, der særlig
stødte Madvig, var Godsejernes Udelukkelse fra som hidtil at
indtræde i Sogneraadene (Sogneforstanderskaberne) uden Valg.
Efter Lovforslagets Hovedbestemmelse skulde Sogneraadene
vælges dels af de Folketingsvælgere, der havde haft Bopæl i
Kommunen i mindst I Aar, og som havde over I Td. Hartkorn, dels af Valgmænd, der valgtes af Kommunens Husmænd
og andre med under I Td. Hartkorn. Madvig stillede nu Forslag om, at de Hartkornsejere, der besad l/U af Kommunens
Hartkorn, dog mindst 32 Tdr., uden Valg indtraadte i Sogneforstanderskabet, eventuelt ved en Befuldmægtiget, specielt
hvis Godsejeren boede udenfor Kommunen. For dette Forslag
førte han et meget energisk Forsvar. Han udtalte bl. a. (Landst.
Forh. 1853/54, Sp. 1661 f. f.):
»Der tilkommer den større Eiendom en særegen D~eltagelse,
og det ikke blot for at værge sig imod, at, ved Beslutninger af
de mindre Beskattede, Byrder muligviis i en uforholdsmæssig
Grad kunne væltes over paa de større Besiddere. Man siger,
at det kan hindres; jeg troer ikke, at dette fuldkommen kan
hindres; men sel v om det kunde hindres, saa er det ikke nok.
Der tilkommer den større Eiendom ikke blot denne negative
Ret, men der tilkommer den en Ret til positivt at deeltage i
den hele Udvikling, i den kloge og sparsomme, i den kraftige
og dristige, Bestyrelse af Communen, til hvilken de større
Eiendomsbesiddere bidrage saameget Mere end de andre. Derfor lader jeg mig ikke tilfredsstille clerved, at man siger, de
smaa Besiddere kunne ikke vælte Skattedalere, Skattemark og
Skatteskilling over paa de store. Dette er ikke nok. Den store
Eier har en anden Interesse i Communen end blot den. Jeg
siger altsaa, at der sker den store Eiendom en Uret, naar der
ikke tillægges den, der i en Commune har og skatter af 120
Tønder Hartkorn - og de er ikke saa ganske faa - eller af
80, eller af 70, eller af 50 Tønder Hartkorn, mere Indflydelse
end den, der kun har og skatter af I Tønde Hartkorn. Jeg
siger, at denne Uret fa aer en ganske særegen Betydning, en
ganske særegen Farve af Ubillighed, naar der tidligere ved en
lang Tradition har været tildeelt den større Eiendom en større
Indflydelse, og man nu ikke alene ikke vil indrømme den, hvad
der i saa Henseende tilkommer den, men endogsaa vil fratage
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den det, og man paa samme Tid, som man i. en saa sær.deles
stor Grad tager fra den større Eiendom, udVider den mmdre
Eiendoms selv den meest udstykkede Eiendoms, Berettigelse«
...... "Den nye Bestemmelse er skadelig for C~mm~ner~e
selv. Det er min fulde Overbeviisning, at den vil blive ul
Skade for den enkelte Commune og til Skade for Landet selv.
Den nye Bestemmelse unddrager Sogneforstanderskaberne
dygtige, saare dygtige Kræfter, Kræfter, s~m .Sogn~f~rstander
skaberne hidtil have brugt i høi Grad. Thi ville VI sige San.dhed saa have Præsternes og Godseiernes og de større Propnetair~rs og deres Forvalteres D~ltagels~ i. Sogneforstanderskaberne være Noget, som aldeles Ikke hidtil havde kunnet undværes« ...... »Det vil være til stor Skade for hele vor Udvikling, naar ikke de store Besiddere i Landbocommuner~e ere
saaledes stillede, at de med Glæde og Interesse. deeltage I Forhandlingerne og yde de dem paalagte Byrder, Ja m~nge Steder
yde Mere, end der er d~m paal~gt. Det have de gJor~, og det
bør de fremdeles vedblive at gJøre; men man skal ~kke udvikle Landcommuneforvaltningen saaledes, at man gJør dette
tvivlsomt. Jeg er nærved at betegne den Forandring, der s~eer
i denne Retning i Sogneforstanderskabernes Sammensætmng,
ligefrem som utaknemmelig.«
.
.
.
Madvigs Indlæg var længere end Talerne i Almm~el~ghed I
Datidens Rigsdag. De var prægede af en fast Overbevlsmn~ om
det forkastelige i ved de kommunale Valg at sætte Godsejeren
paa lige Fod med almindelige Gaa~d~ænd. V?r brave La~ds
mand, der havde kæmpet sig frem ul Slll promlllente Pla~s I ~e
lærdes Kreds under Fattigtlom og Afsavn, og som hele Sit LIV
var en gældtrykket Mand, stod nu som pligttro Skansevagt paa
de kommunale Privilegiers Fæstning, som Hovedordfører for
Landstingets lille konservative Fløj~ mest bestaaende af Lensbesiddere og Godsejere, mens Godsejersønnen og Ad~lsmanden,
Kammerherre Krabbe marcherede i forreste Række I ~en Ha:r,
som søgte at bringe Fæstningen til Fald. - Det er Ikke Tilfældet, sagde Krabbe, at Udvalget har ønsket »at udelukke de
større Lodseiere fra Valget til Sogneforstanderskaberne. U dvalget erkjender Eiendommens Betydning, o~ finder det end~
ogsaa gavnligt og rigtigt, at de større Lodsel~re have Sæde I
Sogneforstanderskaberne, men kun naar de beHdder deres Medborgeres Tillid . .. Udvalget, som ikke har sin Kun~skab ~ra
Studerekammeret, har betragtet Sagen fra den pracuske Side
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og betragtet Resultaterne saaledes, som det antog de vilde
træde frem i Livet. Der er af den samme ærede Landsthingsmand l~gt sær~e!es V ægt paa, at de større Lodseiere ved en
langvang Tradltlon havde erhvervet Ret til at have Sæde i
Sogneforstanderskaberne. Det forekommer mig at denne Ansk~eIse staae~ i. Strid med de Anskuelser, de~ ærede Landst~lll?smand t~dhgere har næret, og at han navnlig i et langt
v~g.tIgere Anhggende ikke har taget Hensyn til langvarig TraditiOn.«

~rabbe sigtede her til, at Madvig som Medlem af det Ministenum, ~er g~nnemførte Junigrundloven, havde lagt Navn til
den almmdehge Valgrets Gennemførelse i Staten. Madvig
sl?urgte ~rabbe, om hvad han sigtede til med denne Bemærkmng. I Sit Svar udtalte Krabbe bl. a.: »Jeg kan ikke troe at
~en ærede Landsthingsmand har en saa urokkelig Kjærlighed
tIl det Traditionelle, at han kunde ønske, at endog Mænd
d~r .med god '~rund ikke var i Besiddelse af deres Medborgere;
TIlhd, dog alh?evel fik Sæde i Communalbestyrelsen. Naar den
ærede Lan~sthmgsmand har opfordret mig til nærmere at udtale, hvad Jeg meente med, at ,hans nuværende Anskuelser om
den nedarved.e !radition v~re forskjellige fra hans tidligere
Anskuelser, VII Jeg .blot dertil svare, at jeg finder hans Navn
under Danma~ks Riges Grundlov. Naar forøvrigt den samme
ærede Landsthmgsmand har yttret, at jeg ikke kunde paavise
ham n~gen Parag:aph i. Grundloven, hvor der stod, at de
større Elendomsbeslddere Ikke for Fremtiden skulde være fødte
Medlemmer af Sogneforstanderskaberne, da har han heri fuldkom~en Ret. Jeg troede, at han, da han selv har været med
at g~ve Grundloven, kjendte den saa nøje, at han vidste, at
der ikke findes en saadan Paragraph i den. Jeg har dermed
meent, at det stred imod Grundlovens Aand, at det stred imod
;ore nuværende Forhold, og det er en Mening, som ikke alene
Jeg har, men s~m flere af Ministrene have udtalt i Thinget.«
Ved A!stemmngen blev Madvigs Ændringsforslag forkastede
med 31 Stemmer mod IO.
Som foran omtalt deltog Krabbe ogsaa i de 2 storpolitiske
Debatter om Grundlovsindskrænkningen og om MistilIidsadressen til Ministeriet Ørsted. Krabbe hævdede her uforfærd t
og med stor Styrke sin oppOsitionelle Opfattelse. Det var ik{e
en. ~ammel, træt Embedsmand, der fremsatte nogle forsigtige,
kritiske Betragtninger mod det herskende System; det var en
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krænket Folkerepræsentant, der med Vrede vendte sig mod
Reaktionens Haandlangere, der havde besat Pladserne i Kongens Raad, hvorfra han krævede dem fjernede. »Jeg stemmer
for Adressen«, udtalte Krabbe, »fordi Rigsdagens Stilling ligeoverfor Ministeriet er ved dettes Optræden blev en saa uholdbar, at det, saa at sige, neppe er muligt at kunne arbeide med
et Ministerium, der følger den Politik, som det nærværende
Ministerium har lagt for Dagen. Hvad enten det nu maatte
behage Hans Majestæt Kongen at afskedige eller modificere
sit Ministerium, saa troer jeg dog, at Rigsdagen med Billighed
kan forlange, at det tilkommende Ministerium i sin hele Optræden viser et mere constitutionelt Sindelag, end det nærværende. Jeg stemmer altsaa for Adressen, som jeg haaber ogsaa vil have den Virkning, at Hans Majestæt Kongen vil
træffe Foranstaltninger til at forhindre, at de Ministre, der
ikke ere ansvarlige for den danske Rigsdag, øve en utilbørlig
Indflydelse paa de for den danske Rigsdag ansvarlige Ministre.«") (Landst. Forh. 1853/54, Sp. 2289-90).
.
Da man fra regeringsvenlig Side havde fremhævet Mimsteriets, specielt Krigsminister, General Hansens Fortjeneste af
Krigens Førelse, udtalte Krabbe (Spalte 235 I) bl. a.:
»Det er dog ikke alene Ministeriets Fortjeneste, at Krigen
har faaet et for os heldigt Udfald, det er det danske Folks
Opoffrelse, den danske Armees Tapperhed, som man i Sæ~de
leshed maa tillægge den Fortjeneste. Jeg kan saaledes Ikke
Andet end paa det Bedste anbefale Adressens Indgivelse, fordi
vi - som af en æret Landsthingsmand igaar blev udtalt - ere
indtvungne i en Stilling, som gjøl' det absolut nødvendigt for
Rigsdagen at udtale sig og ikke at vende hjem uden at have
brudt en Taushed, som, ved at vedligeholdes, vilde efter min
Formening nedsætte den danske Rigsdags Værdighed.«
Ogsaa ved Behandlingen af Lovforslag af social Karakter
gjorde Krabbe sig til Talsmand for frisindede Synspunkter;
saaledes opponerede han ved Debatten om Tyendeloven imod
Forpligtelsen for Tyendet til at flytte med Herskabet, naar det
tog Bopæl i en anden Kommune, end den i hvilken Tyendet
var fæstet.
Med Hensyn til de 2 bornholmske Folketingsmænds Del".) Krabbe sigter her til de 2 M~ni~t~e for HertugdømmerI?-e, Greverne C. Moltke og Reventlow-Cnmmll, der ansaas for særlig reaktionære.
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tagelse i Rigsdagsforhandlinger om Spørgsmaal af ikke-Iokalpolitisk Karakter skal oplyses følgende:
. Blandt de faa Lovforslag, som Regeringen forelagde i Samhngen 18 53 / ~ 4~ var et Forslag om Lønningstillæg til de lavest
lø.nnede Besulhngsmænd. Priserne havde i længere Tid været
stIgende, og der var i 1853 indtraadt en ret alvorlig Dyrtid.
En Tønde Rug kostede saaledes ca. I I Rdl., og Arbejdslønnen
laa meget I~v~. Regeringsforslaget gik ud paa, at enhver af
Statens Besul~mgsmænd, der havde under 800 Rdl. i aarlig
Løn - for ugIfte dog 500 Rdl. - skulde have et Dyrtidstillæg
paa 25 Rdl. af hvert af de 3 første 100 Rdl. og 20 Rdl. for
~vert paafølgende 100 Rdl. Forslaget mødte ved I' Behandllllg en Del ~:itik; navnlig Bondevennerne førte jo en udpræget Sparepolltlk, og ved Udvalgsbehandlingen blev det foreslaaede Dyrtidstillæg væsentlig forringet. De ugifte skulde kun
have IO O/o af de første 100 Rdl., 71/2 Ofo af de næste 200 Rdl .
for Familieforsørgere foresloges ydet 20 O/o af de første 30~'
15 % af de næste 200 og IO % af de følgende 200 Rdl.
'
Da de.tte Lovforslag kom til 2' Behandling i Folketinget,
mødte Flllda~us Petersen med et Ændringsforslag, der betød
en meget radIkal Forringelse af det af Udvalget allerede stærkt
r~du~erede Forslag. Han foreslog nemlig, at man indskrænkede
~lg ul at y~e de ugifte under 500 Rdl. i aarlig Løn 3 0 Rdl.
l~lt og de gIfte under 800 Rdl. 60 Rdl. ialt i aarligt Dyrtidsullæg. I den Tale, hvormed han forelagde dette Ændringsforslag, hedder de~ bl. a. (Folket. Forh. 1853/54, Sp. 154 6 -47):
»Jeg hører tIl dem, som mene, at, efter at Sagen er bragt
f~em, efter at Regjeringen, som her er skeet, har taget Sagen i
S111 .Haand, og derved givet de paagjældende Embedsmænd og
Betjente: et begrundet Haab om at erholde et Lønningstillæg i
~nledn!ng af d:n her~kende Dyrtid, saa troer jeg ikke, at man
vllde g}øre vel 1 at VIse Forsl.aget tilbage. Jeg skal tillade mig
her at mdskyde den Bemærknmg, at det er denne Betragtningsmaade, som har bevæget mig til i mit Forslag at fastholde den
Grænd~e for. L~nningsstørrelser af 500 Rbd. og 800 Rbd., som
findes 1. RegJenngens Udkast, hvilken Grændse jeg ellers vilde
h~ve stIllet noget lavere. Men, imedens jeg saaledes paa den ene
~lde anseer det for nødvendigt at gaae ind paa Sagen, troer
~eg, at der paa den anden Side er den største Opfordring til,
111denfor . de 0I?stillede. Gagestørrelser at søge at begrænse Tillæget - Ikke ul det m111dst Mulige - men til et saadant Beløb,
6
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sbni !nan ,med Sandhed kan sige Dyrtiden foranlediger; thi
man maa her aldrig glemme de Tusinder af skatteydende M~d
bQrger,e og den Stilling, hvori de under saadanne O~stændlg
heder befinde sig, hvorledes det Slags Folk under Tlde,r, som
disse, maae undvære og bære Savn saa store, at ~er her l Salen
vistnok findes Mange, som ikke kunne danne Slg nogen Forestilling derom. Jeg troee, at dette Hensyn maa fastholdes og
paa ingen Maade tabes af Sigte ved denne Sag.« .. : ...... .
»Saavel efter Udkastet som efter Udvalgets Forslag suger Dyrtid$tillæget med Gagen, saaledes at f. Ex. efter Fleertallets Forslag den gifte Embedsmand, der er lønnet med 600 Rbd., erholder et Tillæg af 100 Rbd., medens den Mand,. der kun har
300 Rbd., maa lade sig nøje me~ 60 Rbd . .Jeg kJ ender meget
godt de Grunde, som h~r gjøres. gJælden.de. ul Fordeel for dette
Princip; men jeg kan Ikke erkJende Rlgughe~en af dem. J~g
kunde forstaae, at man gik den modsatte Vel, at man nemhg
lod Dyrtidstillæget falde i samme Forhold, som Gagen voxede,
og i Tilfælde af, at der maatte fremkomme et saadant ~orslag,
vilde jeg finde mig opfordret til at stemm~ derfor. Saavldt. har
jeg imidlertid ikke troet at burde gaae; mIt Forslag gaaer Ikke
videre, end til at bestemme, at den lavere lønnede.Embedsmand
skulde have det Samme i Tillæg, som den hølere Lønnede,
under den Grændse, som her er sat. J eg er nemlig gaaet ud
fra, at alle de Embedsmænd, hvorom her er Tale, ere aflagte
saaledes, at de under ordinaire Omstændigheder kunne have et
anstændigt Udkomme, og at det altsaa kun er Fo:dyrelsen af
de forskjellige Gjenstande, med andre Ord Dyrtlde~s Tryk,
som skal erstattes. 1 saa Henseende har Udvalget, og Jeg troer
det vil holde Stik, udfundet, at 30 Rbd. er det Beløb, som
for en enkelt Person maa antages at kunne dække det nævnte
Tryk, og har jeg lagt dette Beløb saal~des til Grund, at alle
de Betjente, som ere ugifte, erholde et TI~I~g af 30 Rbd., hvorimod alle de, som ere gifte eller Famlheforsørgere, erholde
Beløbet fordoblet eller en Sum af 60 Rbd.«
.
Skønt Findanus Petersen stod som eneste Forslagssuller, og
hans Forslag afgørende stred saavel imod Finansminist~rens
som det nedsatte Udvalgs Standpunkt, var det dog paa NIppet
til at blive vedtaget. Ved Tællingen laa Stemmerne saa nær
hinanden, at der maatte foretages Navneop~aab. Ved dette
stemte 43 for, 45 imod; de 42, der fulgte Fmdanus Petersen
i hans barske Politik mod Statens fastlønnede Folk, hørte
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mest til Bondevennernes Parti. Baade Tscherning og J. A. Hansen var imellem Jasigerne! For Findanus Petersen var denne
Sags Forløb en personlig Sejr, og den viser, at han var konsekvent i sin Mangel paa Forstaaelse af Tjenestemændenes
Vilkaar.
Den Dyrtid, som bragte Regeringen til at fremsætte det
nylig nævnte Lovforslag om Dyrtidstillæg, foranledigede Venstreføreren J. A. Hansen til at forelægge et Forslag om, at
Kommunalbestyrelserne skulde være bemyndigede til at foretage, hvad man ansaa for »nødvendigt og hensigtsmæssigt for
at lette uformuende Anskaffelsen af Livets vigtigste Fornødenheder«. Ved dette Lovforslags I ' Behandling holdt O. E. Sonne
en Tale, der indeholder Synspunkter om Forholdet mellem
St~t og Ko~mune og en Tilvejebringelse af de nødvendige
MIdler ved dIrekte Beskatning, som viser en Selvstændighed i
Tankegang og en Fremsynethed, som i høj Grad tjener den
~nge Fol~etingsmand til Ære. Sonne fandt det ubetinget rigugt at gIve Kommunerne, hvis Myndighed var stærkt inds~rænket, den udvidede Kompetence, som Lovforslaget tilSIgtede, men, udtalte han, »det er ikke rigtigt ganske at overlade Communerne til sig selv, men at man maa komme dem
tilhjælp. Det er vel foreslaaet i nærværende Lovs § 2, at Amtsraadene bemyndiges til at bevilge enkelte uformuende og
stærkt bebyrdede Communer et Tilskud af Amtsfattigkasserne
i det omhandlede Øiemed, men det er, som jeg tro er, tiIfulde
oplyst af den ærede Minister, at disse Kasser have en anden
Bestemmelse og derfor ikke ville kunne afgive noget synderligt Tilskud, ligesom de fleste, eller rettere sagt alle, allerede
have saadanne Forpligtelser, efter de forskjellige Amtsraads
Bestemmelse, at de ikke i denne Henseende vilde kunde afsee
noget Fyldestgjørende. Jeg mener derfor, at det er Staten, som
bør træde til, for at hjælpe og ordne; det er ikke nok, at Staten siger til COmmunerne: »1 have Lov til at gjøre, hvad 1
finde fornødent, hjælp Eder selv!« Det er min Formening, at
Staten ved Siden af den Myndighed, som den meddeler Communerne til at træffe Foranstaltninger i Anledning af Dyrtiden, ogsaa bør give dem Tilsagn om Understøttelse i den omtalte Henseende (Monrad: Maa jeg bede om Ordet!), for derved at give den indirecte Opfordring til Communerne om at
gjøre Noget, som ligger i den dem meddelte Myndighed, en
større Vægt, og for at de derved kunde faae Evne til at virke
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med Held. Nu er det vel sandt, at Finantsforslaget ikke viser
noget Overskud, hvoraf et saadant ~eløb kunde anvend~s i
dette Øiemed, men jeg troer, at man lsaafald kunde paahgne
en lille Skat, idet jeg maa formene, at hele Landet maa hjælpe
til at bære en saadan almindelig Byrde. Det kunde vel siges,
at, naar Communerne skulde have Halvdelen erstattet ved
den Skat, der skal paalignes, saa kommer det ud paa Eet, enten
de betale Alt selv, eller de kun betale Halvdelen og faae
Halvdelen erstattet af Statskassen ved den Skat, der skal paael
lignes dem; men jeg troer, at der er en stor Forskjel derin: lem. Der er nemlig en stor Forskjel paa Trangen i Anlednmg
af Dyrtiden i de forskjellige Communer, idet der gives nogle,
hvis fleste Beboere bestaae af Landmænd og Agerbrugere, og
det er jo disse, som ha ve Indtægt af Dyrtiden og som altsaa
ikke saa meget ville føle Trykket ved at række Andre af Beboerne en hjælpsom Haand, medens andre Communer, der
have et særdeles stort Antal af Huusmænd, Haandværkere,
Dagleiere og Fiskere ville føle Trykket meget tungt, o? for
hvilke det vil blive besværligt, ja, maaskee uoverkommehgt at
afværge det, naar de kun have deres egne Kræfter at støtte sig
til. Naar der derimod, til at dække det halve af Communens
Udgifter, blev paalignet en Skat, der saavidt som muligt,
søgte at ramme Indtægt og Evne, vilde Følgen deraf blive, at
de Communer der lede særdeles meget, og som derfor anvendte Meget,' og som Følge deraf vilde fa ae betydelig Erstatning, dog kun kom til at bidrage forholdsviis Lidet til
Skatten, medens de Communer, der kun behøvede at anvende
Lidet og saaledes kun fik Lidet i Erstatning, dog kom til at
betale forholdsviis Meget til den Skat, der paalignedes. Og det
var billigt. Det er nemlig min Overbeviisning, at,. ligesaavel
som det er rigtigt, at de mere formuende Beboere 1 en enkelt
Commune komme de mindre Formuende tilhjælp, saaledes bør
ogsaa de mere velhavende Communer i Staten understøtte de
mindre formuende Communer. Vel kan det nu siges, at naar
en saadan Forholdsregel toges, vilde Communerne kappes om
at faa saa stor Erstatning af Statskassen som muligt, men jeg
troer ikke, at det vil skee; thi vi maa huske paa, at, for at de
kunne faae Hjælp af Statskassen, maa de selv bidrage ligesaameget; og jeg tro er, Erfaringen har viist, at man ikke er
tilbøielig til at paalægge større Skat, end det er absolut nødvendigt. Naar de derfor ikke faae mere end Halvdelen er-

s~attet af hvad de selv udrede, troer jeg ikke, at der er Grund
ul ~ogen .Frygt, i saa Henseende. Den største Betænkelighed
denmod, Jeg har tænkt mig ved en saadan Fremgangsmaade
er den hvorledes man skal finde en Skat, som i Virkelighede~
rammer der, hvor Evnen er til at bære den, og jeg har i den
J:Ienseende atter følt Manglen af, at vi ikke have Maskineriet
ul en Indkomstskat.«
Formanden fandt, at Sonne fjernede sig for meget fra
Emnet, men han fik dog Lov at gøre noget nærmere
Rede for, hvor!edes man ved at lægge en mindre Skat
paa de bedst st1!lede kunde hindre Dyrtidens Tryk og ved
at tage Skatten 1 hele Staten kunde hjælpe de fattige Kommuner (Folket. Forh. 1853/54, Sp. 343-47). Han fremsatte deref~er følg~nde Slut?emærkninger: »De Medlemmer, som have
relst IndSigelse henmod, have imidlertid især holdt sig til at
det. er Noget, som paa ingen Maade kan sættes igjennem h'er i
!hmget .. Ja, ~et er vel muligt, at det heller ikke gaaer; men
Jeg har lde~mllldste anseet det for min Pligt at fremsætte Forslaget, fordi det efter min Overbeviisning er den bedste Maade
hvorpaa Dyrtiden kan lindres nogenlunde fyldestgjørende o~
hvorved Trykket kan blive ligeligt fordelt over hele Landet«
. . . . . . .. »Finder det ingen Understøttelse men kun M dstand, )a, saa la.der j.eg Ideen falde. Jeg vil' da søge min ;ilfredsst1~lelse den, at Jeg ha~ søgt saavidt, jeg kunde, at paavise
den yel, som man efter mm Overbeviisning burde gaae, naar
Dyrudens. Tryk nogenlunde tilstrækkeligt skulde mildnes og
Byr~erne 1. denne Anledning jævnes over det Hele.«
Fmansmlllster Grev. Sponneck erklærede med sædvanlig
<?verlegenhed, at han mgen Anledning fandt til at beskæftige
sig ~ed Sonnes Projekt; han regnede med, »at det vilde finde
saa lIden Anklang, at jeg ikke behøver at imødegaa det « Ogsaa den n~tio?alliberale Fører Monrad afviste bestem~ Tanke~; det gik Ikke an ved den Slags Foranstaltninger at an?n?e Statsfinanserne; Forslagets Ordfører, J. A. Hansen, kom
I sm. Svartale slet ikke ind paa O. E. Sonnes Forslag. Kun et
memgt Medlem, Avlsbruger Ottesen fra Fredericia-Kredsen
~rklærede, at han delte Sonnes Syn paa denne Sag, men at de~
Ikke. kunde nytte noget at føre et saadant Forslag frem, da
det Ik~e kunde føres igennem. - Hverken i Udvalget eller
senere I Debatt~n blev det omtalt - . En lignende Skæbne har
ogsaa an~re PIOnerer end Farver O. E. Sonne fra Neksø
maattet fnste.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, 24de Bind, Rønne 1936

86
Som nævnt udtalte baade Findanus Petersen og O. E. Sonne
sig om adskillige andre Lovforslag; særlig viste de Interesse
for Tyendeloven og Helligdagsloven, til hvilken de st~lle?e a~
skillige Ændringsforslag. De synes at have holdt SIg I nøje
Føling med hinanden, selv i Spørgsmaal, der ikke vedrørte
særlige bornholmske Anliggender.
ro. DE POLITISKE FORHOLD P AA BORNHOLM
FØR OG UNDER VALGET DEN r/I2 r854.
Kampen mod Ministeriet Ørsted synes ikke at have vakt
større Interesse blandt de bornholmske Vælgere. De 2 Blade,
A visen og Folkevennen, indeholder i denne Perio~e endnu
mindre politisk Stof end ellers. Dette gælder navnlIg Bornholms Avis, der praktisk talt ikke bringer andet end helt- eller
halvtofficielle Meddelelser, som Kongens Trontale ved Samlingens Aabning o. lign.. Folkevennen brin~e; dog d rudover
7
adskillige Udklip af de ledende Blades. polmske ArtI~l~r, og
det er tydeligt, at Redaktionens SympatI er paa OppOSItIOnens
Side; det er fortrinsvis Artikler fra Almuevennen og andre
venstreprægede Blade, der gengives overfor det bornholmske
Publikum. Desuden aftrykkes enkelte af de Adresser, som fra
politisk levende Egne indsendtes til Regerin~ og Rigsdag med
et større eller mindre Antal V ælgerundersknfter, og som alle
gik ud paa, at Junigrundlovens Rettigheder maatt bev~res
7
for det danske Folk. Endelig indeholdt Folkevennen Ikke SJælden ganske gode, om end meget summ~riske ~efe~ater fra Rigsdagsforhandlingerne; om en systematIsk VeJledmng for Bor~
holms faatallige avislæsende Publikum, om hvad der fO,regIk
paa Rigsdagen, er der dog slet ikke Tale; det synes ret tIlfældigt, hvad Folkevennens Redaktør, J. H. Colb.erg, .der ogsaa
var Bladets Udgiver og Trykker, fandt Anledmng tIl at referere fra Rigsdagsarbejdet.
At Interessen for Politik var ringe paa Øen, erkendes ogsaa
af Rigsdagsmændene selv. I Avisen for 28. April findes et saalydende Inserat fra Folketingsmand Sonne:
"Idet jeg har opfattet mit Kald som Rigsdagsmand saaled s,
7
at jeg har anseet det for min Pligt, efterat være komI?et tIlbage fra Rigsdagen, at afgive til Vælgerne en Beretll1~g om
dennes, navnligen Folkethingets Forhandlinger og om mIt Forhold til disse, har jeg efter min Hjemkomst fra de tvende
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for ega aende Samlinger, indbudt de ærede Vælgere, ved Kirkestævne i samtlige Sogne i mit District, til Møde i denne Anledning enten i Aakirkebye, Nexø eller Svaneke. Disse Møder
h~ve im~dlertid mødt saa liden Deeltagelse fra VælgerneS
SIde, at Jeg tør antage Interessen for samme ikke er tilstæde
i en lønnende Grad, hvorfor jeg ikke i Aar har tænkt at indbyde til Saadanne. Skulde imidlertid et større Antal Vælgere
d~g ønske det, og enten selv indbyde til Møde eller anmode
mIg derom, skal jeg meget villigen imødekomme dette«.
Det, ses ikke, at der har fundet noget Møde Sted, og V ælgerne ~ 2. Kreds har altsaa ikke følt Trang til at høre deres
Folketlllgsmands Redegørelse for den politiske Situation. '
Den Fare, i hvilken vor Forfatning var stedt, synes dog i
een Henseende at have givet sig positive Udslag: i r854 afholdtes den første Grundlovsfest paa Bornholm. I Bornholms
Avis for 26' Maj fandtes med fede Typer en Henvendelse Jra:
7 Mænd, nemlig: Heiberg, Ch. Jespersen, O. Sonne, M. Sonne,
A. Stender, E. Sonne og T. E. Wulff, der i Datidens højtide,'
lige og loyale Stil lød saaledes:
»Den ~te Juni, den Dag paa hvilken Hans Majestæt" vor
alIernaadIgste Konge, af fri kongelig Villie, skjænkede sit Folk
<?rundloven, fortjener at erindres med Glæde og TaknemmelIghed af enhver Dansk. U~dertegnede tillade sig derfor, at
opfo.rdre Øens Indvaanere tIl at samles i Almindingen, for at
festlIgholde Dagen ved Erindringen om denne herlige Gave
og dens ophøiede Giver.«
'
Allerede i det for ega aende Nummer af Bladet var en saadan
Indvarsling bebudet. Der var paa det Tidspunkt nedsat en
Komitt, der skulde indsamle Bidrag til Opførelse af et Taarn
paa Rytterknægten til Minde om Kong Frederik den 7'5 før
omtalte Besøg paa Bornholm. Denne Komite havde indkaldt
til et ~øde i Almindingen den 31' Maj; samme Dag havde
Kaptajn Rasch, Eskesgaard, Pedersker, som Formand for
~andkommunalforeningen indkaldt til Møde i denne Forening
tIl Drøftelse af en Del kommunale og landøkonomiske Anliggender. Ved Avertissementet i Avisen for 23' Maj meddelte
Indbyderne til Kongemindets Rejsning, at man udsatte Mødet
til 5' Juni, der indtraf paa i' Pinsedag, da man var bekendt,
med, at de: fra a?d~n Side vilde udgaa Opfordring til »festligt
at ~amles I Almmdmgen« paa »den Dag, paa hvilken Hans
Majestæt Kong Frederik den Syvende skjænkede sit Folk
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Grundloven«. De, der vilde yde Bidrag til Kongemindet, skulde
saa samles ved Almindingspavillonen K!. I2. Kaptajn Rasch
udskød af samme Grund Landkommunalrnødet til ogsaa at afholdes Grundlovsdagen, og han regnede aabenbart med, at
Mødet om Kongemindet kun vilde blive kortvarigt, for han
ansatte det landkommunale Møde til K!. 1. Denne Plan lykkedes det ham dog ikke at gennemføre. Der blev slet ikke Tid
til nogen Forhandling om de paa dette Mødes Dagsorden opførte Spørgsmaal, bl. a. Udmarkssagen. Det blev udskudt til
Set. Hansaftensdag, hvor der ogsaa regnedes med mange besøgende i Almindingen for at fejre Midsommerfest.
Om Grundlovsfesten findes saavel i Folkevennen (for 10/6)
som Avisen (for 6/6) korte Redegørelser. Det fremgaar a.f disse,
at Vejret var meget smukt, og at der val' mødt en talng Forsamling. Efter Folkevennen herskede der i den.ne en ne~trykt
Stemning, og Grunden angives at være, at "Frihedens Fjender
saavel indenfra som udenfra truer med at berøve os den dyrebare Gave, som vor elskede Konge af fri Magtfuldkommenhed
har givet sit Folk«.
.
.
Om denne Nedtrykthed indeholder AVlsen mtet. Den taler
kun om, at det skønne Vejr og den rige, dejlige Natur forskønnede Festen og bidrog til at oplive og opmuntre Forsamlingen. - Kl. 4 fremtraadte Folketingsmand O. E. Sonne og
holdt den egentlige Festtale. Folkevennen referer~r følgende:
,,1 et interessant Foredrag dvælede han ved de Rettlgheder~ der
er os hjemlede ved Grundloven. Mange Farer true vor Fnhed,
men at angribe Ministeriet var forbudt; der!or. berørt~ han d~t
ikke. Han var vis paa, at Syvende Fredenk Ikke sVigtede ~It
Folk; han var vis paa, at Denne nu som før vilde sætte sm
Styrke i sit Folks Kærlighed. Ved Enighed og Sammenhold
vilde vi nok tilsidst vinde Seir. Taleren sluttede med at udbringe et Leve for Grundlovens Giver, der fulgtes af et nifoldigt Hurra«.
Derefter talte Informator Bjerring':'). Han refererer selv
sine Udtalelser i Folkevennen saaledes: "J eg er overbevist om,
at den ærede Talers Foredrag har fundet Genklang i den tilstedeværende Forsamling; jeg er overbevist om, at de U.dtalelser, der af ham er gjort, deles af enhver, som her er tilstede.
,,) Hvem denne Bjerring var, har det ikke været mig muligt at
faa oplyst.
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J eg skal derfor tillade mig at udbringe et leve for Rigsdagsmanden for Bornholms 2' Valgkreds«.
Der fulgte ru~gende .Hurraraab paa dette Leve, og "Sonne
takkede Forsamlmgen, Idet han saaledes var forvisset om at
hans Forhold i Rigsdagen havde fundet hans Vælgeres Bifald.«
Han fik et nyt Leve, hvorefter der blev "dandset og promineret indtil Aftenen faldt paa, da Alle forlod denne vor ø's første Grundlovsfest i det Grønne«.
!midlertid blev Modsætningerne mellem Rigsdagens overveJende Flertal og Ministeriet Ørsted stedse større, og Regering.en havde kun Valget mellem Afgang, Statskup eller Appel
ul Vælgerne. Den v~lgte den sidste Udvej; efter at Rigsdagen
havde været samlet I ca. 3 Uger, blev Folketinget opløst og
nye Valg fastsat til!. December 18 54.
'
A~gaaende Forberedelserne paa Bornholm til dette Valg
foreligger der kun meget sparsomme Oplysninger. I Folkevennen for 28/10 og Bornholms Avis for 31/10 er optaget i sin
Helhed Kongens"aabn~ Bre: til det danske Folk i Anledning
af det forestaaende almmdelIge Valg af Medlemmer til Folkethinget«. Ministeriet Ørsted begik den efter parlamentariske
Synspu~kte~ ganske utilbørlige Handling at drage Kongens
Person I~d I Valgkampen. Det k.gl. aabne Brev er naturligvis
aff~t~et I ur?ane ~ormer, men et !Øvrigt et rent og skært partipolmsk, agltatonsk Indlæg i Dagens Strid. Ministeriet lader
bl. a. Kongen udtalte følgende: »Thi Vi vide, at Kjernen af
':ort Folk er udenfor den politiske Bevægelse, som har reist
sig mod Vore Bestræbelser for Ordningen af Vort Monarkies
Forfatningsforhold. Vi stole paa, at det langt overveiende
Fleertal ~f Vore U ndersaatter har den Tillid til Os og de
1-!ænd, VI have valgt og fastholde som vore Raadgivere, at
disse Vore Best:æbelser ere grundede i sund og moden Opfattelse. af,. hvad mdre og ydre Forhold tilsige som nødvendigt
og tjenlIgt for Vort Monarki«.
Senere i det kg!. Budskab hedder det:
"MeJol Vi rette da og nu den indstændige Opfordring til alle
Vore kJære og troe Undersaatter i Danmark, at de ved de forestaaende Folkethingsvalg ville vogte sig for fordærvelige Indskydelser, som man ikke undseer sig for at fremme ved det
skamme!igste Misbrug af den af Os Selv ved Grundloven givne
Pressefnhed og Forsamlingsfrihed. Vi vente af den Sindighed
samt Troskab og Kjærlighed til Konge og Fædreland, som fra
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Arilds Tid har udmærket det danske Folk, at Vi ikke forgjæves
ville have henvendt Os til dette Vort Folk om at sende Os
Mænd til det næste Folkething, der samtykke i de Forslag til
Ordnin·gen af Rigets vigtigste Velfærdsanliggende, som nu i
Aar og Dag have været Gjenstand for Strid.«
Og endelig slutter Kongen med en Trusel imod Embe~s
mændene, der er traadt i politisk Opposition imod Regenngen, idet det hedder: »Da Vi med Mishag have bemæ~ket,
hvorledes flere af vore geistlige og verdslige Embedsmænd Ikke
noksom have holdt sig efterretlige,. hvad deres Embedspligt bød
dem ligeoverfor den seneste Tids politiske Bev:ægelser, vi~le .vi
paa det Alvorligste have dem Alle, og navnlIg Vore gelstlIge
Embedsmænd, med hvis ophøiede Kald saadant maae ansees
uforeneligt, advarede om den fornødne fremtidige Agtpaagivenhed i saa Henseende, og ville Vi e~dydermere h.ave alle
dem paalagt, hvis Stilling fører det med Sig, at de dertIl .ku.nne
bidrage, at de af yderste Flid søge at fremme Vor RegJermgs
.,.
Formaal.«
Til Forsvar for Regeringens Holdning indeholder Bornholms
Avis for 24/ 11 (efter Berlingske Tidende) et Opraab fra 22
agtede Mænd i Aalborg, hvori Folketingets Flertals Optræden
overfor Ministeriet ørsted angribes paa det voldsomste. Opraabet slutter med følgende Udfald imod Oppositionen:
»Det er os velbekjendr, at I ville blive udsatte for Fristelser af Bevægelsespartiets Udsendte, der ville foreg?gle Eder
mange Ting om formeentlige Angl'eb paa Folkets .Fn~eder fra
Regjeringens Side, og mange flere Usand~eder. VI Ville ra~de
Eder til at affordre disse Leiesvende BeViser for hvad de sige,
men Be~iser i Kjendsgerninger og ikke i snedig Tale. I ville
da snart blive forvissede om, at de ere falske Propheter«.
Folkevennen optog ogsaa de 22 regeringsbegejstrede Aalborgborgeres Opraab, idet Bladet erklærede, at man ønskede, at
Læserne skulde have Kendskab ogsaa til disse Synsmaader, men
iøvrigt var Bladets Stilling i den stande~de Strid ikke tvivlsom: i Numrene forud for Valget findes ikke helt faa Valgartikler hentede fra Oppositionens ledende Presseorganer.
Og~aa i Bornholms A vis kommer disse Anskuelser til Orde,
idet Bladet giver Plads for en igennem flere Numre f~rtsat
Henvendelse fra Folketingsmand Findanus Petersen, hvon han
kraftigt og dygtigt forsvarer Folketingets Flertal.s Fremgangsmaade og afviser de Beskyldninger, der fra Regenngsvennerne,
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~ide er rejst. imod Oppositionen. Folketingsmanden slutter
sme Betragtmnger om Dagens brændende politiske Spørgsmaal
paa følgende Maade:
»Den, der nu vi.l opgi:re denne Ret til at beslutte og i dets
S~ed erholde Ret trI at give gode Raad, som Regjeringen uden
vlder~ kan ~orkaste, han opfylder Regeringens Forlangende.
Jeg gJør det Ikke! Dette er Spørgsmaalet og Stillingen, som Folket ved nye Valg er kaldet til at dømme om den I ' December
dømme, hvorvidt »Folkethinget har handlet i sit eget eller
Folkets N~vn«, og det er min Fortrøstning, at ligesaa umuligt,
som d~t VII være, at Folket nogensinde kan glemme, at det var
Frede~lk den. Syvende som af fri Kongelig Magtfuldkommenhed gJ~rde Sit trofaste Folk myndigt og frit; ligesaa umuligt
anseer Jeg det paa den anden Side for at være at vor Konge
noget Øjeblik vil kunne glemme den Redebo~hed, hvormed
Folket ydede alle de store Ofre af Penge og Blod »i de for
Kongen ?g Kronen farefulde Aar«, da et skammeligt Oprør
t:uede Riget med Sønderlemmelse; thi det er en Sandhed, at
lIgesom Kongen ikke var »karrig« imod Folket saaledes viste
Folket sig sandelig heller ikke »karrigt«, da de; gjaldt Fædrelandets Frelse.
~?rinder: jeg slutter, være det mig tilladt at benytte denne
LellIghed til at takke mine ærede Medborgere for den Tillid
de hidtil have vist mig og at opfordre Dem til at møde talrig:
paa Valgd~g~n, Fredagen den I ' December, og ikke blive
tr:ette. RegJenngen har appelleret til Folkets Kjærne. Det er
mm Bøn, at den maa komme og gjøre sin Gjerning til .Fædrel~ndets Bedste, og ~ermed tillader jeg mig at bringe min Beslutn!ng om atter ~t stlll~ mi~ ved Folkethingsvalget heri Byen den
I
December til almmdelIg Kundskab i Valgkredsen.«
Der foreligger ikke nogen Meddelelse om Møder eller andre
Valgforberedelser i nogen af de bornholmske Kredse, men ved
Valget optraadte baade i Rønne og Aakirkeby 2 Kandidater.
I Rønne mødte Findanus Petersens tidligere Fortaler, Prokura.tor ~og, s~m Kandidat. Hvad der havde bevæget Fog til at
stille Sig, er Ikke ~et at forst~a. Politisk kunde der næppe være
noget nævneværdigt, som skrIte hans Standpunkt ud fra Findanus Petersens, og de Strømninger blandt Vælgerne som gik
i Retning af at samle Stemmer om en Repræsentant' for konservative Synspunkter, maatte han paa Forhaand vide at han
ikke kunde høste Nytte af. Det maatte ogsaa staa ha:n klart,
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Stemmer fra de Kredse indenfor Emat han ikke kund~ opna~ ldte højere Borgerskab, der ved de
Provst With og som naturbeds standen og et saa a .
forrige Valg havde sam~et ~g o~ Rønnekredsed skulde repræligvis vedvarende var lmHo , ~ll de sig imidlertid, men ResulUrmager
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r l. DANSK POLITIK FRA MINISTERIET ØRSTED
TIL FÆLLESFORFATNINGEN AF 2/10 r855.
Ministeriet P. G. Bang, der som før omtalt havde afløst Ministeriet Ørsted, blev modtaget med almindelig Tilfredshed. Befolkningen i Hovedstaden, hvor de nationalliberale
var omtrent eneraadende, bragte Kongen et mægtigt Fakkeltog, og over hele Landet føltes Ministerskiftet som en Befrielse. Rigsdagen vedtog Regeringens Forslag om at indskrænke
Junigrundloven til kun at omfatte de kongerigske Lovanliggender, og der blev derefter, saaledes som Grundloven bestemte
det, udskrevet Bekræftelsesvalg. Disse afholdtes i Juni r 8 55
uden større Deltagelse og kun med en ringe Forskydning, der
gik i nationalliberal Retning. Derefter blev Rigsdagen overensstemmende med et af Ministeriet afgivet Løfte gjort bekendt
med Indholdet af den Forfatning, man havde tiltænkt det
samlede Monarki. Denne gik ud paa, at der skulde oprettes
et Rigsraad, der havde besluttende Myndighed baade i Lovgivningsspørgsmaal og Budgetsager. For saa vidt var Fremgangsmaaden overensstemmende med de demokratiske Partiers
Ønsker, men Sammensætningen af Rigsraadet, der skulde tælle
80 Medlemmer, var i høj Grad præget af konservative Synspunkter. Af de 80 Repræsentanter skulde 20 vælges af Kongen,
30 af Landsdelenes Repræsentationer (17 af Rigsdagen, 5 af
Slesvigs og 6 af Holstens Stænderforsamling samt I af Lauenburgs Ridderskab) og 30 ved direkte Valg (17 i Kongeriget, 8
i Holsten, 5 i Slesvig). Men ved disse direkte Valg kunde kun
deltage Vælgere, som havde I200 Rdl. i Aarsindtægt eller svarede 200 Rdl. i aarlig Skat; derved udelukkedes ikke alene Aroejdere og Husmænd, men desuden de fleste indenfor Gaard'llandsstanden og Byernes Mellemstand.
Bondevennerne rejste den voldsomste Modstand mod denne
Plan, og de nationalliberales venstre Fløj under Digteren Carl
Plougs Ledelse gjorde overfor disse Valgretsregler til Dels fælles Sag med Bondevennerne. Det lykkedes dog Regeringen at
opnaa et Flertal i Folketinget (paa 7 Stemmer); i Landstinget,
der helt beherskedes af de nationalliberale, som nu viste, at
de var blevet bange for den almindelige Valgret, var Flertallet
betydeligt, og den 2' Oktober 1855 udstedtes Fællesforfatningen for Danmarks Rige, den Forfatning, som man mente skulde
blive en Afslutning paa Stridighederne, men som kun blev Udgangspunktet for de Kampe, der endte i Sammenbruddet.
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Ifølge Sagnet blev Sisyphus for sin Brøde dømt til evigt at
rulle Stenen op ad Bjergets Skraaning, vel vidende, at naar
Bjergtoppen var naaet, rullede Stenen ved sin egen V ægt tilbage. De danske Politikere fra Aarene mellem de 2 slesvigske
Krige var stillede som hin korintiske Konge, dog med den
Forskel, at de af dem, der var Optimister, vel undertiden
troede, at det skulde vise sig muligt at finde en Løsning, der
kunde bringe Freden og Forstaaelsen tilbage mellem Monarkiets
danske og tyske Indbyggere. Ogsaa for dem, som havde haabet,
at den fri Forfatnings Indførelse skulde bet y de indgribende
Reformer paa det sociale, kommunale og kulturelle Omr~ad~,
blev disse Aar en bitter Skuffelse. Al Interesse knyttede sig til
Ordningen af Monarkiets fortvivlede Forfatningsforhold, . og
Resultaterne af alt andet Lovgivningsarbejde var kummerhge.
Det store Fæsteafløsningsspørgsmaal, der for Bondevennerne
overskyggede alle andre Problemer, henstod stadig uløst; ogsaa
Revisionen af Købstædernes Næringsforhold blev skudt ud;
af større Reformer blev Tyendeloven af IO. Maj 1854 gennemført i denne Periode; Lovforslaget om ændrede Valgret sbetingelser til Sogneraad og Amtsraad blev som foran udfør.lig
omtalt vedtaget af Rigsdagen i 1853 og i noget ændret SkIkkelse i 1854, men først efter Ørsteds Afgang opnaaedes Kongens Underskrift; der blev derved tilvejebragt ~n kommunal
Valgordning, som iah væsentlig opretholdtes til 1908. Men
iøvrigt var Reformerne faa og smaa.

ikke vil gaa Opløsning, men Forklarelse imøde.<. Den gamle
b esvaredes
Høvdings lidi: mærkeligt formede V elk omst h·l
l sen
med Bravoraab.

RIGSDAGSMÆNDENE FINDANUS PETERSEN,
O. E. SONNE OG KRABBES VIRKSOMHED
I RIGSDAGSSAMLINGEN 1854-55.
I bitter Stemning mod Ministeriet samledes Rigsdagen den
2. Oktober 1854. Fra Uge til Uge skærpedes Modsætningerne,
og den 21. Oktober opløste Ørsted Folketinget. I De~atterne
i disse knap 3 Uger havde ingen af de bornholmske Rigsdagsmænd Ordet.
Efter Regeringens Valgnederlag den 1. December mødtes
Rigsdagen den 18. s. M., men da var ~inisteriet Ba.n~ traadt
til. Folketingets Aldersformand GrundtVig betegnede I Sin Aabningstale Tinget som »det af Folkemunden gjenfødte Folketing, som jeg med et langt mere velbegrundet Haab, end der
syntes Udsigt til, da det forrige Folketing opløstes, vel tør spaa
12.

De nye Ministre - og der var skiftet for alle Posters Vedkommende - maa~te .have nogen Tid til at sætte sig ind i
Sagerne, o~ først midt I Januar kunde Arbejdet begynde; dette
A .1
kom kun tll at strække sig over 2 1/2 Maaned for den
holdt Samlingen sit sidste Møde.
'
2.
pn
I . denn~ Session var de bornholmske Rigsdagsmænd ikke
særhg aktIve. Selv Krabbe, hvis Talers Tal ellers havde ligget
baade over 2 og 3 ?nese, havde i denne Samling ikke Ordet
mere end 8 Gange. Flnda~us Petersen leverede 16 Indlæg, o. E.
Sonne 7· - ~rabbe var hgesom i de to foregaaende Samlinger
~edlem a~ FIn.ansudvalget og af Udvalget angaaende Behandling af pnvat llldbragte Lovforslag; desuden var han Medlem
af Udvalget vedrørende Ophævelse af den kongelige Enehandel paa Færøerne. - Findanus Petersen var Medlem af Ud~alget ~ngaaende det af ham selv - sammen med J. A. Han,en - llldbragte ~orsl~g om Forandringer i Forligsvæsenet. _
Sonne var hell~r Ikke l denne Samling, Sonnes sidste, Medlem
af noget Folketlllgsudvalg.
. Særlige bornholmske Emner var i denne Samling kun i meget
nnge Grad Gens.tand for Debat. Størst Plads indtog ligesom i
foregaaende Sesslo~ Forhandlingen om det bornholmske Amtsraads Sammen~ætmng; men i denne Diskussion deltog Born~?lms egne Rigsdagsmænd mærkelig nok næsten slet ikke;
nndan.us Petersen havde Ordet for en kort, lidet sigende Bemærknlllg, men Sonne og Krabbe ytrede sig slet ikke om dette
Sp~rgsmaal. Hvad der har været Aarsag til denne Passivitet,
er Ik~e let at forstaa; maaske har man ved underhaands Forhandllllg er med Indenrigsministeren og Udvalget ment at
kunne opnaa ligesaa sikre Resultater SOm ved Taler i Tin t
en Opdagelse adskillige andre Rigsdagsmænd har gjort i A:r:~
nes Løb.
At den nævn~e S~g .kom frem paany, skyldtes, at Ministeriet
Ørst~ds In~enngsmlmster, Hr. Tillisch, efter at have nægtet

~en l Samlu:gen 18 53-54 vedtagne Kommunallov kongelig
Stadfæstelse, I Oktober 1854 forelagde et Lovforslag, der indeholdt de meg~t begrænsede Ændringer af Enevoldstidens Kommun~lforfatnlllg af 184 I, som han kunde bifalde. Forslaget
blev Ikke gennemført, men efter at Ministeriet Bang, i hvilket
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Konseilspræsidenten selv var Indenrigsminister, havde overtaget Styret, forelagde folketingsmanden for Slagelsekredsen,
Assurancebestyrer Hasle, det af Bang i hans tidligere Indenrigsministerperiode udarbejdede og forelagte Forslag om Valg
af Amtsraad og Sogneraad. Efter at være ændret paa adskillige Punkter blev Forslaget gennemført i Rigsdagen og ophøjet
til Lov.
Efter det oprindeligt forelagte Forslag skulde der i Bornholms Amtsraad indtræde - foruden Amtmanden som Formand - 2 Repræsentanter for Købstæderne og 6 for Landet;
af disse sidste skulde de 4 vælges af Sogneraadene gennem de
af disse valgte Valgmænd, medens de 2 andre skulde vælges af
de af landdistrikterne s Folketingsvælgere, som var valgbare
til Landstinget, d. v. s. de Vælgere, som havde en Indtægt af
ikke under r 200 Rdl. eller svarede mindst 20e Rdl. i aarlig
Skat. - I Folketingets Udvalg ændredes disse Bestemmelser,
saaledes at Amtsraadet selv kunde indstille, om det samlede
Antal valgte Medlemmer skulde være 7, 9 eller r r; herunder
indgik Købstædernes Repræsentanter; af Resten skulde »den
større Halvdel« vælges af Sogneforstanderskabernes Valgmænd, »den mindre Halvdel« af et tilsvarende Antal direkte
Vælgere, nemlig de som i det sidste Aar før Valget havde
betalt den største Afgift til Amtsrepartitionsfondet. Efter
nogen Diskussion om denne Bestemmelse v~d L.o:forslagets :.
Behandling i Folketinget henstillede Indenngsm1111ster Bang til
Udvalget, at man tog Spørgsmaalet op til fornyet Overvej~lse
inden 3. Behandling. Dette gik Ordføreren J. A. Hansen Ind
paa. Ved 3. Behandling stillede Udvalget et Forslag, hvorefter
Bornholms Amtsraad, dersom man satte Medlemstallet til 9,
skulde bestaa af 3 Købstadsrepræsentanter, 4 valgte af Sogneforstanderskabernes Valgmænd og 2 af de højst beskattede.
J. A. Hansen motiverede Forslaget ved bl. a. at udtale (Folket.
Forh. r854-55, Sp. r6r5-r6): »Som det ærede Thing vil
erindre indeholder Loven den Bestemmelse, at et Amtsraad
kan be;taae af 7, 9 eller r r valgte Medlemmer, hvilket bestemmes af Kongen efter Indstilling af vedkommende Amtsraad.
For nu at gjøre det muligt, dersom Amtsraadet paa Bornholm
ønsker at indstille, at Bornholms Amtsraad skal bestaae af 9
Medlemmer, at dette Resultat da kan fremkomme, har jeg stillet nærværende Forslag, som gaaer ud paa at bestemme, at, forsaavidt Antallet bestemmes til 9, skulle de 3 vælges af Kjøb-
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stæderne, de 4 af Sogneforstanderskabernes Delegerede og de 2
af de større Skatteydere.
Det vil sees, at dette Forslag gaaer ud paa at vedligeholde
det samme Forhold, som nu finder Sted ved Sammensætningen af Bornholms Amtsraad. Nu er Antallet af de Medlemmer, der vælges dertil af Kjøbstæderne, 1/3 af det hele Amtsraad.
har hidtil ikke været særlige Valgclasser med Hensyn tIl Medlemmerne af Bornholms Amtsraad; da efter det
nærværende Forslag den af Kongen udnævnte Provst bortfalder, har jeg meent, at man kunde fastsætte, at der istedetfor
af dem, der svare de høieste Bidrag til Amtsrepartitionsfonden,
ble: at vælge 2. Der er altsaa, om man saa vil, for de consr.rvat~ve Interesser vundet eet Medlem (dersom man mener, at cle
HØlestbeskattedes Valg vil indsætte et conservativt MedIe )
naar Ant~l1et bliver 9. Jeg tro er derfor ikke, at der kan væ~e
noget at mdvende mod Forslaget.«
Indenrigsministeren tiltraadte J. A. Hansens Forslag som
blev enstemmigt vedtaget. - Saaledes naaedes efter' langvarige Overvejelser det Resultat, som blev bestemmende for
Bornholms Amtsraads Sammensætning i over et halvt Aarhundrede. - Ved kongelig Anordning af rojII 1855 blev Amtsraadets Antal valgte Medlemmer fastsat til 9, hvoraf altsaa 6
fra Landet og 3 fra Købstæderne.
Et andet lokalt Spørgsmaal, der i denne Samling blev inddraget i Folketingets Forhandlinger, var de bornholmske Fiskeres Kaar. Folketingsmanden fra Nakskovkredsen, Pastor Lindber~, ~avde stillet Forslag om, at den paa Finansloven opførte
Bevlll111g paa 144 0 Rdl. til Ophjælpning af Fiskeriet forhøjedes til 2440 Rdl., idet han fandt, at det Udbytte, dette Erhverv gav, langt fra svarede til de Muligheder, der var til
Stede, dersom .man gik rationelt frem. I Modsætning hertil
fore.sl~g Folket111gsmanden fra Skive, Gaardejer Nørgaard, at
Bevllhng~n bl.ev nedsat til det halve, idet Pengene kun anvendtes tIl Rejseunderstøttelser til Folk, der rejste til Udlandet
for at undersøge, hvorledes man skulde fiske i Danmark hvilket ingen Resultater gav. Sonne tog da Ordet og holdt følg7nde Tale (Folket. Forh. 1854-55, Spalte 53 1-32): »Som
hjemmehørende paa en ø, hvor en stor Deel af Indvaanerne
ere Fiskere, har jeg ikke kunnet Andet end med stor Interesse
følge, hvad der gjøres til Fiskeriernes Opkomst. Jeg maa saa
meget mere lægge Mærke hertil, som vi paa Bornholm have
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gjort den sørgelige Erfaring, at Fiskeriet der er gaaet temmelig tilbage, at Fiskene ligesom have skiftet Plads og have lagt
sig længere udenfor Øen end tidligere. Medens man tidligere
med Held fiskede indenfor en Omkreds af en halv eller høist
en heel Miil, kan man nu paa dette District ikke længere faae
nogen Fisk, som betyder noget. Vore Fiskere har saaledes i de
seneste Aar næsten ikke kunnet faae Sild, og dette betyder
meget for Bornholm, da Silden idetmindste udgjør 1/3 af alt
det Suul, som der forbruges, og, hvis derfor Fiskerne fra Sverrig ikke vare komne til os og havde med deres stør:e Baa?e
og med bedre Redskaber fisket i en Afstand af 2, 3 ul 4 Mile
tra Øen, i hvilken Afstand Silden endnu falder temmelig tæt,
og derfor brao-t os denne, vilde vi være komne i Forlegenhed.
Det Samme e: Tilfældet med Torsken. For en Snees Aar siden
og tidligere kunde vi ikke alene selv fange saa mange Torsk,
som vi vilde have, men vi udførte ogsaa megen, ja, der var en
Tid, vi næsten udelukkende forsynede Kjøbenhavn med Torsk.
Nu er Qvasefarten næsten ophørt, fordi der ikke findes tilstrækkelig Torsk; og jeg tro er derfor, at jeg ikke feiler, naar
jeg antager, at Torsken ogsaa har fjernet sig mere fra Øen og
maaskee nu findes paa Fiskebankerne, som ere i Nærheden af
Bornholm. J eg troer saaledes, at der var Anledning til at gjøre,
hvad der kunde gjøres, for Fiskeriernes Opkomst derovre, og,
da jeg hørte nylig af den ærede Rigsdagsmand for Maribo
Amts første Kreds (Lindberg), at der paa den ø, hvor. han er
fra, slet Intet fiskedes, og Fiskeriet i det Hele vist ikke drives,
som det kunde, saa maa det antages at være godt anvendt, som
kunde bidrage til Fiskeriernes Opkomst. Jeg har selv tænkt
paa, hvad der kunde gjøres, og jeg troer, at det, der navnlig
burde gjøres, var at hjælpe Fiskerne til at faae Capital til Anskaffelse af bedre Redskaber og Baade; thi som oftest ere
Fiskerne selv fattige Folk, der ikke have Raad til at gjøre
store Omkostninger i denne Henseende. Jeg har saaledes tænkt
paa f. Eks. at sætte mig i Spidsen for et Actieselskab for. at
tilveiebringe det Fornødne dertil; men saa afskrækkedes Jeg
ved den Tanke, at det Hele kunde ødelægges i en eneste Nat
ved Uveir. Jeg troer derfor, at et af Midleme, der bedst :rilde
bidrage til at formaae Capitalisterne til at understøtte Fiskerierne, vilde være, om Regjeringen bevirkede, at fiskeredskaberne kunde blive assurerede. Der er jo vistnok mange Vanskeligheder herved, da der jo navnlig meget let kan ske As-
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surancesvig, f~rdi det Slags Assurancer ere vanskelige at con-

t~ollere; men Jeg troer dog, at Vanskelighederne kunne Overvllldes. Af Udvalgets Betænkning har jeg seet, at der er en
Mand, som er :eist til Englands, Frankrigs og Nordamerikas
Kyster, ~or at llldhente Kundskab om Fiskerierne der, og det
er navt;bge~ me? Hensyn he:ril, at jeg har tilladt mig at tage
Ordet, Idet Jeg VII være saa frI at henlede Ministeriets Opmærksomhed paa, om denne Mand ikke med det Samme kunde see
~t faae .Kundskab, om der i disse Lande er saadanne Assurancellldretnlllger, og hvorledes da disse ere indrettede især med
Hensyn til Controllen. Jeg har det Haab, at derso:n der indhentes nogen Kundska~ ad den~e. Vei - og maaskee ogsaa
u?en det~e, - den. høJtærede MIl11ster vil paa denne Maade
bidrage til at ~phJælpe Fiskerierne, og det vilde glæde mig
meget, dersom Jeg ved en Udtalelse af den ærede Minister
kunde finde dette Haab bestyrket.«
Indenrigsministeren var i sit Svar ikke særlig imødeko ende.; han udtalte bl. a. (Spalte 534): »Med Hensyn m
til
FIskerIernes Understøttelse, da kan Ministeriet fra sit Standp~n~t j~ ikke ha:e Noget imod, at et større Beløb stilles til
Mllllstenets Raadlghed; men jeg maae gjentage, hvad der allerede er meddelt. Ud:ralget, at Ministeriet er i Forlegenhed med,
hvorledes det VirkelIg skal kunne ophjælpe Fiskerierne (Hørl).
Jeg troer, at den sande Grund til, at Fiskerierne ingen Fremgang have haft, er den, at Folk med Capital og Evne ikke have
?envendt dere~ Op~ærkso~hed paa denne Industrigren, at der
Ikke find~r FIskenudrustl11nger Sted, om jeg saa maa kalde
d.et, hvortil de sto~e Fiskerier i andre Stater slutte sig, at FiskerIerne. ere blevne I den arbeidende Clas ses, og næsten ganske
alene I den umiddelbart arbeidende Classes Hænder som savn~r E:ne og tildeels ogsaa Kundskaber til at k~nne drive
FIske:let sa~ledes som ønskeligt var; men det er jo Ministeriet
umulIgt umiddelbart at komme den Classe der driver Fiskeriet, til Hjælp.«
'

n:

I en Replik ge~tog Sonne, at noget af det vigtigste vilde
være at skaffe FIskerne en Assurance, saaledes at Fiskeredskab.erne kunde forsikres mod den Skade, de kunde lide ved
Uvejr paa Søen. Regeringen burde søge at skaffe »Underretning
om, hvorledes Assuranceanstalter vare indrettede i andre
Lande, navnlig hvad Pr.æmier og Control angaaer, for at man
kunde benytte de Erfannger, man havde i den Henseende, og
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Regjeringen kunde da maaskee enten selv overtage Admillistrationen, hvad jeg antager maaskee kunde være det Bedste, for
at derved alle Landets Fiskere kunde komme i een Forening,
eller den kunde overtage en Deel af Risicoen, dersom private
Foreninger skulde danne sig i den Henseende.«
Ministeren saa noget skeptisk paa den af Sonne udkastede
Tanke, idet han ikke troede, at man kunde »oplyse, hvorledes
det er tilgaaet med disse Fiskeredskabers Tab, undtagen hvor
der skeer en stor Ulykke paa Redskaberne ved enkelte stærke
Uveir, hvorimod daglige og jævnlige forekommende Tab af
Redskaberne ved mindre Uveir, ved at Garnene seiles bort og
andre slige Tab af Fiskeredskaber, meget vanskeligt ville kunne
bringes ind under en Assuranceforening, der skulde kunne bestaae. Det forekommer mig, at det vilde være meget vanskeligt
at hindre, at man, naar Redskaberne bleve gamle, søgte at
skaffe sig nye Redskaber for Assuranceselskabets Regning. Om
der existerer slige Assuranceselskaber andre Steder,. er mig
ikke bekjendt, men da den ærede Rigsdagsmand lægger megen
V ægt derpaa, skal jeg søge at erhverve Underretning derom,
og, hvis jeg derefter finder Anledning dertil, tage Sagen under
nærmere Overveielse. Forøvrigt ville saadanne Assuranceselskaber aldrig kunne stiftes af Regjeringen, men man maatte
søge at fremkalde gjensidige Assuranceforeninger blandt
Fiskerne, hvilket vil være det naturligste, thi kun derved vilde
man kunne fremskaffe saadanne indbyrdes Assuranceforeninger med den særegne Control,. hvorved slige Foreninger erholde et stort Fortrin for de Assuranceforeninger, der udgaae
fra Staten.«
løvrigt blev Forslaget om Forhøjelsen af Bevillingen til
Fiskeriets Fremme forkastet med 62 Stemmer mod 12.
Det kan i denne Forbindelse anføres, at der paa denne Tid
i Dagspressen, ogsaa den bornholmske, begyndte at vaagne
Interesse for at hjælpe de danske Fiskere ud af de usle Kaar,
hvorunder de levede. I Bornholms Avis findes i Januar 1855
optaget en Artikelserie om dette Emne. Det hedder heri bl. a.
»Hvorledes uddannes for Tiden den Mand, som skal ernære
sig og engang en ofte stor Famili~ af Fiskeriet, til sin Haandtering? Mon anderledes, end ved nogle Aar som Matrosdreng
at fare med en Pæreskude, som han forlader, naar han har
faaet sig en Kjæreste i et eller andet Fiskerleie, hvem han nu
tager til sin Kone for Dagen efter at kalde sig og nedsætte sig

101
s?m Fisker? - Et af de øiensynligste Vidnesbyrd om Fiskenets Forfald hos os er den Kjendsgerning, at det ene Fiskerlaug
nedlægges efter det andet, at Fiskeren efterhaanden flytter
længere og længere ind i Landet, hvor han om Vinteren søger
Tærske- og andet Arbeide for Bonden. Men Fiskeren bør boe
ved Havet ligesom Jægeren ved Skoven; thi Afbrydelse af
Arbejdet er altid Anledning til Tilbagegang i Dygtighed, og
fra sin Bolig bør han kunne iagttage det gunstige Øieblik for
Fangsten og ikke, som nu, mene, at Fangsten vil rette sig efter
hans Tid og Leilighed. Og enten han boer ved Stranden eller
han alt er flyttet høiere op i Landet, - overalt hersker Ureenlighed i og omkring hans elendige Hytte. Fiskene, som fordærves,. og Fiskeaffaldet har han intet Begreb om at benytte, i det
Høle~te gaaer et Par usle Sviin mellem hans Børn og rode
omknng Hytten. Han bør lære, at skal en Gjerning gaae, da
maae man offre sig ganske til den. Han bør vide at benytte
p,..lt til sin Gjernings Tarv; han bør lære selv at forfærdige
sme Garn og andre Redskaber paa de Tider, da han ikke kan
være paa Søen, eller naar Alderen holder ham hjemme; han
bør vide, at den usælgelige Fisk og Affaldet, nedlagt i Kuler _
der er virkelig nu paa enkelte Steder ved Smaadrifter udbredt
Kundskab i denne Retning - og bedækket med Melkalk, giver
et udmærket og kostbart Gjødningsmiddel osv. osv.; men om
alt Sligt vidste vore Fiskere hidtil saagodtsom Intet.«
Bladet opfordrer derfor stærkt til et Oplysningsarbejde
blandt Fiskerbefolkningen og paakalder Regeringens Initiativ.
De faa Hundrede Rigsdaler, der hidtil er ofret paa denne Sag,
f~rslaar intet; n:an ~ar hidtil indskrænket sig til at yde bet ydnmgsløse Præmier til enkelte Fiskerforeninger, Udsendelse af
nogle Smaapjecer, der oftest er affattede i et for Fiskerne uforstaaeligt Sprog. Langt videregaaende Foranstaltninger er nødvendige. Der blev i Artiklen ogsaa taget til Orde for Indførelse
af Søpoliti og Oprettelse af en Assurance for Fiskernes Fartøjer og Redskaber.
Foruden den o~talte Debat i Folketinget om Fiskernes Kaar,
gav et meget specielt bornholmsk Spørgsmaal, nemlig Pumpeværket. ved Hundsernyre, Anledning til nogen Forhandling. I
Folketmgsudvalgets Betænkning til Tillægsbevillingslovforslaget omtaltes det, at en polyteknisk Kandidat havde haft en
Udgift J?aa ca. 2754 Rdl. v~d dette Pumpeværks Opførelse og
Forbednng. Der var paa Fmansloven kun bevilget 2126 RdJ.
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til dette Arbejde. Af Overskridelsen, for hvilken han ikke i

om Aaret end iaar - hvad man neppe kan - , nemlig for
omtrent 200 Rd., saavidt jeg ved, saa er det tvivlsomt, om
nogensinde Indkomsterne af Mosen ville dække Udgifterne ved
Pompeværket. Da Værket nemlig er opført af simple Materialer og i svage Dimensioner og staaer paa aaben Mark, altsaa
udsat for Veirets Paavirkning, saa er det rimeligt, at det, naar
endeel Aar ere gaaede, vil behøve en stor Reparation. Jeg
troer derfor, at det fremgaar klart, at det havde været hensigtsmæssigere og billigere, naar man havde bestemt sig for den
foreslaaede simplere Indretning; men jeg skal jo paa den anden
Side heller ikke nægte, at der er nogen Sandhed i de Ord, som
ved en anden Leilighed skulle være sagte, »at det er lettere at
være bagklog end forklog.«
Om de 2 bornholmske Folketingsmænds Deltagelse i Forhandlinger om ikke specielt bornholmske Emner skal oplyses
følgende: Som foran nævnt blev der af Findanus Petersen og
J. A. Hansen privat indbragt et Lovforslag om Ændring i Forligsvæsenets Ordning. Siden 1795 gjaldt den almindelige Regel,
at man, inden en Sag gik til Proces, skulde prøve at opnaa
Forlig for en dertil beskikket Kommission eller Forligsmægler.
For Landet skulde Amtmanden udpege »de dueligste og redeligste Herredsfogder eller andre bekjendte og retskafne Mænd«
til Forligsmæglere; for Købstæderne havde -Magistraten Indstillingsret. De 2 Bondevenners Forslag gik nu ud paa, at Udpegningen af Fredsmæglere skulde foretages af Amtsraadet,
efter Indstilling af Kommunalbestyrelserne; for Landets Vedkommende skulde der være en Forligskommission (paa 2 Medlemmer) for hver Jurisdiktion; hidtil havde Distrikterne været
meget store, ofte et helt Amt. - Findanus Petersen var Ordfører for Forslagsstillerne; i hans Ordførertale hedder det bl. a.
(Folket. Forh. 1854-55, Spalte 998 f. f.): »Jeg tro er, at Forligelsesvæsenet i og for sig erkjendes for en nyttig Indretning,
en Indretning, der har bilagt og vil bilægge mangfoldige Stridigheder, der opstaae mellem Mand og Mand, og saaledes forebygge en Mængde Retstrætter med Alt, hvad dermed staaer i
Forbindelse. Men jeg troer ogsaa, at den Maade, hvorpaa det
er organiseret, især for Landets Vedkommende, trænger til at
undergaae en Forandring, da den vistnok ikke kan erkjendes
at være tidssvarende eller hensigtsmæssig. Jeg anseer det nu
overhovedet for lidet heldigt, at Embedsmænd fungere som
Forligelsescommissairer; jeg troer selv i det Tilfælde, at disse

Tide havde søgt Approbation, fandt man det rimeligt at efter'bevilge ham 266 Rdl.,. hvilket var hans kontante Udlæg til
Haandværkerne. - o. E. Sonne anbefalede ved Lovforslagets
2. Behandling denne Efterbetaling, idet han gaven Udredning
af hele Forholdet, hvori det bl. a. hedder (Folket. Forh., Spalte
2925 f. f.): »Dengang man bestemte sig for at anskaffe et Pompeværk til at opsuge Vandet af den omtalte Tørvemose
»Hundsemyre«, i hvis Nærhed jeg boer, saa henvendte man sig
til en Møllebygger der paa Øen, for af ham at faa at vide,
hvorledes han antog, at et saadant Pompeværk skulde indrettes, og med Anmodning om, at han vilde levere et Overslag
derover. Han gav derefter et saadant, og hans Plan var at
bygge en Vandmølle,. som kunde trække 2 a 4 Sugepomper, og
en Hestemølle, som ogsaa kunde trække to Pomper, hvilke
han havde Erfaring for kunde være tjenlige, da han noget før
den Tid havde opført lignende til Rønne Havn, dengang man
der udgravede et nyt Havnebasin, og som under dette hele
Arbejde havde gjort god Tjeneste ved at holde Vandet ude.
Det Overslag, han gjorde, beløb sig omtrent til 1100 Rdl., men
man fandt dengang, at dette var for dyrt. Jeg veed ikke, hvem
'der foranledigede,. at denne Plan ikke kom til Udførelse; nok
er det, den blev forkastet, og man henvendte sig til en Polytechniker herovre, og senere bestemte man sig for at opføre
uet Pompeværk, som nu er opsat. Da dette Værk sidste Som'mer blev taget i Brug, behøvedes der 6 Heste for at drive det,
og de maatte <;ndda jævnligen skiftes; det er rimeligt, at det
endnu bliver sværere, efterhaanden som Tørve-Massen' tages
dybere og Vandet saaledes skal være høiere. Udpompningen
laarkostede mellem I a 200 Rd., medens man har antaget, at
naar man havde havt en Vindmølle, der kunde udpompe Vandet, og en ganske lille Hesternølle, .der i Vindstille kunde holde
'det vedlige, saa vilde Bekostningen ved hele Udpompningen
kunne være gjort for 30 a 40 Daler. Der er solgt i afvigte Sommer saamange Tørv, som man kunde blive af med, og desuagte~ er der ikke solgt for Mere, end at der etter dette vil
medgaae omtrent 15 Aar, førend Bekostningen ved y ærkets
Opførelse. kan blive dækket, og dog regner man herved ikke
Nogef fra for Bekostningerne ved' Udpompningen. Regnes
qisse Omkostninger fra, hvilke, som sagt, skulle iaar have andraget mellem 1 a 200 Rdl., og der ikke kan sælges mere Tørv
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valgtes dertil af den paagjældende Befolkning og saaledes antoges at være udrustede med de Egenskaber, som ansees nødvendige for at kunne rygte et saadant Hverv tilfredsstillende,
saa vil det dog i Almindelighed være Tilfældet, at de vedkommende Parter ville føle sig noget generede ligeoverfor den Slags
Forligsmæglere og udtale sig mere forbeholdent, end de vilde,
hvis Forligsmæglerne vare Mænd ud af deres egen Midte, og
jeg antager derfor, at det ikke kan andet end indvirke skadeligt for Opnaaelsen af Forlig, som er det Øiemed, der tilsigtes.
Der er neppe nogen Livsstilling, hvor Lærdom alene gjør Sagen
klar, jeg troer, at der overalt udfordres andre Egenskaber, naar
man med Held skal kunne virke i den ene eller den anden Retning, og dette tro er jeg i høi Grad gjælder, naar Talen er om
Forligsmæglere. Dette er en Stilling, hvortil der udfordres en
egen Gave, et vist medfødt Talent, noget der ikke læres i
Skolen, der udkræves Tilstedeværelsen af visse personlige Egenskaber, som man dog ingenlunde kan forudsætte at finde hos
enhver Mand, der har underkastet sig en Examen, eller som er
i Besiddelse af en vis Kundskabsfylde.«
Forslaget blev modtaget med ret stor Velvilje, ogsaa af Justitsministeren (Simony); det nedsatte Udvalg, hvoraf begge
Forslagsstillere var Medlemmer, ændrede det en Del, men ikke
paa afgørende Punkter. Ogsaa Landstinget behandlede Forslaget velvilligt, men man naaede ikke at behandle det færdigt.
Det nedsatte Udvalg henstillede - med Orla Lehmann som
Ordfører - til Justitsministeren at gøre hele Spørgsmaalet til
Genstand for Overvejelse og forelægge et nyt Forslag i næste
Samling.
Rigsdagssamlingen 1854- 55 behandlede et Regeringsforslag
om forhøjede Lønninger til de lærde Skolers Rektorer og Lærere. Der fandtes i dette Forslag en Bestemmelse om, at de
Overlærere og Adjunkter, der ikke efter de almindelige Bestemmelser i Forslaget fik nogen Lønforhøjelse, skulde have et
Tillæg paa henholdsvis 100 og 50 Rdl. aarlig, indtil de opnaaede en Stigning ved Alderstillæg. Ved 2. Behandling af
dette Lovforslag stillede 15 Medlemmer med Findanus Petersen som Ordfører et Ændringsforslag, hvorefter Bestemmelsen
om dette særlige Tillæg skulde bortfalde. F. Petersen udtalte
ved denne Lejlighed bl. a. (Folket. Forh. 1854-55, Spalte
2453-54): »Jeg vil ikke sige, at Rigsdagen har vist en overdreven Generøsitet mod Embedsclassen, men jeg tør sige, at
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den har gjort mere for denne end for nogen anden Samfundsclasse, og at dette i Reglen kun er blevet lidet paaskjønnet. Det
er i Erkjendelse heraf, at jeg, i Forening med endeel andre
ærede Medlemmer, har tilladt mig at foreslaa at sidste Passus
af § 5 skulde udgaae.« ...... »Jeg synes nu, at der her, som
overalt i Verden, maa være en Grændse, og da jeg formener,
at de paagældende Embedsmænd, efter Forslaget i den Skikkelse, det nu har faaet, ere mer end anstændigt aflagte, saa
maa jeg holde for, at der ikke er Anledning til at opretholde
denne Tilføining i § 5, der forøvrigt, saa vidt jeg kan skjønne,
let kan blive betragtet som et Vidnesbyrd om, at man endnu
ikke er gaaet saa vidt, som man burde ved Fastsættelsen af de
forskjellige Lønningsstørrelser. Jeg maa derfor tilraade, at det
ærede Thing sætter dette Forslag ud af Lovudkastet.«
Findanus Petersen havde dog ikke Held med sig i sine Bestræbelser for at holde Regeringens og Rigsdagens Lønpolitik
indenfor de efter hans Mening passende Rammer; Ændringsforslaget forkastedes med 44 Nej mod 29 Ja.
Om Findanus Petersens Optræden i Folketinget i denne Samling skal iøvrigt kun oplyses, at han med stor Styrke krævede
rejst Rigsretsanklage imod Ministeriet Ørsted. » Jeg vil en
Rigsretsaction«, udtalte han bl. a., »for at faa constateret og
constateret s a a h u r t i g t s o m m u l i g t, a t i n g e n
R e g j e r i n g u s t r a f f e t k a n k r æ n k e d e n B e v i lI i n g s r e t, s o m R i g s d a g en e r i R e s i d d e l s e
a f.« .... »J eg har ikke ligeover for mine V æJgere paataget
mig nogen Forpligtelse til at stemme for nogensomhelst Rigsretsaction, og de have heller ikke anmodet mig derom; men
jeg vilde efter min Overbeviisning svigte min Pligt, hvis jeg
under Forhold som disse, hvor i Særdeleshed e n e n k e l t
Minister har anvendt betydelige Summer
s t i k i m o d o g l i g e s o m t i 1 t r o cl.5 f o r R i g sd a g e n s B e v i Il i n g, ikke vilde stemme for en Rigsretsaction.«"·) - Rigsretsanklagen blev da ogsaa rejst, men førte
ikke til Domfældelse.
Som allerede nævnt var Kammerherre Krabbe i denne Rigsdagssamling en ret tavs Mand. Han havde Ordet ved Behandlingen af to færøiske Lovforslag og ved Drøftelsen af et For*) Der sigtes her til Krigsminister, General Hansen, der af Frygt
for Nevtralitetskrænkelser under Krimkrigen havde afholdt ret betydelige Beløb til Rustninger uden Bevilling.
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slag om Skatteforholdene i København - et Spørgsmaal, som
ogsaa havde fremkaldt adskillige Indlæg fra de 2 bornholmske
Folketingsmænd, der jo begge var interesserede Kommunalmænd. - Den vigtigste Sag, som kaldte Krabbe frem, var dog
Adressen til Kongen i Forfatningssagen i Oktober 1854. Denne
Henvendelse til Majestæten blev i Folketinget forelagt og motiveret af den nationalliberale Fører Hall og vedtaget med 90
Stemmer mod 1 (Grundtvig); den blev overbragt Kongen af
en Deputation paa 5 Medlemmer og besvaret med den andetsteds omtalte Opløsning af Folketinget. En ordret enslydende
Adresse indbragtes i Landstinget, og der var Krabbe Ordfører.
Som saadan udtalte han i Landstingets Møde den 20. Oktober
(Landst. Forh. 1854-55, Spalte 69 f. f.):
..
»Naar jeg har tilladt mig at foreslaae, at Landsthlllget VII
beslutte at frembære for Thronen en Adresse af samme Indhold
som den der er bleven vedtagen af Folkethinget, og som nu
er bleve~ overrakt Hans Majestæt ved en Deputation, er det
med den fulde Overbeviisning, at Landsthinget er enigt i, at
denne Adresse, som selv hos Hans Majestæts Regjering har fundet Anerkjendelse som maadeholden, er et ligesaa sandt Udtryk
for Folkets og Rigsdagens Stemning, som den paa en værdig
og loyal Maade hævder det danske Folks ubestridelige Ret. til
at forlange, at den Forfatning, som skal omfatte Monarkiets
Fællesanliggender ,baseres paa en folkelig og constitutionel
Grundvold. Thi vel har Rigsdagen opgivet sit af et tidligere
Ministerium anerkjendte Krav paa, at den ved den aIlerhøieste
Kundgjørelse af 28' Januar 1852 bebudede FæIlesfortatning
ikke kunde træde i Kraft uden Rigsdagens Samtykke; men
Rigsdagen har ikke opgivet, og den kunde ikke, uden at bryde
sin Ed, frafalde den Fordring, at denne Fællesforfatning skulde
staae i Samklang med Grundloven og ordnes i Grundlovens
Aand. Adressen udtaler sig herom saa klart og saa bestemt,
dens Fordringer ere saa maadeholdne, saa imødekommende, at
jeg ikke tvivler om, at dette Things Medlemme~ ~anske vi~le
kunne tiltræde dem." ...... »Adressen udtaler tillIge det Tllsagn, at Rigsdagen med Redebonhed vil foret~ge ethvert
Skridt som kan lette Indførelsen af FæIlesforfatnlllgen, naar
det d~nske Folks Krav skeer Fyldest. Ved at slutte sig til
denne Udtalelse vil Landsthinget fralægge sig den Beskyldning,
so~ man i Literaturen og i Bladartikler, der synes at have en
mere eller mindre officiel Characteer, ideligt seer gjentagen om,

at Fællesforfatningens Standsning er foranlediget ved Mangel
paa Imødekommen fra Rigsdagens Side, og at den Modstand,
Regjeringen har mødt under Debatterne om Grundlovsforandringerne, kun var et maskeret Forsøg paa at kuldkaste den
allerhøieste Kundgjørelse af 28' Januar 1852, en Beskyldning,
som det maa være Landsthinget saa meget mere magtpaaliggende at imødegaae, som det af en Antydning i det kongelige
Budskab til Rigsdagen synes at fremgaae, at Hs. Majestæt ogsaa selv har staaet i denne Formening, uagtet en Yttring af
den høitærede Premierminister under Adressens Diseussion i
Folkethinget berettiger til at antage, at den ærede Minister
ikke fritager Hs. Majestæts Regjering for at bære en Deel af
Skylden.«
Efter at Krabbe havde talt, begærede Landstingsmand, Lensgreve Knuth, Knuthenborg, der havde været Udenrigsminister
i Martsministeriet, Ordet og foreslog, at man i Stedet for den
af Krabbe forelagte Adresse vedtog en Dagsorden, hvori Landstinget udtalte sin Tilslutning til de i Adressen indeholdte
Synspunkter, men ikke fandt Anledning til for sit Vedkommende for Tiden at henvende sig til Kongen i denne Sag.
Overfor dette Forslag udtalte Krabbe (Landst. Forh. 1854-55,
Sp. 77-78):
»Hensigten med mit Forslag var at forebygge, at Landsthingets Taushed i denne alvorlige og vigtige Sag skulde kunne
mistydes. Jeg antog ogsaa, at Landsthinget, ved at slutte sig til
denne Adresse, vilde derved, saaledes som det allerede er blevet
bemærket af den sidste ærede Taler, aabenbart tilkjendegive
sin Samstemning med det andet Thing, hvilket efter min Formening er saa vigtigt under disse forviklede Forhold, hvori vi
befinde os. Min Hensigt med Forslaget har ogsaa været den,
at Landsthinget, ved at slutte sig til Adressen, derved vilde
forebygge, at de Beskyldninger, man har gjort mod Folkerepræsentationen, bleve grundede. Dette kan nu kun· opnaas paa
to Maader, enten directe ved at Landsihinget beslutter sig til
at indgive en Adresse til Hans Majestæt Kongen, eller ved paa
enindirecte Maade at slutte. sig til Adressen med den Erklæring, at det slutter sig til den. Om det skeer paa en directe eller
indirecte Maade, er mig mindre magtpaaliggende, og jeg for
min Deel tiltræder derfor det af den. ærede 6' Landsthingsmand for 9' Kreds (Knuth) indgivne Forslag.«
Krabbe tog altsaa sit Forslag tilbage til Fordel for Knuths,
der blev vedtaget med 41 Stemmer mod 2.
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At Krabbe betroedes Ordførerskabet i denne Sag, der laa i
det højeste storpolitiske Plan, viser, at han indenfor det store,
nationalliberale Landstingsflertal, hvortil han hørte, havde en
betydelig Position.
Spørgsmaalet om Fæstningen Christiansøs Nedlæggelse var
ikke i denne Rigsdagssamling Genstand for nogen Debat, men
i Løbet af Samlingen blev der af Regeringen truffet endelig
Beslutning om den lille Øfæstnings Skæbne, og Resultatet blev,
som Ordførerne for Folketingets Flertal havde ønsket det; ved
kongelig Resolution af 2. Maj I 8 55 blev Fæstningen nedlagt.
Denne Afgørelse blev kort efter meddelt ved en Bekendtgørelse
fra Marineministeriet, der samtidig gør udførligt Rede for Motiverne. Jeg finder det rigtigt at gengive denne Meddelelse i
sin Helhed, da den yder et vægtigt Bidrag til Belysning af
Øens Forhold paa det daværende Tidspunkt. Den lyder saaledes:
»Ved de Undersøgelser, som sagkyndige Mænd ifølge Marineministeriets Foranstaltning have anstillet paa Fæstningen
Christiansø, er det oplyst, at denne Fæstnings Tilstand er saadan, at en fortsat Vedligeholdelse af de derværende Fæstningsværker maatte ansees utilraadelig.
Ifølge et af Ingenieurma jor v. Dreyer i I 8 5I udarbeidet
Forslag vilde Christiansøes fuldstændige Befæstning koste circa
334.000 Rd. foruden Anskaffelsen af Artillerimateriel; efter
Befæstningens Fuldendelse vilde Fæstningen derhos kræve en
aarlig Udgift af c. 4°.000 Rd., og til dens kraftige Forsvar i
Krigstid vilde fordres en Besætning af 1400 Mand veldisciplinerede og indøvede Tropper. Dette Forslag har været underkastet en Bedømmelse af Ingenieurcorpset, hvis Betænkning af
3I ' Marts I 8 53 gik ud paa, at Christiansø, naar den skulde
sættes i en saadan Stand, at den efter al Sandsynlighed kunde
afslaae et kraftigt Angreb, ikke burde gives en mindre stærk
Befæstning end den af Major Dreyer foreslaaede.
Marineministeriet kunde ikke Andet end finde Major Dreyers
Plan idethele hensigtsmæssig og maatte med Ingenieurcorpset
være enigt i, at "Fæstningen ved en mindre stærk Befæstning
vilde være meget udsat for at indtages ved et godt ført, kraftigt Angreb, hvortil en Fjende i saa Tilfælde kunde fristes;
men paa den anden Side fandt Ministeriet det meget betænkeligt i dette Øiemed at anvende en saa betydelig Bekostning,
som Udførelsen af hiin Plan vilde udfordre.

109
Saavel Krigsministeriet og Ingenieurcorpset som en af Marineministeriet nedsat Commission af Søofficerer havde ogsaa
fraraadet at anlægge paa Christiansø en saa bekostelig Befæstning som efter ovennævnte Plan, og Krigsministeriet har derhos erklæret ikke at kunne afgive den betydelige Besætning,
som vilde behøves til dens Forsvar i Krigstid. Med Hensyn til
Spørgsmaalet om en ringere Befæstning af Christiansø har
Krigsministeret udtalt sig for kun at bibeholde et Taarn;
Ingenieurcorpset har yttret, at Befæstningen ikke bør være
større, end det eventuelle Tab af Besætning og Materiel i ingen
Henseende kan blive føleligt for Staten eller Militairetaten, og
den forannævnte Commission af Søofficerer har anbefalet, at
Christiansø gives en saadan Befæstning, at Havnen kan yde
Beskyttelse mod Kapere og Øen modstaae nogle faa Fregatters Angreb.
Efter en nøiere Overveielse af de foreliggende Betænkninger
og samtlige stedfindende Forhold er Marineministeriet kommet til den Overbeviisning, at det efter den Betydning, som
Fæstningen Christiansø har for Landets Forsvar, og med Hensyn til den Tilstand, hvori Forsvarsvæsenet paa andre Steder i
Landet befinder sig, ikke vilde være rigtigt at anvende den
betydelige Bekostning, samt i Krigstid den store Besætning, som
ifølge den udarbeidede Plan vilde behøves til Øens fuldstændige Befæstning. Da Ministeriet derhos fandt det endnu mere
utilraadeligt at anlægge en mindre fuldstændig Befæstning af
saadan Betydning, at Christiansø fremdeles kunde fortjene
Navn af Fæstning, er det anseet for rigtigst allerunderdanigst
at indstille til Hs. Majestæt Kongen, at Fæstningen Christiansø
nedlægges som Fæstning.
Christiansø er imidlertid, uden Hensyn til dens Betydning
som Fæstning, af ikke ringe Vigtighed for den almindelige
Skibsfart, deels ved dens Havn, der paa dette isolerede Sted tilbyder en Nødhavn, som ikke findes ved det nærliggende Bornholm, deels ved dens Fyr. Dertil kommer, at Christiansø i
Krigstilfælde under visse Eventualiteter kan yde Søforsvaret
væsentlige Fordele, som man bør sikkre sig, naar det kan skee
uden nogen betydelig Opoffrelse. Af disse Hensyn har Ministeriet troet, at man ogsaa efter Fæstningens Nedlægning burde
bibeholde Besiddelsen af Christiansø og vedligeholde den derværende Havn samt Lodseriet og Fyr-Etablissementet. For at
sikkre sig Øens Besiddelse samt overholde Orden paa Øen og
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blandt Skibsbesætningerne er det anseet nødvendigt, at Øen
forsynes med en ringe militair Besætning, der kunde bestaae
af ugifte Folk, som med passende Frist omskiftedes, og det er
fundet hensigtsmæssigt, at der anlægges en ubetydelig Befæstning, der under almindelige Omstændigheder kunde give Besætningen en fornøden Autoritet og Sikkerhed, samt beskytte Øen
mod Angreb af en-ringere Styrke, under Forudsætning af, at en
slig Befæstning der kunde udføres uden forholdsviis stor Bekostning. Beskaffenheden af den saaledes paatænkte Befæstning
vilde afhænge af Resultatet af Undersøgelser, som senere
maatte anstilles, og indtil Bestemmelse i saa Henseende er
tagen, fandt man det rigtigt, at nogle af Havnebatterierne forbleve monterede.
'
Fæstningen Christiansø es Besætning har hidtil bestaaet af
Folk, som vare fast antagne til denne Tjeneste og derhos havde
Tilladelse til at have deres Familier hos sig samt til efter deres
Afskedigelse at forblive boende paa Fæstningen. Denne Omstændighed har medført, at der paa Christiansø udenfor den
egentlige Besætning efterhaanden har dannet sig en Befolkning
af Qvinder og Børn, Pensionister og Almisselemmer samt andre
Fæstningen uvedkommende Personer, hvis Antal, efterat det
allerede ved Ministeriets Foranstaltning var blevet noget formindsket, endnu efter den i Februar d. A. foretagne Folketælling udgjorde c. zoo Individer. Naar Fæstningen nedlægges,
vil det blive absolut nødvendigt, at Alle af den nuværende
Befolkning, der ikke for Fremtiden faae Noget at gjøre paa
Øen, bortflyttes. Hidtil har nemlig Øens Befolkning, saavel
Garnisonen som den Deel, der ikke hørte til Besætningen, væsentlig subsisteret ved det Arbeide, der forefaldt ved Fæstningen. Naar dette Erhverv ophører, vil Befolkningen ikke være
istand til selv at sørge for sin Underholdning, da Fiskeriet,
saaledes, som det i de senere Aar har været, langtfra er tilstrækkeligt dertil, og da intet andet Erhverv giv~s paa Øen.
Under disse Forhold vilde man, ved at indrømme, at en saa
stor Befolkning af aldeles ubemidlede Personer opholdt sig paa
Øen, vedligeholde en Art Fattigcoloni, som, foruden at befordre Fattigdom og Lediggang, vilde i høi Grad falde Statskassen til Byrde, idet denne, efter de hidtil gjældende Regler, er
forpligtet til at afholde alle Udgifter ikke alene ved Fattigforsørgelsen, men ogsaa til Overholdelsen af det fornødne
Politi, samt til Præst, Skolelærer, Læge m. m., som en fattig

Commune ikke vilde være istand til selv at forskaffe sig.
I Henhold til alt det Anførte har Marineministeriet i en
under z8' April sidstleden nedlagt allerunderdanigst Forestilling indstillet til allerhøieste Approbation:
at Fæstningen Christiansø nedlægges som Fæstning;
at Christiansøes Havn fremdeles og indtil videre bliver at
vedligeholde paa Statens Bekostning som Nødhavn, ligesom og at det derværende Lodseri og Fyretablissement
bibeholdes;
at Christiansø, til Ordens Overholdelse paa Øen blandt
Skibsbesætningerne, forsynes med en til dette Øiemed passende, militair Besætning af ugifte Folk, der efter bestemte
Regler afløses, og at et Par af Havnebatterierne forblive
monterede, indtil det nærmere afgjøres, om og hvilken
Befæstning Christiansø skal have;
at Alle af Christiansøes nuværende Befolkning, som ikk~ for
Fremtiden faae Noget at gjøre paa Øen, bortflyttes og at
det ikke tillades Nogen at tage Ophold dersteds uden
Marineministeriets specielle Tilladelse, og
at Christiansø vedbliver indtil videre at henhøre under Marineministeriets Ressort.
Efterat Hans Majestæt Kongen derpaa havde ladet denne
Sag foretage til Behandling i det Geheime-Statsraad, har det
behaget Hans Majestæt ved allerhøieste Re~olution af z' Maj
sidstleden allernaadigst at bifalde samtlige ovennævnte Indstillinger.«
I Løbet af den nærmest følgende Tid gennemførtes de omtalte Beslutninger, og Øens Indbyggerantal gik ned til ca. roo.
r3· RIGSDAGSVALGENE PAA BORNHOLM
I JUNI r855.
I de Maaneder, der forløb fra Ministeriet Ørsteds Fald indtil Valgene som Følge af Grundlovsændringen, var de bornholmske Blades Meddelelser om politiske Begivenheder endnu
mere begrænsede end i de nærmest foregaaende Aar. Folkevennen, »Colbergs Blad«, udkom kun een Gang om Ugen, hver
Lørdag; dets Plads var meget beskeden, og det syntes at have
kæmpet en haard Kamp med »Trydes Avis«, Bornholms Avis,
der kom z Gange om Ugen, og som med sine z8 Aargange bag
sig havde et vist officielt Præg. Dette viste sig bl. a. ved, at de
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Kundgørelser, der indrykkedes af de offentlige Myndigheder,
kun i Undtagelsestilfælde blev sendt til Folkevennen, ligesom
averterende i det hele mest brugte A visen. Til Gengæld var
Avertissementernes Antal i denne saa stor, at der udkom adskillige Numre af Bladet, der overhovedet ikke indeholdt andet
end Avertissementer! For at virke tillokkende indeholdt Folkevennen derimod af og til noget skønlitterært Stof; ja, den
forsøgte sig endog en Tid med en Art Feuilleton, hvor en
spændende Novelle fortsattes fra Nummer til Nummer. Iøvrigt indeholdt de to Blade en Del indsendte Artikler af udpræget lokalt Indhold. Bornholmerne synes paa den Tid at
have været meget stridbare. Der udkæmpedes adskillige personlige Fejder mellem Indsendere, og Sproget i disse var ofte
meget stærkt. Redaktøren søgte saa at dække sig ved i Parentes ovenover Indlæget at sætte de 2 Ord: »Forlangt indrykket.«
Navnlig Institutionen Hasle Kulværk giver i denne Periode
Anledning til mange meget voldsomme Indlæg. En Holstener
ved Navn Lambrecht var dengang Bestyrer af dette Værk og
synes at have levet ret ufredeligt med adskillige af sine Medmennesker. Bl. a. udkæmpedes mellem ham og Skolelærer Siersted en bitter Fejde.
Om Spørgsmaal af offentlig Karakter træffes af og til indsendte Artikler, bl. a. om Udmarkssagen, hvor Husmændenes
Bitterhed mod Gaardmændene af forstaaelige Grunde var voksende. Dernæst beskæftigede Sindene sig i meget høj Grad med
Opførelsen af Kongemindet. Loyale Bornholmere skildrede i
malende Vendinger Befolkningens Forpligtelse til gennem Bidrag til et Mindetaarn for Frederik den is Besøg i 1851 at
vise Grundlovens Giver, Landets gode Fader, sin Paaskønnelse.
Af udenrigske Begivenheder er det mest den blodige Krig
mellem Vestmagterne og Rusland, Krimkrigen, der optog Bladenes smaa Spalter. Det er tydeligt, at man nærer alvorlig
Ængstelse for, at Danmark skal blive tvunget ud af sin Neutralitet, en Frygt, der ingenlunde var ubegrundet.
I Slutningen af Januar Maaned 1855 besluttede imidlertid
Avisen sig til fremtidig at give mere regelmæssige Meddelelser
om Begivenhederne paa Rigsdagen. I Nummeret for 26/1 hedder det:
»l et Blad som det nærværende, der ikke alene raader over
en lille Plads, men der tilmed har en stor Del af denne optaget
af Avertissementer, kan der ikke være Rum til at meddele fuld-

stændige Uddrag af Rigsdagsforhandlingerne. Men da vi paa
den anden Side erkjende, det vilde være urigtigt aldeles at undlade Meddelelse om den· Forsamlings Virksomhed, som bestaar
af Folkets udvalgte Mænd, en Fors~mling, som beslutter Landets Udgivter og er Kongen og Regeringen sideordnet i Lovgivningsmyndighed, saa tro vi at imødekomme vore Læseres
Ønske ved kortelig at meddele de i Rigsdagen behandlede Sager
og det vigtigste af, hvad der under Forhandlingerne er passeret.«
Det omtales, at man før Jul har gengivet den nye Regerings
Program erklæring, »hvilket vi troede var det Eneste, der behøvede at meddeles fra Rigsdagen før Jul.«
Den gode Hensigt blev imidlertid ikke realiseret i den nærmest kommende Tid; kort Tid efter blev nemlig Bornholm
indefrosset. Vinteren i 1855 var usædvanlig streng; fra 2. Februar til 8. Marts var der ingen Postforbindelse mellem København og Bornholm. For at raade Bod paa det derved opstaaede Savn besluttede _Postvæsenet sig til den 2. Marts at
udruste en 6 Mands Ekspedition, der fra Rønne tog i Baad til
Fiskerlejet Vang; hvor Posten, der var oplejret i Allinge, blev
bragt om Bord, og hvorfra man over Isen begav sig til Sverige
for at afgive Post og hente den fra København afsendte Post
til Bornholm. Ekspeditionen havde Held med sig; men det tog
den 6 Dage at gennemføre Tur-en.
I den følgende Tid finder man derefter i Bornholms A vis
ret regelmæssige, korte Referater af de vigtigste Rigsdagsforhandlinger samt Meddelelser om Indholdet af nogle af de betydningsfuldeste Lovforslag. Folkevennen indeholder ogsaa af
og til enkelte politiske Meddelelser, men disses Fremkomst og
Indhold har et meget tilfældigt Præg.
Om Valgene i Juni Maaned og de forudgaaende Valgforberedelser indeholder de bornholmske Blade derimod næsten
intet. I Avisen for II/5 meddeles det kongelige aabne Brev af
2/5, hvori Valget af Valgmænd, der skulde vælge Landstingsmænd, sættes til r. Juni, Folketingsvalget til 14. Juni og selve
Landstingsvalget til 20. Juni.
Ogsaa Folkevennen indeholder en tilsvarende Meddelelse,
og i dette Blads Nummer for 2/6 er Bondevennernes Valgopraab gengivet i sin Helhed. Det hedder heri bl. a.:
»Vor Politik for den nærmest forestaaende Tid vil nu være:
at virke for, at den af Rigsdagen 2 Gange vedtagne Grunds
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lovs-Bestemmelse, om Indskrænkning af Grundloven til Kongerigets særlige Anliggender, ,snallestmuligt vedtages 3'. Gang; at
stx.æbe hen· til at Rigsdagen,lefter at den er bleven bekjendt
med den :Fællesforf;Ltning, .som ,Kongen i Henhold .til KtmdgJøreHen af 28' Januar r852 allerJlaadigst maatte agte at lade
ttdga,ae, og, forsaavidtvi befinde den; antagelig, beslutter, at
uisse. 'C;rundlovsbestemmttlset ,skulle træde i Kraft' samtidigt
med Fællesforfatningen; at virke hen til, at Rigsdagen derefter
arbeider kraftigt fremad for indre Reformer, og navnlig for
FæStes Overgang til Selveiendom, hvilken sidste Sags Optagelse og Indbringelse paany Bestyrelsen vil søge at give
større Vægt, ved at' stille sig i Spidsen for Istandbringelsen af
en Petition om dens Fremme for den størst mulige Deel af
Bondestanden, og til hvilken Petition Bestyrelsen vil levere et
Udkast. Vi forvente ,nu, at Bondestanden ikke vil svigte sig
selv OK sin Sag. Vi forvente, at den ved de forestaaertde Valg
den r', den r4' og den 20' Juni vil med Enighed og Alvor bestræbe sig for at faae valgt en Rigsdag, der deler de ovenfor
fremsatte Hoved-Anskuelser. Den forvirrede og farlige Lære,
der høres om, at man bør vælge Rigsdagsmænd, som ville
stemme imod Grundlovs-Bestemmelsens 3' Vedtagelse og imod
enhversomhelst Forandring i Grundloven, er enten kun ukyndige og uforstandig e eller uredelige og frihedsfjendske Menneskers Tale. Vi tilraade fortriinsviis at gjenvælge de Rigsdagsmænd, som hidtil have viist sig tro e imod Folket og Friheden, uden at være blinde eller døve for, hvad Nødvendigheden byder.«
Der synes ikke forud for dette Valg at være afholdt et eneste Vælgermøde paa Bornholm. Den hidtidige Folketingsmand for r' Kreds, Findanus Petersen, meddeler i Avi$en for
25/5, at han agter at stille sig paany. Han retter en Henvendelse til Vælgerne, men denne er ganske kort. Han skriver bl. a.:
»Den haardnakkede Kamp for Bevarelsen af Folkets Ret,
som dengang (ved Valget i December f. A. ) havde naaet sit
Høidepunkt, fik, som bekjendt, en god og hurtig Ende, idet
Ministeriet Ørsted afløstes af et Ministerium, der i Overeensstemmelse med Hs. Maj. Kongens Villie indrømmede Rigsdagens Fordringer.
Imidlertid, da Grundlovens § roo foreskriver, ikke alene
at enhver Forandring i Grundloven skal vedtages af 3' Rigsdage, men tillige, at den derom fattede Beslutning 3' Gang skal

.vedtages· af ,en nyvalgt Rigsdag, førend den med Kongens
Samty:kke j ,efholder grundlovsrnæssig Gyldighed, saa ,er det
netop ,pa<l::;:9rond af den Enighed, dyr lykkeligviis er brait;
tilveie me~effi ,;R~gjeringen og Rigsdagen angaaende 'de Forandringer, i. Grundloven, som .Indførelsen af FælIesforfatnin'gen nødvendiggjør, at,. der ved Kongeligt aabent Brev af '2'
dennes er bebudet· en 'Opløsning af· d,en nuværende Rigsdag og
befalet Foretagelse af Valg baade til Folkeihinget og til Landsthinget. Idet jeg tillader mig at henlede mine ærede Medborgeres Opmærksomhed paa disse Valg, bringer jeg tillige herved
min Beslutning om at stille mig ved Folkethingsvalget heri
Byen Torsdagen den q' Juni til Kundskab i Valgkredsen.«
Der synes ikke i r' Kreds at være foretaget noget for at op'stille en Modkandidat mod deri: hidtidig\! Repræsentant.·
Hvad 2' Kreds angaar, indeholdt Avisen allerede for 20/4
en Meddelelse om, at man havde bragt i Erfaring, »at Hr.
~arver Sonne i Neksø ikke ser sig i Stand til paany at stille
SIg.«

Efter hvad o. E. Sonn~ 'selv udtaler i sine Dagbogsudtalelser, skyldtes hans Ønske om at trække sig tilbage, at han
fandt, at hans Forretning i Neksø ikke kunde taale hans lange
Fraværelse under Rigsdagsarbejdet.
Hvorvidt Sonne har faaet den Opgave af nogle Vælgere at
fremskaffe en acceptabel Kandidat, der kunde afløs·e ham, eller
han selv har taget Initiativet hertil, kan jeg ikke afgøre, men
det synes givet, at Sonne personlig har interesseret sig for, at
han afløstes af sin Forgænger som Folketingsmand, Bornholmeren Pastor Gram, der i de Aar, Sonne havde repræsenteret
Aakirkebykredsen, havde været Folketingsmand for Københavns 8',Kreds. Partipolitisk hørte Gram ligesom Sonne til den
moderate Fløj indenfor de nationalliberale. I Avisen for 5/6
findes en kort Meddelelse, underskrevet af o. E. Sonne; den
lyder saaledes:
»At Herr Pastor Gram fra Kjøbenhavn efter Opfordrmg
fra Flere har besluttet at stille sig til Folkethingsvalg den q'
dennes for Bornholms 2' District og til dette bliver anbefalet
af Hr. Landmand Meyn i Aaker Sogn, Hr. Doctor Heiberg i
Svaneke og undertegnede, tillader jeg mig herved at offentliggjøre for de ærede V ælgere.«
.
Herudover haves ingen Meddelelser om Forberedelserne til
Junivalget i de to bornholmske Folketingskredse.
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,Om Forberedelserne til Landstingsvalgct, ved vi, at der
ved Valgmandsvalget i Rønne af 732 Vælgere kun var mødt
23, Valgbestyrelsen indbefattet. De 7Valgmåndspladser fra
Rønne blev, besat med: Fajancefabrikant Edvard Sonne, Far,ver Marckmann, Købmand David :8idstrup, Major Marcker,
Skibsbygmester Bech, Bager Wichmann og Købmand, Konsul
Thor Rfi'nne. Den,ne sidste blev imidlertid fritaget for Hvervet.
Det meddeltes i et Avertissement, at han for denne Fritagelse
,havde anført Grunde, som Kommunalbestyrelsen havde aner,kendt som gyldige; hvori Grundene bestod, oplyses derimod
ikke. Ved det den 7/6 afholdte Suppleringsvalg blev By- og
Herredsfoged Garde valgt som 7' Valgrnand.
Ved Folketingsvalget i Rønne var der altsaa kun anmeldt I
Kandidat, nemlig den hidtidige Folketingsmand. Ved Kaaringen opnaaede han ikke Majoritet, men han forlangte skriftlig Afsuemning og blev ved denne valgt med I I 5 Ja mod 60
Nej. Stemmerne fordelte sig saaledes:
Rønne. . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ja 32 Nej
"5,,
Hasle ............. ,..
Allinge-Sandvig ........
3"
o"
Vestermarie .. ........ , 23"
2"
Nylars ............... 17"
"
Nyker ...............
3"
4"
Knudsker . . . . . . . . . . . . .
I"
4"
Klemensker ...........
6"
4"
Rutsker . . . . . . . . . . . . . . .
o"
5"
Olsker ...............
o"
3"
Af denne Fordeling vil man se, at den Del af Rønneboerne,
der hidtil har søgt at forhindre F. Petersen i at blive Kredsens
Repræsentant, nu i det væsentlige har opgivet Ævred; dog har
de formentlig under Haandsoprækningen ved Kaaringen været
tilstede i 'et noget større Antal, end den skriftlige Afstemning
giver Udtryk for. Endvidere vil man se, at de 2 Sogne, Vestermarie og Nylars, der hele Tiden har svoret til Findanus Petersens Fane, stadig er ham tro.
Ved Folketingsvalget i Aakirkeby var Pastor Gram eneste
Kandidat; men han undlod at give Møde; dette har formentlig været medvirkende Aarsag til, at de fremmødte Vælgere
gav ham et Mistillidsvotum. Ved Kaaringen var han i Mindretal, og der blev mærkelig nok ikke forlangt skriftlig Afstemning. Maaske har Resultatet ved Haandsoprækningen været

saa nedslaaende for Grams Tilhængere, at man har anset yderligere Prøve for haabløs. Der blev derefter indvarslet til nyt
Valg af et Medlem til Folketinget for Bornholms 2' Valgkreds. Valget skulde afholdes den 2 I /6, og Valgbestyrelsens
Formand; , By- .og Herredsfoged Smith i Neksø meddelte, "at
de Vedkop1mende, .,der maatt,e ønske at stille sig som Kandidater til dette Valg, vilde behage at anmelde saadant til mig
paa min Bopæl indtil Onsdagen den 13' Juni, men paa denne
Dag i Aakirkeby, hvor j'eg fra Kl. IO Formiddag vil være tilstede paa Tingstedet.«
Der meldte sig imidlertid ingen hos By- og Herredsfoged
Smith, og Pastor Gram erklæredes herefter som valgt.
Ved Landstingsvalget, hvor Valgmændenes Antal var 42,
blev Kammerherre Krabbe valgt i første Omgang med 38
Stemmer, mens 4 faldt paa hans gamle Modkandidat, Provst
With. Hverken A visen eller Folkevennen giver Læserne nogen
Meddelelse om denne Afstemning; de indskrænker sig til ganske kort og uden Kommentarer at meddele, at Kammerherre
Krabbe var genvalgt.
Selvom Interessen for disse Valg har været noget større end
den, der gives Udtryk for i de 2 bornholmske Smaablade, er
der dog afgørende Grund til at regne med, at Vælgerne i det
store og hele har været ret ligelade med Hensyn til Valgenes
Udfald. Findanus Petersens Modstandere i Rønnekredsen havde
opgivet Troen paa at kunne fælde ham; hans bitre personlige
Modstander, Adjunkt Brandt,var forflyttet fra Øen, og hans
sidste Modkandidat, Procurator Fog, havde af Vælgernes Dom
for 1/2 Aar siden lært Beskedenhed. Provst With ønskede ikke
oftere at være Stemmetæller, og man havde altsaa intet Samlingsmærke. - I 2. Kreds har det sikkert knebet med at faa
en Kandidat frem. I sin Nød tyede man til Pastor Gram; han
har sikkert ikke været ivrig for Kandidaturen; thi han vilde
i saa Fald vel være mødt personlig. At heller ikke Vælgerne
har været ivrige for at se ham som deres Repræsentant, synes
hans Skæbne paa Valgdagen at vise.
Den tamme Stemning, der prægede disse Valg paa Bornholm,
genfindes iøvrigt i de fleste af Landets Kredse. I 84 af Folketingets 102 Valgkredse afgjordes Valget ved Kaaring, og i
Resten stemte gennemsnitlig kun 16 % af Vælgerne! Den Hyppighed, hvormed der i disse Aar blev udskrevet Valg, maatte
naturnødvendigt svække Interessen, og Usikkerheden overfor
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hele den P?litiske Situation og Vanskeligheden for Menigmand ved at bedømme de Stridsspørgsmaal, der var paa Dags?rdenen, virkede i samme Retning.
,14. PEN OVERORDENTLIGE RIGSDAGS~
SAMLING r855.
. Efter Valgene til Folketing og Landsting i Juni r 8 55 sam'
le~es Rigsdagen den I l ' August til en ekstraordinær Samling,
hVIS Opgave var endelig at vedtage, Indskrænkningen af Junigrundloven til kun at omfatte Kongerige~s si1;rlige Anliggender.
Samtidig fik Rigsdagen Besked om den nye Fællesforfatnings
Indhold. Som andetsteds omtalt fremkaldte dette en: voldsom
Opposition fra saavel Bondevennerne som d~ nation ai liberales
v~nstre. Fløj, men .Regeringen mønstrede et Flertal -i begge:
Tmg, hlle l Folketmget, stort i Landstinget.' I Debatten, om
Grundlovsforslaget havde ingen af de bornholmske Rigsdagsmænd Ordet.
: Regeringen forelagde derefter i Landstinget et Forslag til
Beslutning, hvorefter de nye GrundlovsbestemmeIser ~kulde
træde! Kraft samtidig med Fællesforfatningen for det samlede
Monarki. Orla Lehmann foreslog denne Sag henvist til et Ud.:
valg paa 9 Medlemmer, hvilket vedtoges, selvom Madvig
bekæmpede det. I dette Udvalg, det eneste af Betydning, der
nedsattes i denne Rigsdagssamling, indvalgtes Krabbe. Udvalget
afgav med Lehmann som Ordfører en meget udførlig og fra
.ille Sider anerkendt Betænkning, ligesom den af Regering~n
foreslaaede Beslutning blev givet en væsentlig ændret 'Udformning. Efter at det var vedtaget i Landstinget, udspandt der sig
<?m dette Forslag i Folketinget en meget heftig storpolitisk
Debat, i hvilken begge de bornholmske Folketingsmænd del~og, men ud fra modsatte Synspunkter. De stødte endda personlig sammen paa en Maade, der røber en vis Bitterhed i deres
indbyrdes Forhold. Det var Pastor Gram, der gav Anledning
til Ordskiftet, idet han i Folketingets Aftenmøde den 26' Sept~mber motiverede, hvorfor han vilde stemme Ja til Beslutn.ingen:v,e~'bl; a. at udtale (Folket. Forh., overordentlig Samf1l1g r8j5,.Sp. 927):
~,,' })J~g';karkiin fu()tivere min Stemmegivning, der vil blive
~tla;:ogh:vorf8r jegvil sige Ja. Det er fordi jeg har Tillid
tl1- det' æred'eMihisterium, som nu sidder ved Roret, fordi jeg
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er overbeviist om, at disse Mænd ikk~ have kurinef bringe noget
Bedre frem, uagtet de kunde; have ønsket' noget Bedre, fordi
jeg er fuldkommen overbeviist' om, at saasna:rt som det bJi:'vd
muligt, vilie dt: søge atbri~ge de Forbedringer ind i hUes:)
forfatningen, Som staae i deres Magt. AltsaaminStemmegivning grunder sig navnlig paatnin Tillid til det ærede Ministe~
rium, hvortil kommer, at jeg frygter for Fremtiden;']~g veed
ikke; hvorledes Sågerhe ville stille sig, dersom det nærværende
MinisteriUm, som det offentlig har erklæret, vil træde af. Tsa:i:)
fald kj ender jeg intetsomhelst Ministerium, der kan frem~
træde med det Løfte og den Forsikkring, at det kan give os
noget Bedre; jeg kjender her ingen saadan Mand, som kunde
dalll?-e et saadint M'iursterillln; 'tigesom jeg heller ikke r veed,
hvorfra han I Grunden SKulde tages, og hvor jeg ingen Vished
har, der t~ger jeg heller '&h fene Fugl, jeg har i Haanden, end
deri;'d~r flyve i Luften. Derfor stemmer jeg Ja for Forslaget;
og skal dermed slutte, for& jeg, ikke vil opholde deri ærede
Forsatnlin:g; med en lang Udtalelse om, hvad jeg ellers kunde
have Anledning til at sige angaaende denne vigtige Sag:«
'
"I Mødet den følgende Dag anbefalede FIndanus ,PeterSen
meget iridtrængende at s'temme Nej. Han udtalte bl. 'a: (Spalte
96r f. f . ) : ' '
- " '
»Jeg tør give mig selv det Vidrtesbyrd,at jeg pai ethvi!tt
Trin af Forfatningssagens Behandling har været beredvillig til
at vise en saa høi Grad af Imødekommen og Eftergiverthed
(Grundtvig: Ja, desværre!), som det var mig muligt ligeoverfor
den Pligt, som jeg havde' at opfylde som Folkerepræsentant;
og hvorfor var jeg beredvillig til at vise denne Eftergivenhed?
Fordi det var mig om at gjøre at bevare den frie Tilstand her'
i Kongeriget, der er Betingelsen for en tidssvarende Udvikling
af vore Samfundsforhold. Naar jeg nu, efter jeg med al mulig
Opmærksomhed har fulgt de lange Forhandlinger, der ere førte
om denne Sag, og efter at Forslaget til et betinget Ja er forkastet, ikke kan give et ubetinget Ja til det foreliggende Forslag, da er det for det Første, fordi det er min Overbeviisning,
at Hans Majestæts Regjering uden Nødvendighed har undladt
at opfylde Adressens væsentligste Fordring, nemlig den, der
gik ud paa at forlange, at den repræsentative Grundvold, som
er lagt ved vor nærværende Forfatning, ogsaa skulde være d~n,
hvorfra Fællesrepræsentationen skulde gaae ud, og for det
Andet, fordi jeg som Følge af den nævnte Afvigelse har mere
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end Frygt for, at dette Udkast, naar det bliver ophøiet til Lov,
vil undergrave vor særlige Forfatning, vil skabe en Institution,
i hvilken Fleertallet vil have Anskuelser, der staae i en skærende Strid med Majoritetens Anskuelser paa Rigsdagen og in
specie i dette Thing.« .......... »Det er de Misfornøiede
fra 1848, der skulle tilfredsstilles. Ja, de have ventet længere
i vort Fædreland end i de fleste andre Lande, og det kunde
næsten see ud, som det var nødvendigt at skynde sig, dersom
de skulle tilfredsstilles; thi den reactionaire Luft synes allered ifærd med at fordele sig. Men jeg vil dog spørge, om Ministeriet ikke tænker sig Muligheden af, at der kan komme en
Tid, hvor der bliver Tale om de Misfornøiede fra 1855. Det
er ganske sandt, at det er de lavere Classer af Folket, men saa
maa man huske paa, at de er desto flere. Den ærede Rigsdagsmand for Bornholms Amts 2' Valgkreds (Gram) udtalte i
Aftes, at han stemmer Ja, fordi han har Tillid til det nærværende Ministerium. Mig forekommer det nu, at det ikke kan
være fuldkommen tilstrækkeligt i en Sag af den Natur, af den
Vigtighed, som den, hvorom her er Tale, at lade sin Stemmegivning være afhængig af Tilliden til visse Personer (Gram:
Det har jeg ikke sagt!). Jeg vil bede den ærede Rigsdagsmand
lægge Mærke til, at Ministerierne vexle, men at Landets Love
ikke vexle med dem. Jeg vil minde ham om, at Rigsraadet,
naar det kommer istand efter det meddelte Udkast, lettelig
vil blive det Compas, hvorefter Ministeriet maa styre med
Hensyn til vor Udvikling i mange Retninger, saafremt det
skal - om jeg maa bruge de Udtryk - begaae sig ligeoverfor
den nævnte Forsamling. J eg vil minde om med Hensyn til det
projecterede Rigsraads Sammensætning, at Embedsmændene
derved ville fa ae en særdeles stor og uforholdsmæssig Indflydelse, - jeg vil minde ham ikke som Embedsmand, men
som Folkerepræsentant -« ........ » Jeg er ikke ~aa lykkelig
at kj ende Flertallet af mine Vælgeres Anskuelser om dette
Spørgsmaal, men det, jeg veed, det er, at mine Vælgere ikke
ville og ikke kunne forlange, at jeg ved min Stemme skal bidrage til at indføre en Statsordning, der efter min Overbeviisning og saaledes som den er foreslaaet maa blive til Fædrelandets Skade«.
En anden Rigsdagsmand, Skoleinspektør Frølund, angreb
Pastor Gram udfra samme Synspunkt som Findanus Petersen.
Til sine to Modst!lndere udtalte Gram følgende:
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»Jeg.vilde helst frafalde Ordet, og jeg skal i det Hele kun
sige faa Ord. Der er fra de ærede Rigsdalistnæud før Sorø
Amts 5' Valgkreds (Frølund) og Bornholms Amts l ' Valgkreds
(L F. Petersen) fremkommet saadanne Yttringer med Hensyn
til, hvad jeg udtalte iaftes; at jeg finder mig foranlediget til
at bede dem om, at jeg maa have den samme Frihed, som de
selv have, nemlig at stemme efter min Overbeviisning. Jeg
stemmer for det, som jeg er overbeviist om vil være til Gavn
for mit Fædreland; det ville de Andre ogsaa gjøre, og jeg maa
bede om at beholde samme Ret dertil som de.«
Hertil bemærkede F. Petersen:
»Jeg vilde kun, i Anledning af den Yttring, der faldt fra
den ærede Rigsdagsmand for Bornholms Amts 2' Valgkreds
(Gram), gjøre opmærksom paa, at jeg ikke med et eneste Ord
har underlagt ham andet Motiv for sin Stemmegivning end det,
han .selv har anført; jeg søgte kun at urgere, at det efter min
Formening var noget Misligt at lade sig lede i sin Stemmegivning af Tillid til enkelte Personer, især hvor der saaledes som
her var Tale om at indføre en Grundlov for Monarkiet.«
Det var den sidste Bemærkning i den meget lange Debat.
Ved Afstemningen stemte Gram Ja til Beslutningens Vedtagelse, Findanus Petersen Nej. Ja'erne var i Flertal: 54 Stemmer mod 44!
Umiddelbart efter forelagde Carl Ploug, der sammen med
adskillige venstresindede nationalliberale havde stemt J a, men
som havde givet Udtryk for, at de dybt beklagede den autokratiske Sammensætning af det nye Rigsraad, en Adresse til
Kongen, hvori man præciserede, at man kun var gaaet med
til de vedtagne Indskrænkninger i Erkendelse af Tidsforholdenes truende Karakter og Forudfølelse af, at Forfatningsarbejdets Standsning vilde kunne udsætte det konstitutionelle Liv
for endnu større Farer. Man anraabte nu Majestæten om at
forberede Udvidelser og Forbedringer i Fællesforfatningen.
Denne noget mærkelige Adresse gav Anledning til en ny,
lang Debat, og heri deltog baade Gram og Findanus Petersen,
paany ud fra stik modsatte Synspunkter. Gram erklærede, at
han vilde »stemme for Adressen, ligesom jeg har stemt for det
Forslag, der blev vedtaget igaar. Jeg vil stemme for Adressen,
fordi jeg - jeg gjentager, hvad jeg udtalte iforgaars - har den
Tillid til Ministeriet, at det vil arbeide paa, at de Forandringer, som vi Alle ønske, maae føres igjennem.«
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Da han forsøgte at replicere til sin bornholmske Kollega i
Anledning af de under Debatten om den før omtalte Sag faldne
Bemærkninger, blev han standset af Formanden. - Forhandlingen fortsattes den følgende Dag; Gram tog paany Ordet
og talte atter om sin Tillid til Ministeriet! Han havde endvidere Tillid til »den Konge, der sidder paa, Thronen. H?n
vil ogsaa hjælpe sine Ministre og være enig med dem, naar
de i deres ærlige Overbeviisning om, hvad der kan være til
Landets sande Tarv, ville gjennemføre, hvad vi Alle øns~e.«,
Da han fortsatte med at hævde, »at Enhver som nærer Tro
og Tillid til sin Konge« yilde stemme for Adressen, blev han
kaldt til Orden af Fonpanden. Han sluttede med nogle bitr!!
Ord til Frølund og FindanusPetersen ogmente, at han maatte
»hav,e Tilladelse til at' stemme efter sin Overbeviisning uden
at Andre kunde bebreide ham noget derfor«.
Findan'us Petersen havde Ordet i samme Møde og omtalte:
»det Besynderlige i, at Thinget den ene Dag opgiver en, væsentlig Deel af sin Ret, og den anden Dag udtaler sin Bekymring
derover.« H;;tn sluttede med at sige: »Da Rigsaagen nu 'ubetinget har opgivet sin Ret til Fordeel for det eventtielle\R,igs~
raad, der med Hensyn til Fællesanliggenderne :for Efterd&h
skal være Folkets ;>Desensionscommission«, ma:a!;tien ~gsaa
haabe, at denne Repræsentation vil opfylde dette Hyerv. I ,deri
modsatte Erkjendelse fra Majoritetens Side ligger; ligefreift, en
Indrømmelse af, at man er gaaet videre, end manbu,rde, ligeoverfor ~in Pligt imod Folket. Jeg kan naturligvis ikke"stemme
for den 'foreliggende Adresse, men da jeg 'har hørt, at den skal
være til Trøst og Beroligelse for endeel af de Herrer, der udgjøre Majoriteten her i Thinget, skal jeg heller ikke votere
imod den.«
Som de fleste andre Bondevenner ,svarede Findanus Petersen
»Stemmer ikke«, da Adressen kom til Afstemning. Den blev
iøvrigt vedtaget med 54 Ja mod 8 Nej.
De her omtalte Indlæg fra Pastor Grams Side var ikke heldige i formel Henseende, og reelt var Indholdet mildest talt
tyndt med stærk Tendens af Skaaltalelogik! Og det var næsten
Grams eneste Præstation i Folketinget i de ca. 2 1/2 Aar, han
repræsenterede Aakirkebykredsen. I de første 1/2 Aar, i hvilket
han havde nævnte Mandat (1852-53), deltog han ikke i nogen
Forhandling; i Samlingen 1855-56 havde han Ordet 1 Gang
for kort at kommentere et sønderjysk Skolespørgsmaal; i den

sidste Rigsdagssamling, han var Medlem af Tinget ---':'185657 - deltog han ikke i nogen Forhandling. Hans Betydning
som Politiker synes i det hele at have været ringe.
15. DANSK POLITIK FRA MINISTERIET BANG
'TIL HALLS l ' MINISTERIUM (1855-58).
Den af Ministeriet Bang gennemførte Fællesforfatning af 2'
Oktober 185 5 blev snart sat paa en haard Prøve. I Rigsraadet,
hvor Tysk og Dansk var ligeberettigede Forhandlingssprog, og
hvis Præsident var Bornholmeren Madvig, viste det sig hurtigt, at en fredelig Forhandling mellem de to Nationaliteter
var en Umulighed. Holstenerne, der lededes af den tidligere
danske Minister Scheel-Plessen, anerkendte ikke den nye Forfatnings Lovlighed, og de indbragte ;Forslag om, at der 'skulde
udarbejdes en ny FæHesforfatning, efter at Hertugdømmernes
Stænd~r ~ar hørt. Kravet afvistes af Rigsraadets danske Flertal, men Prøjsen og Østrig tilkendegav ved Noter til den danske Regering, at de stillede sig bag Holstenernes Kmv. Dermed
begyndte den Indblanding fra de tyske Magters Side i de
indre dånske Forhold, som endte med Krigen og Nederlaget i
r864. Det danske Standpunkt fandt' ringe Støtte hos de europæIske Stormagter udenfor Tyskland: Rusland, Frankrig og
England. Men Sverige~Norge stillede sig helt paa Danmarks
Side:
Denne Udvikling fremkaldte en ny Opblussen af den politiske Skandinavisme. Der forhandledes om en Forsvarsalliance,
og Tanken om at forene de nordiske Riger under samme
Monark dukkede op i Skrift og TaLe. Samtidig foretoges en
kraftig Svingning tilbage til Martsdagenes Ejderpolitik. Hverken de nationalliberale eller Flertallet af Bondevennerne under
]. A. Hansens Ledehe havde nogensinde været Helstatsmænd.
De havde kun sluttet sig til Helstatspolitikken, fordi den blev
præsenteret som »en europæisk Nødvendighed«. Nu brød Holstenerne selv ud; hvad var da rimeligere end at lade Konsekvensen af denne Holdning være en nøjere Sammenknytning
af Kongeriget og Slesvig?
Denne Overgang fra HeIstats- til Ejderpolitik gav sig Udtryk i de nationalliberales forøgede Indflydelse i Regeringen.
I Oktober 1856 afløstes P. G. Bang som Ministerchef af
Andræ, der stod de nationalliberale nær, og i Maj 1857 blev
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en af de nationalliberale Førere, C. C. Hall, Konsejlspræsident.
Under Trusel om Besættelse af Holsten og Lauenborg krævede
den tyske Forbundsdag ',Faillesforfatningen sat ud af Kraft for
de 2 nævnte Hertugdømmers Vedkommende. Hall indgik herpaa i et Dekret af 6' November r858. Dermed var Vejen for
Ejderpolitikken: Danmark til Ejderen aabnet.. .
.
løvrigt stod Treaaret r855-58 i den økonomiske Opgangs
Tegn. Efter Krisen i Tyverne var der langsomt indtraadt en
Bedring med stigende Priser paa Landbrugets Produkter, væsentlig Korn, og Fremgang i Handel og Haandværk. Frihedsaarene i Fyrrernes Slutning var Udgangspunktet for en Opgang, der gjorde Halvtredserne til Aarhundredets gyldne Decennium, i hvilket stærk Stigning i Folketallet, forøget Pengerigelighed, nye Foretagenders Start baade i By og paa Land
gik Haand i Haand med den politiske og nationale Vækkelse.
Et enkelt Misvækstaar (r853) og den samtidige Landesot
(Koleraen) betød vel et kortvarigt Brud paa den opadgaaende
Linie, men denne steg hurtigt paany og naruede sit Højdepunkt
omkring r857.
Treaaret bragte adskillige indrepolitiske Reformer. Ved
Skoleloven af r 8 56 fik Borger- og Almueskolevæsenet en Ordning, der holdt i over 50 Aar. Efter at der i r856 var indført
fri Høkerhandel uden for Købstædernes Læbælte, hvis Omkreds ansattes til r Mil, bragtes det gamle, tyngende lavsvæsen til Ophør med Næringsloven af 29/12 r857. Loven om
Sognebaandsløsning gennemførtes r 8 55; i r 8 56 indførtes ad
administrativ Vej Menighedsraad, og i r 8 57 gennemførtes
Loven om Kvinders Ligeberettigelse med Mænd med Hensyn
til Myndighed og Arveret. Derimod lykkedes det ikke Bondevennerne at overvinde Modstanden mod Tvangsafløsning af
Fæstegodset, som var dette Partis store Mærkesag.

Den første Rigsdagssamling under den nye Tingenes Tilstand - Samlingen r855-56 - aabnedes den r' Oktober,
men ved kongeligt aabent Brev blev Møderne straks udsat i
2 Maaneder. Den 2r' Februar holdtes det sidste Møde; Samlingen varede saaledes i Realiteten kun godt 2 112 Maaned. De Emner, der var Genstand for Lovgivernes Drøftelse, hørte
heller ikke til de politiske Mærkesager. I den vigtige Fæstesag
indskrænkede man sig til ved en Dagsorden at anmode Regeringen om at møde med et Lovforslag i næste Rigsdagssamling.
Af de 3 bornholmske Rigsdagsmænd havde Gram kun Ordet
r Gang; han fremsatte da en ret ligegyldig Bemærkning i et
sønderjydsk Skolespørgsmaal. - Findanus Petersen havde Ordet r7 Gange; Krabbe 43. Ingen af Folketingsmændene var
Medlem af noget Udvalg; Krabbe var derimod Medlem af 5
Udvalg, hvilket maa siges at være et relativt meget højt Tal,
da Landstinget i denne Samling ialt kun nedsatte r6 Udvalg.
Krabbe var for det første Medlein af Udvalget angaaende et
af Regeringen forelagt Forslag til Byggelov for København
med Forstæder, iøvrigt et af denne Samlings mest debatterede
Lovværker; han var tilmed Udvalgets Formand og Ordfører
og havde i denne sidste Egenskab Ordet i Tinget ikke mindre
end 29 Gange. Han var dernæst Medlem af de 2 med hinanden nær beslægtede Udvalg angaaende Kontorholdsgodtgørelse
henholdsvis til Amtmænd og Amtsforvaltere. Ogsaa i disse Udvalg var han F9rmand; for Udvalget om Amtmændenes Kontorhold var han desuden Ordfører. Endvidere var han Medlem
af et 3 Mands Udvalg til Valgbreves Prøvelse, og endelig blev
han som i de tidligere Samlinger indvalgt i det staaende Udvalg til Forhaandsbehandling af privat' indbragte Lovforslag.
Naar han ikke kom ind i Landstingets Finansudvalg, som han
tidligere havde været, skyldtes det simpelt hen, at Tinget ikke
i denne Samling nedsatte noget Finansudvalg! Den her omtalte
stærke Udnyttelse af Krabbe som Udvalgsmedlem og til Ordførerskaber vidner om, at Krabbe har været personlig agtet og
respekteret i Landstmgsmændenes Kreds, og at der ikke har
været noget i Vejen med hans Arbejdsevne.
De fleste Taler, Krabbe holdt i denne Samling, var ret korte.
Timelange Rigsdagsforedrag var dengang i det hele yderst
sjældne; i Almindelighed talte Medlemmerne højst rO-15 Minutter, og Antallet af endnu kortere Indlæg er paafaldende
stort. De allerfleste af Krabbes talrige Indlæg i Landstings-

r6. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND
FINDANUS PETERSEN, GRAM OG KRABBES VIRKSOMHED I SAMLINGEN r855-56.
Ved Fællesforfatningen var Virkeomraadet for Junigrundlovens Rigsdag begrænset til at omfatte Kongerigets særlige
Anliggender, medens alle Spørgsmaal vedrørende Toldforhold,
Hær, Flaade, Udenrigspolitik m. v. var henlagt til Rigsraadet,
der var fælles for Kongeriget og Hertugdømmerne.
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debatten fylder ikke en Spalte i Rigsdagstidende, selvom han
naturligvis ved adskillige Lejligheder har fremsat Udtalelser,
der spænder over flere Spalter. Glansfulde oratoriske Præstationer, Fyndord, Programudtalelser eller lignende ses han. -ifke
nogensinde at have leveret; han har udtrykt sig jævnt, .kort
og klart om de foreliggende Spørgsmaal og søgt gennem gariske
faa Præmisser at naa til en Konklusion. Personlige Uafald bar
ikke ligget for ham; men naar han selv havde været Genstand
for nærgaaende :a,emærkninger, kunde man være sikker paa en
passende Retorsion fra hans Side, Karakteristisk for Kammerherre Krabbes Virksomhed er endvidere, at han stadig har
haft den jævne Mands Tarv for øje. Dette præger hans Indlæg i Demokratiets Mærkesager, men det kommer ogsaa frem,
naar han tager Ordet om almindelige praktiske Spørgsmaal;
da f. Eks. i den heromhandlede Rigsdagssamling et Lovforslag
om Hundehold i København var til Behandling, og der var
Tale om at paalægge Hundeejerne at anskaffe Mundkurve iil
5 Rdl. pr. Stk., fremhævede Krabbe, at dette selvfølgelig intet
betød for den velhavende Hundeejer, men derimod vilde være
en meget trykkende Afgift for den økonomisk daarligt stillede.
Af de Forhandlinger, Krabbe deltog i, finder jeg iøvrigt
kun Anledning til nærmere at referere en enkelt; den angik
Kontorholdet til Bornholms Amtstue. Regeringen havde foresIa aet det sat til 850 Rdl. om Aaret, men Udvalget havde fundet, at 750 Rdl. var nok. Udvalgets Ordfører, Dispacheur
Wessely motiverede denne Nedsættelse saaledes (Landst. Forh.
r855-56, Sp. 806-07):
»Det næste Forslag angaaer Bornholms Amtstue, hvor der
er fores la aet en Nedsættelse af roo Rd. Det er anført i de Oplysninger, Udvalget har modtaget, at der findes nogle tusinde
Eiendomme, der yde Landgilde, til dels in natura, til Amtstuen,
saa at der er en betydelig Godsadministration. Imidlertid maa
Udvalget bemærke, at de directe Skatteyderes Antal er opgivet til c. 2roo, at der saavidt bekjendt, ikke findes mere end
c. rooo Gaarde paa Bornholm, og at det altsaa er rimeligt, at
om end ikke alle de Eiendomme, der yde Landgilde, saa dog en
betydelig Deel deraf er indbefattet under det opgivne Antal af
de direct e Skatteydere. Tiden har været for kort for Udvalget
til at skaffe sig nøiagtig Oplysning derom, og det holder derfor foreløbig paa det indstillede Ændringsforslag, under Forbehold af til 3' Behandling at komme tilbage til denne Gjenstand,
hvis det ansees fornødent.«

tIertil svarede Indenrigsministeren (P. G. Bang):
»Hvad Bornholms Amtstue angaaer, skal jeg ikke have!~oget
imod foreløbigt at forblive ved Udvalgets Ændringsforslag.
Jeg maa dog bemærke, at der er en Mængde Fæstehuse, der ikke
,komme ind under Gaardene, som ere byggede paa Udmarksjorderne, og at i det Hele disse Udmarksjorder give Amtsforvalteren meget at bestille og ville fremdeles vedblive at gjøre
det. Det er forviklede Forhold, og en Deel Correspondence vil
blive fornøden med Domainedirectoratet i de følgende Aar angaaende disse Gjenstande. J eg vil iøvrigt saa meget hellere
overlade denne Sag til Udvalget, som dette i sin Midte tæller
en Mand, der har det nøieste Kjendskab til Bornholm, og paa
hvis Dom i denne Sag jeg skulde lægge særdeles V ægt.«
Den Mand, der med saa venlig Anerkendelse omtaler Bornholms Landstingsmand, var den samme, der i r849 havde rejst
og gennemført Sagen om Krabbes Afskedigelse som Amtmand.
Krabbe tog derefter Ordet og udtalte følgende (Spalte
8ro-rr):
»Med Hensyn til Bornholms Amtstue skal jeg i Anledning
af den høitærede Indenrigsministers Yttringer tillade mig at
bemærke, at det er ganske vist, at Arbeidet i Anledning af Ordningen af Sagen med Hensyn til Fæstehuusmændene paa Kon~
gens Udmarker har været temmelig betydeligt. Men jeg troer,
at Indenrigsministeren vil indrømme, at, efterat den Commission, der var nedsat til at ordne denne Sag, og af hvilken
Amtsforvalteren var Medlem, har endt sine Forhandlinger, er
ogsaa dette Arbeide aftaget meget betydeligt. Jeg vil meget
gjerne indrømme, at der kan være forbunden Correspondence
dermed, men paa den anden Side har Bornholms Amtstue heller
ikke saa mange Renteudbetalinger som mange af de andre, og,
naar Udvalget har foreslaaet, at denne Amtsforvalter tillægges
75 0 Rd. i Contoirholdsgodtgjørelse, er det dog 50 Ufo mere,
end Loven af r 8 5 r havde tillagt ham, og der er meget faa af
de øvrige Amtstuer, der have faaet et saadant Tillæg. Det forholder sig ogsaa saaledes, som den ærede Indenrigsminister ved
den foregaaende Behandling bemærkede, at Naturalydelserne
give Amtsforvalteren et ikke ringe Arbeide; men derfor er der
ogsaa tillagt ham en særlig Godtgjørelse. Den ærede Inden~
rigsminister mindes vistnok, at der er en Godtgjørelse for
Smørrets Ydelse, som kaldes »Smørtræpenge«; det er for de
Tønder, hvori Smørret skal opbevares, at Amtsforvalteren
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faaer denne Godtgjørelse, som, hvis jeg ikke tager fei!, beløber
sig til 150 Rdl. Nu maa han vistnok holde e~ Karl nI at have
Opsyn hermed og f. Ex. ælte Smørret om; thl det e~ ofte overmaade slet; men i alt Fald er det dog en GodtgJørelse, som
maa tages med i Betragtning, og Amtsforvalteren har, som
vistnok den ærede Indenrigsminister ogs~a veed, d.og kun to
Contoirbetjente, en Fuldmægtig og en slmpel Skn~er. Naar
han nu for Oppebørselen af Bankrenter og BrandhJa;lpspenge
har noget over 340 Rd., og, naar derfra regnes, hVllket Arbeide dette kan medføre for Contoiret, har Udvalget antaget,
at 750 Rd. for denne Amtstue dog kan være ret passende.
Imidlertid skal, som den ærede Ordfører ~ar bemærket, Udvalget nøiere tage denne Sag u.nd.er O~er:elelse:«
Disse Overvejelser førte lmldlertid lkke til noget Resultat;
de 750 Rdl. blev staaende.

bornholmske Kjøbstæder, og jeg vil af disse tage Rønne, som
er Øens betydeligste Kjøbstad. Ved Rønne Borgerskole er der
fortiden 8 faste Lærere foruden Timelærerne, hvoraf to, Katecheten og Klokkeren, ikke oppebærer deres Løn af Skolekassen, ja den Sidstes Indtægt for Udførelsen af kirkelige Forretninger er endogsaa saa god, at han i en Række af Aar har
kunnet afgive et Beløb af 50 Rd. aarlig til Skolekassen, ved
Siden af, at han med sjelden Troskab røgtede sin Skolegjerning, men, uagtet dette, uagtet der, i det Mindste i de tre af
Borgerskolens Classer, erlægges ikke saa ringe Skolepenge, og
uagtet de 6 af Lærerne hver især for Tiden ikke oppebærer
Meer end 300 Rd. i aarlig Løn, saa andrager dog Skoleskatten,
efter hvad der er mig meddelt, for indeværende Aar i den
nævnte Kjøbstad 2.700 Rd. Enhver, der blot har et nogenlunde Kjendskab til denne By og til den ringe Skatteevne, i
Forhold til Folketallet, som den i Virkeligheden har, maa indrømme, at det vil være meget vanskeligt for den at afsee et
betydeligt større Beløb til Skolevæsenet end det her nævnte.«
Findanus Petersens Ændringsforslag fremkaldte en Del Modbemærkninger; bl. a. udtalte den kendte københavnske Redaktør Rimestad følgende (Sp. 2329):
"Det er visselig meget beklagelig, at vi have Kjøbstæder,
der ikke skulde være istand til at lønne deres Lærere anstændigt
med det, som den høitærede Cultusminister og Udvalget har
anseet for at være passende. Det kan dog være, at det er faa;
men det forekommer mig høist forunderligt, naar man fra en
af de Kjøbstæder i Landet, nemlig Rønne, som er meest i Op"komst, hvis Lastedrægtighed i dette Aarhundrede er stegen til
det Tredobbelte, og som har en Folkemængde af 5000 Indvaanere, hører den Yttring fremføre, at denne Kjøbstad ikke
kan lønne sine Lærere anstændigt. Naar der fra en By som
Rønne, en af vore største Kjøbstæder, fremføres en saadan
Klage, saa troer jeg, at det er et slet Varsel, idet det synes at
tyde paa, at vedkommende Autoriteter ville blive overhængte
med Klager og Begjæringer om at nedsætte Lønnen for Lærerne.«
I sin Replik til Rimestad udtalte F. P,etersen bl. a., at denne
vistnok kendte »temmelig ufuldstændig de bornholmske Forhold; han synes at gjøre den Slutning, at Velstanden stiger
i en Commune i samme Forhold, som Folkemængden tiltager;
men denne Slutning tro er jeg dog ikke altid holder Stik. Jeg

I Folketinget ses ikke noget specielt born?olmsk Spørgsmaal
at have været under Debat i denne Samling: De. Udtalels.er,
Findanus Petersen fremsatte, angik alle almmdeh?~ Lovg.lvningsanliggender. Dog kom han ved en enlj:.elt. Lejlighed md
paa Forholdene i sin Hjemstedsby Rønne, fordl han derudfra
vilde belyse det Spørgsmaal, som var under Debat. Det var et
Lovforslag om Borger- og Almueskolev.æsenets Forhold, der
var til Forhandling. Regeringsforsl.aget ~n?eho.ldt en Bestemmelse om, at Kirke- og Undervisnmgsmlmsten.et. skulde være
berettiget til at forhøje den i Loven fastsatte Ml~lmumsløn for
Købstadlærere, hvor Forholdene talte de~f?r. ~mdanus Petersen foreslog da en Tilføjelse, hvorefter Mlntstenet ogsaa skulde
kunne nedsætte den normerede Løn, hvor Kommun~ns øk~
nomiske Forfatning maatte gjøre det fornødent. I sm Motivering for dette Forslag udtalte han bl. a. (Folket. Forh. 18 55
-56, Sp. 2325- 26 ):
.
» Jeg skulde ikke holde paa denne B~tem~else, naar Jeg
ikke var aldeles overbeviist om, at der giVes KJøbstadco~mu
ner, hvor Nødvendigheden kræver at gaae under det. l Udkastets § 13 opstillede Minimum, og hvor man ef:.er,.mm Mening ogsaa kan gjøre det uden Skade for Undervllsnmg:n, og
uden at træde Skolelærernes Interesser for nær. Naar .Jeg nu
nærmere skal oplyse, at der virkelig gives saadan~e T~lfælde,
saa er jeg nødt til at holde mig til de Forhold, Jeg tilstrækkeligt kjender. Jeg er nødt til i saa Henseende at anføre de
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maa tillige gjøre den ærede Rigsdagsmand opmærksom paa, at,
medens Forholdet imellem Kjøbstad- og Landbefolkning i
Kongeriget udenfor Bornholm, saavidt jeg erindrer, staar som
I til 4, saa er det derimod paa Bornholm som I til 2. Derved
faae Kjøbstæderne der et ganske andet Bidrag at svare til
Skolefonden i Forhold til Landet end Kjøbstæderne i de øvrige
Landsdele; dette er en Omstændighed, som heller ikke maa
oversees ved en Sag som den nærværende.«
Rimestad svarede hertil, at han ikke alene havde henholdt
sig til »Forøgelsen af Folkemængden, som dog i og for sig
meget ofte er et Beviis paa, at der er, Fortjeneste, thi Folk søge
jo ellers ikke til Byerne, men jeg henholdt mig ogsaa til den
forøgede Lastedrægtighed, den forøgede Handel, som Rønne
notorisk har, hvilket man kan see i Statistisk Tabelværk, om
ikke andre Steder.«
Det Udvalgsforslag, hvortil Findanus Petersens Ændringsforslag var knyttet, og hvorefter Ministeriet kunde forhøje de
i Loven fastsatte Lønninger for Købstadlærere, blev forkastet
med stor Majoritet. Dermed bortfaldt F. Petersens Forslag om
Adgangen til at nedsætte de normerede Lønninger, men Rønnekredsens Repræsentant havde endnu engang faaet Lej~ighed
til at demonstrere sin Mangel paa Velvilje og Forstaaelse af
Kravene fra de Folk, som er sat paa fast Løn. De Minimumslønninger, den ny Skolelov fastsatte, var dog ingenlunde overdaadige. Hovedreglen gik ud paa, at Halvdelen \lf en Købstads
Lærere skulde have i Løn mindst 300 Rdl. -j-. 50 Tdr. Byg
efter Kapitelstakst samt Fribolig for en gift Lærer og Brændsel; den anden Halvdel havde,Krav paa 125 Rdl. + 50 Tdr.
Byg samt Fribolig for en ugift, Lærer og Brændsel. Selvom
man tager i Betragtning, at Pengene dengang havde en langt
større Købeværdi end nu, var det dog lidet begrundet at gøre
Skolelærernes Kaar endnu ringere, end Udkastet lød paa. Det
viser sig da ogsaa, at der i Folketinget var god Vilje til at forbedre Regeringens Udkast; saaledes foreslog Udvalget, at de
125 Rdl., der som foran nævnt var fastsat som Minimum i
ren Pengeløn til de ugifte Lærere, forhøjedes til ~I 50 Rdl. Dette
vedtoges i Folketinget med 55 Stemmer mod IO. Mellem,de IO
Nejsigere finder vi naturligvis Findanus Petersen.
Under samme Lovforslags Behandling var Findanus Peter~
sen iøvrigt meget aktiv for at opnaa, at der tillagdes Med~
lemmer af Amtets Skoleraaden Rejsegodtgørelse, som han
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foreslog skulde andrage 48 Skilling (altsaa ca. I Kr.) for hver
Mil, de i den Anledning havde at rejse. Han udtalte i sin Motivering for dette Forslag bl. a. (Folket. Forh. 1855-56, Sp.
218 9):
»For Amtsraadsmedlemmer, der boe fjernt fra det Sted, hvor
~mtsraadets ~øder holde~, bidrager Reiserne betydeligt til at
g)øre deres VIrksomhed I det Offentliges Tjeneste endmere
byrdefuld. Jeg har havt Leilighed til at høre saadanne Mænd
anke over det Ubillige, der ligger i, at de selv maae afholde
deres Reiseomkostninger, og naar man veed, at det sjeldent
eller aldrig bliver ved de ordinaire Møder, men at der næsten
~ltid i Aarets Løb finder extraordinaire Møder Sted, saa finder
Jeg ogsaa, at der kan være god Grund dertil. - Ved nu til~ge at gjøre disse Mænd til Medlemmer af Skoleraadet forøges
)0 derved deres Forretninger og Reiser i en betydelig Grad;
thi heller ikke i den Anledning tro er jeg, at man kan gaae ud
fra, at fire Møder om Aaret ville blive det Almindelige eller
ville blive tilstrækkelige.«
Ved Afstemningen forkastedes F. Petersens Ændringsforslag
med 43 Stemmer mod 18.
Om Findanus Petersens Virksomhed i den her omtalte Rigsdagssamling skal iøvrigt kun nævnes, at han rettede en Interpellation til Justitsministeren, om han var villig til i indeværende Samling at forelægge et Lovforslag om Forligsvæsenets
Ordning. Som tidligere omtalt havde J. A. Hansen og F. Peterse~ me~ den sidste som Ordfører i den foregaaende Samling
pnvat ll1dbragt et Lovforslag til en Demokratisering af Forligsvæsenet. Landstinget havde i en iøvrigt velvillig Beretning
henstillet til Justitsministeren at fremkomme med et. Regeringsforslag. Det var derfor naturligt nok, at Findanus Petersen
efterlyste dette, da Samlingen gik paa Hæld, uden at der blev
forelagt noget Forslag til denne Sags Ordning. Justitsministeren erklærede som Svar paa F. Petersens Forespørgsel, at det
var hans »bestemte Hensigt under enhver Omstændighed at
fremkomme med et Forslag i alt væsentlig overensstemmende
med det af de 2 ærede Forslagsstillere indbragte Lovforslag.«
Hermed erklærede F. P. sig tilfreds.
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17· BORNHOLM OG VALGENE TIL RIGSRAADET
I 1856; ANDRE FORHOLD AF OFFENTLIG
INTERESSE I DISSE AAR.
I Henhold til Loven af 2jIO 1855 skulde der til den for
Kongeriget og ~ertugdømmerne fælles Rigsdag - Rigsraadet - vælges et VIst Antal Medlemmer ved direkte Valg. Stemmeret havde. kun de Folketingsvælgere, som havde en aarlig
Indtægt af mmdst 1200 Rdl., eller som svarede mindst 200 Rdl
i aarlig Skat til Stat eller Kommune. For Bornholms Vedkom~
men de blev der nedsat en Valgbestyrelse paa 3 Medlemmer
for. hve~ af Øens Købstæder og for hvert af de 4 Herreder.
AVIsen mdeholdt lange Annoncer, hvori disse Valgbestyrelser
opfordrede Vælgere til at melde sig inden 12/12 1855 og at
~odtgøre deres Adkomst. Resultatet blev meget kummerligt,
Idet der paa hele Bornholm kun meldte sig 89 Folketingsvælgere, som havde saa høj en Indtægt, at de kunde komme i Betragtning. De 89 Rigsraadsvælgere fordelte sig saaledes: Rønne
20, Hasle IO, Neksø 5, Svaneke r, Aakirkeby r, Nordre Herred (hvori Allinge-Sandvig var inkluderet) 37, hvert af de 3
andre Herreder 5. Valget foregik i store Kredse, og Bornholm
var her slaaet sammen med Sjælland; i denne Valgkreds skulde
der kun vælges 7 Rigsraadsmedlemmer. Da der i hele Kredsen
fandtes godt 2800 Vælgere, hvoraf r459 fra København
skulde der altsaa mindst 400 Stemmer til at give et Mandat:
Bornholm havde derfor ingen Mulighed for at faa nogen
Mand valgt, Ja ku~de med sine 89 Vælgere end ikke regne
med, at der vIlde blIve taget nævneværdigt Hensyn til mulige
Ø~sker paa Øen, selvom Valglovsbestemmelserne hjemlede
~dretallene Adgang til at gøre sig gældende, idet der var
mdført en Slags Forholdstalsvalg, ligesom Vælgerne ikke behøvede at møde paa Valgstedet, men kunde indsende deres Stem~esedler til Valgbestyrelsens Formand. Der synes derfor heller
Ikke at have været nogen videre Interesse for dette Valg her
paa øen. Colbergs Blad, Folkevennen, omtaler overhovedet
i~e ~igsraadsvalget, .og A;isen indskrænker sig i det væsent!Ige til at meddele, ~vllke Lister der fra forskellig Side er bragt
l Forslag; s~aledes mdeholder Avisen for IIjr r856 en Liste
paa 7 KandIdater, som anbefales af »Flere Rigsraadsvælgere
p~a Bor~olm«. Øverst paa Listen var anbragt den tidligere
Fmansmmlste~, Gre; .Sponneck, Nr. 2 var Professor Madvig;
men denne Liste krItiseredes stærkt af en Indsender i Avisen
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for 18jI, og Listen betegnes som forkastelig, fordi den indeholder ikke mindre end 3 af de Ministre af Ministeriet Ørsted,
som af Folketingets Flertal var sat under Rigsretsanklage for
Grundlovsbrud. Vedkommende Indsender foreslaar selv en
Liste, hvori ogsaa Madvigs Navn er optaget; alle de andre
Kandidater var Mænd uden Tilknytning til Bornholm. Det
samme gjaldt 3 a 4 andre Lister, som var fremme i Avisen.
Et af disse Forslag var anbefalet af 250 Vælgere paa Sjælland,
og ved et Møde paa Rønne Raadstue den II/r, hvortil alle
Landstingsvælgere paa Bornholm var indbudt, men hvor Tilslutningen synes at have været meget ringe, vedtog man enstemmigt at slutte sig til den sidstnævnte Liste. Ved Valget,
som fandt Sted den II/12, blev 3 af dens Kandidater valgt,
derimellem Professor Madvig. Hvor mange Vælgere paa Bornhohn der indsendte Stemmeseddel, er ikke nogetsteds oplyst.
løvrigt synes det, som om der paa Bornholm i Midten af
Halvtredserne er kommet mere Liv over Forholdene end tidligere. Som andetsteds omtalt stod disse Aar her i Danmark i
den økonomiske Opgangs Tegn; dette satte ogsaa sine Spor paa
Bornhohn. Det omtales i de bornholmske Blade, hvorledes den
ene industrielle Virksomhed efter den anden indførte Dampdrift. Øens Landbrug ramtes dog af det alvorlige Uheld, at
saavel r855 som r857 blev meget daarlige Høstaar. I det første
af de nævnte Aar høstedes der saa lidt, at man i Juli r856
næsten ikke kunde opdrive Brødkorn; i Rønne maatte man
saaledes ofte gaa forgæves fra Bager til Bager uden at kunne
opdrive det dyre Brød.*) Efter det udmærkede Høstaar r856
gav 1857 paa Grund af vedholdende Tørke det ringeste Høstresultat i Mands Minde.~-~-) Men i det store og hele var der dog
navnlig som Følge af de høje Landbrugspriser gode Fremskridt
saavel i økonomisk som i 'teknisk Henseende ogsaa indenfor
Landbruget, og dette var ubetinget Øens Hovederhverv. Af
Bornholms 29.000 Indbyggere boede de r9.000 i Landkommunerne, og af de ro.ooo i Købstæderne var en ikke uvæsentlig Del Avlsbrugere.
Den forbedrede Økonomi i Forbindelse med den ved den fri
Forfatnings Indførelse vakte Interesse satte Frugt i en voksende
Foretagsomhed. Øens usle Landeveje blev i disse Aar for") Jfr. bl. a. Folkevennen for 19/7 1856.
'--") Jfr. bl. a. Bornholms Avis for 13/10 1857.
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bedrede; man be.gyndte at tage hidtil udyrkede Arealer under
Ploven; de aarhge Dyrskuer omfattedes med forøget Interesse; der dannedes et Kreaturforsikringsselskab for Øen og der
blev indbudt til Oprettelsen af en Søassurance. Folkefriheden
fulgtes af en Folkevækkelse.
En Sag, som i ganske særlig Grad interesserede Bornhol~er?e, var .Kommunikationsforholdene og ganske særlig naturhgvls Forbmdelsen med København. Indtil 1850 var denne
udelukkende udfø.rt af sm~a Jagter »Paketter«, hvis Fart i høj
?rad var afhængig af Vejret og Aarstiderne, og hvis Afgang
Ikke paa Forhaand var fastslaaet; Folk, der vilde sejle til København, maatte derfor paa maa og fait tage ud til Rønne eller
~n and~n ~avneby og tinge sig Plads paa en Paket og logere
I Bye~ m~tIl dennes Afgang. I 1850 var der imidlertid sket en
Æ.nd~mg I dette Forhold, idet Regeringen havde sat et Dampskib I Fart p~a Bornholm; i de egentlige Vintermaaneder sejl~de det dog Ikke. I?enne Fart ~av imidlertid et ikke ubetydehgt Underskud, og I 1854 henstillede Ministeriet til Bornholms
Amtsraad, at Halvdelen af dette Underskud dækkedes af Midler, som fremkom ved den Godtgørelse, der var blevet tilla"t
Bornholm ved Brændevinsbeskatningens Indførelse. Amtsra=det ~rklærede imidlertid, at man ikke havde Kompetence til
at disponere over dette Fonds Midler til det nævnte Formaal.
I Februar. 1856 ~eddelte derefter Ministeriet, at Staten ikke
længere Vilde drIve Postdampskibsdrift paa Bornholm. Dette
yakte et overordentligt Røre. I den følgende Maaned blev der
mdsamlet. ca. 2.200 Underskrifter paa en Adresse til Rigsraadet, hvon man protesterede imod Ministeriets Beslutning, og
~an fre?Ihævede bl. a., at Bornholm herefter vilde blive daarhgere stIl.let end før 1850, idet man dengang havde et Fartøj
som særlig var beregnet til Sejlads med Post og Passager e/
dette Fartøj var nu bortsolgt fra Øen, saaledes at man ude~
lukkende v~r henvist til de smaa Sejlskibe, der egentlig kun var
beregnede tIl Fragtfart. Denne Adresse, hvis Underskrivere var
spredt over. hele Øen, m~n naturligvis var særlig talrige i
Rønne, blev mdbragt for Rlgsraadet af dettes Præsident Bornholmeren Madvig, der a.lts~a st~dig viste sin Fødeø' nogen
Interesse. Resultatet ?lev ImidlertId negativt, og man traf derefter Forberedelser tIl at tegne Aktier til et Skruedampskib til
Fart mellem Rønne, Ystad og København. Man fremhævede i
Opraabet til Bornholms Befolkning, at det hovedsagelig var
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Dampskiosfarten i de senere Aar, der var Aarsag til Øens bety·
delige Fremskridt saavel i materiel som i aandelig Henseende.
Man formente, at et stærkt og velbygget Dampskib kunde anskaffes fra England for 7°.000 Rdl., og der var opstillet et
Drifts~egnskab, hvorefter Skibet med 63 Rejser aarlig (2 Gange
ugentlig de 6 Maanedet, 1 Gang de 3 og Ikke-Fart i de 3 særlige Vintermaaneder) vilde give et Overskud paa 2.000 Rdl.
Dette Regnestykke fæstede Bornholmerne imidlertid ikke Lid
til, og Tegningen maatte opgives som resultatløs. Der afholdtes
da et Møde om Sagen, og der sendtes en Deputation paa 2
Medlemmer til København for om muligt at købe et Dampskib
for en mindre Sum. Dette lykkedes, og fra Begyndelsen af
April Maaned begyndte Dampskibet »Løven« en ugentlig
regelmæssig Fart, som i Sommermaanederne udvidedes til 2
ugentlige Ture; paa den ene af disse anløb man Ystad. »Løven«
fik imidlertid hurtig en Konkurrent; den 21/4 annoncerede
Agent T.Meyn, at Dampskibet »Caroline Amalie« med »5°
udmærkede Sovepladser« vilde optage Farten: Rønne-København een Gang ugentlig. Billetprisen var sat til 4 Rdl., mens
»Løvens« Rederi, hvis Repræsentant var J. Mikkelsen, havde
regnet med 5 Rdl. »Løven« nedsatte saa Prisen til 4· Konkurrencen varede imidlertid kun kort; paa »Caroline Amalie«s 2'
Tur fra København kom det ikke længere end til Dragør; der
gik Kedlen i Stykker, saaledes at det maatte vende tilbage til
København, hvor det blev repareret, og derefter afgik det til
Flensborg! Paa Bornholmsfarten viste det sig ikke mere. Men
ogsaa »Løven« blev en stor Skuffelse, og fra Begyndelsen af
September ophørte det at sejle. I Folkevennen for 20/9 18 56
betegner man dette som - ' et Fremskridt! Man skildrer »Løven«S Sejlads saaledes: »Altid var der noget i Vejen; var Vejret
ikke gunstigt, skønt det var gunstigt nok for de smaa Yachter,
saa var dette Grund til at standse Farten; var Vejret godt, ja
saa var det daarlige gamle Skrog en Hindring, og derfor kunde
ingen svare for dets Ankomst eller Afgang«.
I April 18 57 begyndte et Dampskib, der havde det noget
ufortjente Navn »Express« at sejle mellem Rønne og København, anløbende Ystad; det betegnes som et nyt, fortrinligt
Hjuldampskib; i de 3 Sommermaaneder Juni, Juli og August
skulde det gøre Turen frem og tilbage 2 Gange ugentlig, iøvrigt kun l Gang. Der var truffet Aftale med Postvæsenet om
en Subvention for Besørgelse af Posten. Denne Foranstaltning
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kan imidlertid ikke have virket helt tilfredsstillende paa Bornholm; thi allerede i Slutningen af April r857 findes i de born- .
holmske Blade et Opraab til Tegning af Aktier paa Bornholm, saaledes at Øen kunde faa sit eget Dampskib, der tænktes bygget paa et københavnsk Værft for ca. 7°.000 Rdl. Heller ikke denne Gang lykkedes det at tilvejebringe Beløbet; det
hævdedes offentlig, at de større Købmænd og Redere ikke interesserede sig for Sagen, ja endog modarbejdede denne, fordi
man var økonomisk interesseret i Paketbaadene og desuden
var bange for, at den livligere Forbindelse skulde forøge Konkurrencen og skabe Afbræk i deres Fortjeneste! - »Express«s
Betjening af Bornholm blev imidlertid kun af kort Varighed;
den 26/8 r857 tog den Grunden ved Indsejlingen til Rønne
Havn, hvorefter den maatte bringes til Reparation paa et københavnsk Værft; paa Bornholm saas den aldrig mere. Det var
derfor særdeles a propos, at et tysk Dampskib, »Mercur« fra
Stettin, faa Dage efter ankom til Rønne med et tysk Selskab,
derunder Skibets Ejere om Bord. Selskabet tilbragte nogle Dage
paa Bornholm, hvis Naturskønheder og industrielle Værker
blev beset sammen med en Del Købmænd fra Rønne. Ved en
Fest inde ved Kongemindet den r/9 købte Konsul Thor Rønne
i Spidsen for et Interessentskab Skibet af Tyskerne, og den
9/9 r 857 gik »Mercur« sin første Tur fra Rønne til København, ledsaget af den forsamlede Mængdes Hurraraab. Dermed
begyndte »Mercur«s Epoke i den bornholmske Trafiks Historie; den varede, indtil »Dampskibsselskabet paa Bornholm
af r866« - i r866 - myndigt og maalbevidst tog denne for
Øen saa vigtige Sags Løsning i sin. Haand.
Et andet Spørgsmaal, der diskuteredes stærkt i de bornholmske Blade i disse Aar, var Oprettelsen af en Folkehøjskole. Det var den unge Lucianus Kofod, der virkede herfor,
og adskillige Indsendere i Bornholms Avis fandt en saadan
Skole særdeles formaalstjenlig og af stor Betydning for den
bornholmske Ungdom, andre erklærede en videregaaende Undervisning for unyttig, da der lærtes tilstrækkeligt i Skolerne.
Iøvrigt havde man jo Realskolen i Rønne! Folkehøjskolen,
eller som den selv kaldte sig: »Bornholms højere· Folke..
skole«, kom i Gang den r/II r857 med Løjtnant Lucianus Kofod som Forstander og Løjtnant Philip Dam som Medarbejder.
Sidstnævnte skaffede Skolen Lokaler i sin Moders store Ejendom ved Torvet i Aakirkeby. Hver Lørdag Aften var Fore-

dragene offentlige, og der kunde da samles 2 300 Tilhørere.
I Begyndelsen af September indtraadte en meget stor Begivenhed for Bornholm. Efter Kongens Besøg i r 8 5r var man
gaaet igang med Opførelsen af Kongemindet i Almindingen;
dette stod nu færdigt, og en Kommite var rejst over for at
bringe Majestæten Meddelelse herom og give Udtryk for Bornholmernes Hylding og indtrængende Ønske om, at Kongen og
hans Gemalinde vilde være tilstede ved Indvielsen af Mindetaarnet. Majestæten gav Løfte herom, og Juli og August Maaned gik man paa Bornholm og ventede spændt paa Besøget.
Der kom imidlertid stadig Forhindringer, men endelig blev
Ankomsten fastsat til den 8/9, og Underretning herom blev
udfærdiget til Bornholms Amtmand. Paa Grund af en Forsinkelse af Dampskibet »Løven«s Fart tog det imidlertid 3 a 4
Dage, inden den kongelige Meddelelse kom Amtmanden, Kammerherre Wegener, ihænde, saaledes at man herovre først fik
Besked Dagen før Majestætens Ankomst, som oven i Købet
var en Søndag. Der blev nu en Travlhed med Festforberedelser uden Lige, navnlig i Rønne og Almindingen. Det lykkedes
at faa Bornholms Hovedstad pyntet, saaledes at da Kongen
og Grevinde Danner i det skønneste Septembervejr ankom tit
Rønne, kunde de holde Indtog i en By, hvor Klokkerne ringede, Havnekanonerne tordnede, Embedsmændene og Borgerrepræsentanter samt Borgerbevæbning var samlede i deres
skønneste Pynt, ligesom alle Byens Huse var forsynede med
Guirlander og paa anden Maade festligt udsmykket. Dagen
efter fandt Indvielsen Sted paa Rytterknægten, hvor store
Skarer af Bornholmere var samlede, og hvor Kongen blev
budt Velkommen dels af Amtmanden, dels af Kommiteens
Formand, Farver Marckmann, Rønne, og hvor han selv fra
Kongemindets Platform holdt en Tale, dybt grebet over al
den Venlighed, der var vist ham og Gemalinden; allerede den
følgende Dags Morgen Kl. 51/2 forlod Kongeskibet Rønne
Havn.
Med Oktober Kvartal r856 skete en Ændring i Øens Bladforhold. I »Folkevennen« for 20/9 r856 meddelte Bladets Redaktør, Udgiver og Bogtrykker J. H. Colberg, at Bladet vilde ophøre med at udkomme ved Kvartalets Udgang, da dets Opretholdelse kun vilde volde ham Tab, saa meget mere som det var
bebudet, at der fra Oktober Kvartals Begyndelse vilde udkomme et nyt Blad, »Rytterknægten«. Han takkede alle, som
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havde holdt Folkevennen, men beklagede sig over, at Embedsmændene i saa ringe Grad havde ydet ham Støtte gennem
offentlige Annoncer.
"Rytterknægten«, der allerede i August 1856 havde udsendt
et Prøvenummer, og som iøvrigt ogsaa blev trykt hos Colberg,
havde samme Format som Folkevennen, men det udkom to
Gange ugentlig ligesom Avisen. Dets Redaktør var en 28aarig
Jøde, cand. phil. M. Wolff fra København, der paa sin urolige
Livsbane for nogle Aar slog sig ned paa Bornholm. Om sit
politiske Standpunkt og Maalet for sit Arbejde som Redaktør
gav han i Prøvenummeret en længere Udredning, hvori det
bl. a. hedder: »Vi hylde Friheden, den mest uindskrænkede
politiske og sociale Frihed; det er vort Ønske, at enhver Borger i Staten maa raade frit over sine Evner, og drage al den
Nytte af dem, som han kun kan, saalænge han ikke anvender
dem i det Syndiges Tjeneste, det vil sige, forgriber sig paa sin
Næste.«
»Rytterknægten« traadte meget hurtigt. i en skarp Opposition
til Bornholms Avis. I denne Polemik var Wolff ubetinget
overlegen, men ved sin voldsomme Kritik af Personer og Forhold fremkaldte han stærke Protester fra de forsigtige Bornholmeres Side. Men i det Arbejde, der var i Gang for at skabe
Interesse i den bornholmske Befolkning for offentlige Forhold,
ydede Redaktør Wolff en betydelig Indsats.

ikke Ordet og var ikke Medlem af noget Udvalg. Heller ikke
Findanus Petersen fik nogen Udvalgsplads, og han deltog kun
i Debatten om cen Sag, nemlig om Forligsvæsenets Omord'ning, hvor han havde Ordet 7 Gange.
Dette Spørgsmaal havde i ganske særlig Grad Findanus Petersens Interesse; i Rigsdagssamlingen 1854/55 indbragte han
som tidligere omtalt sammen med Bondevennernes Fører J. A.
Hansen et Lovforslag i Tinget om en Demokratisering af Forligsvæsenet, og han var Forslagsstillernes Ordfører. Der var i
Rigsdagen Stemning for en Lovgivning i den af de 2 Forslagsstillere angivne Retning, men man ønskede et Regeringsforslag. Dette fremkom i den Samling, der her er Genstand for
Omtale (1856/57), idet Ministeriet Andræs Justitsminister,
C. F. Simony i Landstinget forelagde et Forslag, som ogsaa
blev vedtaget af dette Ting, og som var ret nøje overensstemmende med det af Findanus Petersen og J. A. Hansen foreslaaede. Paa
Punkt var der imidlertid ikke ringe Afvigelse,
idet de 2 private Forslagsstillere gav Sogneforstanderskaberne
(Sogneraadene) Ret til at afgive Indstilling om de Mænd, der
kunde komme i Betragtning til Stillingen som Forligskommissær, og mellem de saaledes indstillede skulde Amtsraadet
træffe sit Valg. I Regeringens Forslag var denne Indstillingsret strøget, og Amtsraadet altsaa stillet frit i sit Valg. I Landstinget var der overvejende Flertal for Regeringens Standpunkt,
bl. a. havde Krabbe ved Sagens I' Behandling Ordet for at
udtale, at han ansaa det for »meget heldigt, at Amtsraadet,
der bestaar af Repræsentanter for forskellige Communer, skal
vælge Forligscommissairer«. I det nedsatte 5 Mands Udvalg
udtalte 4 sig for Justitsministerens Affattelse af denne Bestemmelse, medens I erklærede, at han vilde have foretrukket, at
Sogneraadene havde bevaret den for dem foreslaaede Adgang
til at afgive Indstilling.
Da Forslaget i Regeringens Affattelse kom til Folketinget,
blev de afdæmpede Toner imidlertid til smældende Hornsignaler. Det blev Findanus Petersen, der aabnede Kampen, idet
han straks ved I ' Behandling af det fra Landstinget oversendte Forslag tog Ordet for bl. a. at anbefale, at man paa
det nævnte Punkt vendte tilbage til den oprindelige Affattelse;
han udtalte herom (Folket. Forh. 1856-57, Sp. 995):
»J eg finder det ikke heldigt, at Valget af For1igscommis~
sairer for Landets Vedkommende er lagt i Amtsraadets Hæn-

18. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND
FINDANUS PETERSEN, GRAM OG KRABBES VIRKSOMHED I RIGSDAGSSAMLINGEN 1856-57.
Rigsdagssamlingen 1856- 57 lignede i mange Henseender
den nærmest foregaaende, bl. a. ogsaa deri, at den varede
meget kort. I Tingenes første Møde - den 4' Oktober - blev
der oplæst et kongeligt aabent Brev om Mødernes Udsættelse i 2 Maaneder; det sidste Møde holdtes i begge Ting den
23' Februar. Der blev altsaa ogsaa i denne Samling kun arbejdet i knap 3 Maaneder. De Sager, der behandledes, var
heller ikke særlig interessante; Forfatningsstriden var jo foreløbig - endt, og med det store Reformarbejde i de indenrigske Forhold gik det stadig langsomt.
De bornholmske Rigsdagsmænds Indsats i denne Samlings
Arbejde var forholdsvis ringe; Pastor Gram havde overhovedet
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der, uden at Sogneraadene hav~ faaet nogensomhelst Indflydelse derpaa. Jeg maa endnu ligesom dengang holde for, at
det vilde være hensigtsmæssigt, at Sogneraadene havde Forslagsret til disse Valg, og jeg kan ikke forstaae, hvorledes der
kan være Tvivl om, at dette vilde være det Rigtigste, naar man
husker paa, at efter det foreliggende Forslag vil der jo i Reglen
i alle Amter blive flere Forligelsesdistricter, og at det meget
let vil hænde, at der i Amtsraadet ikke er det Kjendskab til
Personerne i flere Districter, som er nødvendigt for med Sikkerhed at kunne foretage et heldigt Valg: Jeg kan som sagt
ikke see rettere, end at det vilde være en absolut Forbedring at
indrømme Sogneraadene en Indflydelse paa Valget af disse
Mænd. Denne Betragtningsmaade havde ogsaa i den Grad
Stemningen for sig, dengang en lignende Sag blev behandlet
her i Thinget, at jeg formoder, forsaavidt denne Stemning
blot nogenlunde har vedligeholdt sig, at det vil være let at faae
indført en Forandring netop i denne Henseende.«
Findanus Petersens Haab om, at det skulde være let at opnaa
almindelig Tilslutning til den af ham ønskede Ændring, gik
ikke i Opfyldelse. Justitsminister Simony, hvis politiske Støbning nærmest maa betegnes som moderat-nationalliberal, afviste bestemt den bornholmske Folketingsmands Ønske, og
derefter rykkede J. A. Hansen i Marken. Han var en af Rigsdagens skarpeste Debattører, og der kom ofte noget bittert og
haardt i hans Replikker til politiske Modstandere. Saaledes
ogsaa i denne Debat. Han saa i Justitsministerens Stilling et
Forsøg paa at skyde de folkevalgte Sogneforstanderskabers
Indflydelse i Baggrunden; vel var Amtsraadene udgaaede af
Valg og ikke af kongelig Udnævnelse, men deres Flertal var
valgt af de højstbeskattede, og deres Formand - Amtmanden - vilde sikkert, naar han søgte Oplysninger fra de Distrikter i Amtet, der ikke var repræsenterede gennem Amtsraadsmedlemmer, væsentligst holde sig til Herredsfogeder etc.,
saaledes at den tilsigtede Demokratisering af Forligsvæsenet
vilde blive illusorisk. - Justitsministeren afviste disse In'dvendinger, og Tingets Centrumsrepræsentanter sluttede sig til
ham. Ved Debattens Slutning foreslog Findanus Petersen Forslaget henvist til et 5 Mands Udvalg. Dette fraraadedes fra
nationalliberal Side, men vedtoges med 39 Stemmer mod 38.
Mærkelig nok fik hverken J. A. Hansen eller F. Petersen Sæde
i Udvalget, hvis Flertal (paa 4 Medlemmer) imidlertid ganske

fulgte de 2 Opponenter, ja endda gik et. Skridt videre o.g
foreslog, at Landdistrikternes Forligskommissærer valgtes dIrekte af delegerede fra Sogneforstanderskaberne (Sogneraadene). Om dette Forslag udspandt der sig en Debat, der b~ev
særlig skarp, fordi Justitsministeren truede med det kongelIge
Vel!o, d. v. s. antydede, at dersom Rigsdagen fulgte Udvalgets
Flertal vilde Lovforslaget ikke blive indstillet til Kongens
Stadfæ'stelse! Forslaget vedtoges ikke desto mindre med 47
Stemmer mod 28. Saaledes ændret førtes det tilbage til Landstinget, der imidlertid med overvældende Flertal (38. Stemn:er
mod 4) fulgte Ministeren. Man var nu naaet fre~ til Samlmgens sidste Dage, men Regeringen, der havde haft saa ~tort
Held med sig i Landstinget, vilde dog forsøge, om der Ikke
ogsaa i Folketinget kunde tilvejebringes Flertal for ~en af
Justitsministeren ønskede Affattelse. Lovf~rsla.get blev. 1 Samlingens sidste Møde sat til eneste BehandlIng l Folket1ng~t og
gav Anledning til en usædvanlig hidsig Debat. Den radikale
Bondeven, C. Alberti, anbefalede at forkaste Forslaget. Han
støttedes kraftigst muligt af Partiets Fører, J. A. Hansen; den
mere opportunistiske Fløj af Partiet ~andt det imid~ertid rigtigt
at akceptere den Affattelse, Landstmge: havde glv~t I:0vudkastet, idet man dog opnaaede betydelIge Fremskndt l For:
hold til den bestaaende Ordning. Ordføreren for denne Fløj
var - Findanus Petersen. Der indtraadte altsaa det ej~ndom
melige, at de to Bondevenner J. A. Hansen og Finda~us ~eter
sen, som oprindelig havde indbragt ~ette ,Forslag, l Tm.get,
paa Sagens sidste Stadium stod imod hmanden. F. P. s Motiver
til at indtage dette Standpunkt fremgaar bl. a. af følgende
Udtalelse (Folket. Forh. 1856-57, Sp. 36II):
»Det indeholder jo dog fornemmelig to Forbedringer, s~m
man vilde søge at vinde, den ene nemlig at skaffe Befolkmngen nogen Indflydelse paa V alget a~ de Ma:nd, der s~ulle. va:re
Forligsmæglere, og den anden at bidrage ul, at ForlIgsdlstncterne kunde blive mindre og beqvemmere, for at ikke en Mand,
der havde en ubetydelig Fordring, skulde være nødt til at
rejse 4, 5 6 Miil for at faae et Forlig istand om 2, 3 4 Rd;
dette synes jo dog at være en Urimelighed. En saadan Mand
maatte meget heller renoncere paa sin Fordring end bæ~e de
Omkostninger, som vare forbundne med en saadan Relse. .1
begge disse Retninger vil det foreliggende Lovforslag ubestndeligt være et Fremskridt. Jeg kan heller ikke see rettere, end
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at det er en Overdrivelse, naar man her med Hensyn til denne
Sag har sagt, at Regjeringen har givet en Steen, naar der bades
om Brød; thi denne Lover dog, saaledes forekommer det mig,
en Imødekommen fra Regjeringens Side. Jeg havde ganske
vist haabet og ønsket, at Befolkningen havde erholdt en større
Indflydelse og Magt over dette Forhold, men saaledes, som
Stillingen nu er, vil jeg meget tilraade Thinget at vedtage
Loven.«
Ved Afstemningen vedtoges Lovforslaget med 52 Stemmer
mod 27, og det ophøjedes kort efter (den 4/3 1857) til Lov.
Justitsminister Simony havde faaet sin Vilje og var sluppet
for at bruge det kongelige Veto. Denne Sags Forløb viser imidlertid, under hvilke haarde Vilkaar Demokratiet arbejdede i
disse Aar, og hvor lidt der skulde til, før en Minister anvendte
Trusler overfor Folketingets Flertal. Selve Spørgsmaalet om
Berettigelsen af at benytte det kongelige Veto i Anledning af
denopstaaede Meningsforskel var naturligvis ogsaa Genstand
for Debat, og det skal anføres, at Bornholmeren Madvig med
megen Styrke forsvarede Justitsministerens Optræden!
Det skal blot yderligere nævnes, at ved det omhandlede
Lovforslags 2' Behandling i Folketinget stillede Findanus Petersen et Ændringsforslag, hvorefter Udgifterne til Forligsvæsenet
paa Bornholm i sin Helhed skulde udredes af Amtsrepartitionsfonden, dog saaledes at Rejsegodtgørelserne skulde bæres af
Kommunekassen, dersom vedkommende Forligsmægler var
valgt af Byernes Kommunalbestyrelse, medens de af Sogneforstanderskaberne valgte Forligsmægleres Rejseudgifter skulde
fordeles direkte paa de tilsvarende Sognekasser. Dette Forslag
vedtoges enstemmigt.
Medens Folketingsmanden fra Aakirkebykredsen som foran
nævnt slet ikke oplod sin Røst i denne Samling - den sidste
han deltog i - og Rønnekredsens Repræsentant kun var aktiv
med Hensyn til Udformningen af et enkelt Lovforslag, var
Bornholms Landstingsmand, Kammerherre Krabbe, noget mere
virksom. Han var Medlem af 2 Udvalg, der blev nedsat om
det vigtige Lovforslag om en ny Kommunallov for København, men iøvrigt var ogsaa Krabbe i 4enne Samling mindre
aktiv, end han havde for Vane; han tog kun Ordet 15 Gange,
og de fleste af hans Indlæg var nærmest korte Bemærkninger.
Blandt Samlingens Lovforslag var der iøvrigt 3, som angik
bornholmske Forhold, nemlig:

I) Ordningen af Christiansø's Jurisdiktionsforhold.
Saa længe Christiansø var en Fæstning, havde den sin egen
Garnisonsret, men da dette Forhold, som andetsteds omtalt,
nu var ændret, foreslog Regeringen, at Øens Beboere saavel
med Hensyn til civil som militær Retspleje henførtes under den
i Svaneke residerende Herredsfoged for Bornholms østre Herred, ligesom Amtmanden paa Bornholm blev Overøvrighed
ogsaa for Christiansø. Lovforslaget forelagdes og behandledes
først i Landstinget, hvor Kammerherre Krabbe benyttede Lejligheden til at spørge, om han havde opfattet Forholdet rigtigt, naar han gik ud fra, at Christiansø ikke i kommunal Henseende kom til at staa i Forbindelse med Bornholm, saaledes
at den civile Befolknings hidtidige Ret til i Nødstilfælde at
oppebære Hjælp af Marineministeriets Fattigkasse opretholdtes.
Krabbe benyttede Lejligheden til at foreholde Regeringen, at
det formentlig nu maatte erkendes, at det ikke havde været en
besparende Foranstaltning paa een Gang atpaalægge Folk i
Massevis at forlade Øen, hvor Boligerne nu stod tomme og
efterhaanden vilde forfalde. Han oplyste, at alle de bortviste
Familier var dragne til Bornholm, hvor en Del som Følge af
Mangel paa Erhverv og Pensionernes Utilstrækkelighed havde
meldt sig paa Fattigvæsenet.
Justitsminister Simony kom i sit Svar ikke ind paa Krabbes
Kritik af Regeringens Fremgangsmaade ved Fæstningens Nedlæggelse, men indskrænkede sig til at udtale, at Landstingsmandens Opfattelse, hvorefter Marineministeriet skulde bære
Øens Fattigudgifter, var rigtig.
Lovforslaget gav herudover ikke Anledning til Udtalelser
'af nogen Art i Folketinget eller Landstinget og gennemførtes
uændret.
2) Henlæggelse af Christiansø i Henseende til Valgene til
Rigsdagen under Svaneke Købstad.
Før Fæstningens Nedlæggelse havde Øen sin egen Valgbestyrelse, bestaaende af Kommandanten, Præsten og Garnisonsauditøren. Man ansaa det for rigtigt at ophæve denne Ordning
og overdrage Kommunalbestyrelsen i Svaneke fra den højstkommanderende Officer paa Øen at modtage de fornødne Bidrag til Valglisterne og iøvrigt varetage det ved Rigsdagsvalg
fornødne.
Lovforslaget gav ikke Anledning til nogen Forhandling og
gennemførtes uden Ændring.
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3) Forandring i Bestemmelserne angaaende Ligningen af Bidraget til det for Købstæder og Landdistrikter fælles Amtsfond.
Ifølge kongelige Reskripter af 26/5 og IO/II 1741 oprettedes
der paa Bornholm et Amtsfond, fælles for Købstæder og Landkommuner. Bidraget til dette Fond blev ved Skrivelser fra
Rentekammeret af 8/8 og l8/1I 1820 fastsat saaledes, at Købstæderne skulde udrede 1/4, Landet 3/4• For Allinge-Sandvig
var der dog truffet den særlige Bestemmelse, at den ikke henregnedes til Købstæderne, men til Landet. Fordelingen mellem
Købstæderne (undtagen Allinge-Sandvig) indbyrdes fandt
Sted efter faste Fordelingstal; Rønne fik den største Part, nemlig 50/120, Neksø den næststørste eller 34/120. De 3/4, som
Landkommunerne og Allinge-Sandvig skulde udrede, fordeltes efter Hartkornet, idet der for sidstnævnte Kommune regnedes med et vilkaarligt fastsat Hartkorn. Selvom Udviklingen i de Tider gik meget langsommere end nu til Dags, er det
dog klart, at der i Løbet af ca. 100 Aar skete saa store Forskydninger i Forholdene, at denne Fordeling ikke længere var
tilfredsstillende. Saaledes var Rønne vokset langt mere end
Neksø, og denne sidste By var derfor relativt altfor stærkt
belastet. Væsentligere var det dog, at Vejudgifterne var stegne
saa meget, at Købstæderne i sin Helhed kom til at bære for
stor en Del af Fondens Udgifter; det var særlig, efter at man
i Begyndelsen af l840'erne var gaaet over til at udbyde Vejarbejdet i Licitation, medens man tidligere havde faaet det udført ved Pligtkørsel og Leverancer in natura, at Udgiften til
Vejvæsenet blev mærkbar.
Der blev derfor paa Indenrigsministeriets Initiativ ført langvarige Forhandlinger mellem Kommunalbestyrelserne om en
ændret Fordeling. Allinge-Sandvig stillede sig stejlt og krævede sin hidtidige Favørstilling opretholdt; men de andre Købstæders Kommunalbestyrelser enedes om et Forslag, der i Hovedtrækkene gik ud paa følgende:
a) Købstæderne, inclusive Allinge-Sandvig, overtog l/IO af
den 'Gæld, som paa Vejvæsenets Vegne var stiftet af Amtsraadet; den androg paa det Tidspunkt 3°.000 Rdl., der forrentedes og afdroges med 6 Ofo p. A.; Laanet var ydet Amtsfonden af Statskassen.
b) Udgifterne til Vejvæsenet vilde iøvrigt være at fordele
efter Hartkornet, saaledes at Købstæderne kun skulde betale
efter det forholdsvis ringe Hartkorn, som var paalignet deres
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Jorder. Saa vidt det kan ses, betød denne Ændring, at Købstædernes Deltagelse i Vejvæsenets Udgifter gik ned fra 1/4 til
'
ca. 1/18.
c) De af Amtsfondens Udgifter, som ikke skyldtes Vejvæsenet, fordeltes saaledes, at Købstæderne udredede 1/3, Landet 2/3 •
d) de under c) nævnte Udgifter fordeltes mellem Købstæderne indbyrdes efter Folketal, mellem Landkommunerne efter
Hartkorn.
~mtmanden støttede Gennemførelsen af denne Ordning;
denmod fandt de valgte Amtsraadsmedlemmer den ikke tilfredsstillende, men man kunde dog tilraade, at den indførtes
rent midlertidigt.
Ministeriet fandt i det store og hele Ordningen tilfredsstillen~e og mente. bl. a. ikke at kunne tage Hensyn til den fra
Alhnge-SandvIg fremsatte Protest. Ved kgl. Reskript af 30/6
1850 blev Fordelingsreglerne derfor fastsat som omtalt foran.
De nye Bestemmelser blev dog foreløbig kun sat i Kraft for
18 51 og 1852; senere blev de forlængede for de følgende 4
Aar. Da. m~n henimod Udløbet af denne Periode stadig mente,
at man I dIsse. Re~ler havde fundet en tilfredsstillende Løsning
a.f det meget ln~vIklede Spørgsmaal, besluttede Regeringen sig
ul at søge Ordmngen lovfæstet som en varig Ordning, og man
forelagde et dertil sigtende lovforslag i Landstinget.
Ved lovforslagets I ' Behandling i landstinget tog Krabbe
Ordet og takkede Indenrigsministeren, fordi Forslaget var
fremsat; ?an var ganske enig i dets Bestemmelser og fremhævede særlIg, at det var ønskeligt at opnaa en rigtig Fordeling
af den bornholmske Amtsrepartitionsfonds Udgifter, da man
derve~ underbyggede den efter hans Mening særdeles heldige
Ordmng, hvorefter Land- og Købstadkommuner stod i snæver
ø.konomisk Forbindelse med hinanden; han vilde ønske, at en
ulsvarende Ordning maatte blive gennemført i de øvrige Amter. Denne Udtalelse hilstes med Hørraab. løvrigt oplyste
Krabbe, at Allinge-Sandvig hidtil udover et lavt ansat Hart~ornsbidrag k~n. havde udredet 16 - seksten - Rdl. aarlig
tIl AmtsrepartItlOnsfonden. Han fandt, at der ingen Grund
var til at tage Hensyn til denne Bys Protest, da Byen nu havde
opnaaet Købstadrettigheder og ikke stod tilbage for enkelte
andre af Bornholms Købstæder.
Der blev ikke fremsat andre Udtalelser under dette Lov10
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forslags Behandling, og det vedtoges uændret og enstemmigt
i begge Ting.
19. SUPPLERINGSVALGENE PAA BORNHOLM I 1857.
Ved Pastor Grams Død den 21/3 1857 blev Aakirkebykredsen ledig j Suppleringsvalget blev udskrevet til den 12/8 s. A.
En Kreds af Vælgere henvendte sig til Toldkontrollør Bohn
i Svaneke, men denne afslog at stille sig. Opmærksomheden
blev da henledt paa den Haarige Løjtnant Philip Rasch Dam
i Aakirkeby. Dam beretter selv i sin Dagbog,") at hans meget
nææ Ven, Farver O. E. Sonneved en Spadseretur i Neksø opmuntrede ham til at stille sig, efter at Bohn havde givet Afslag. Dam selv var overrasket, da det ikke var faldet ham ind
at blive Rigsdagsmand i en saa ung Alder. Ved et Prøvevalg,
som nogen Tid efter afholdtes i Aakirkeby Skole, blev hans
Navn nævnt. Løjtnant Peder Nielsen, Bukkegaard, Aaker,
rejste sig da og talte imod hamj han ytrede bl. a., at man
maatte have en Mand, der kunde tale, »og Løjtnant Philip
Dam var vistnok ikke nogen god Taler". Dam, der i sin Dagbog antyder, at Peder Nielsen gerne havde set sig selv som
Kandidat, fik da Lov til at sige noget, og Stemningen var derefter ganske paa hans Side. Dam gav Løfte om at stille sig
og blev eneste Kandidat. Paa Valgdagen holdt han fra sin
Moders Trappe paa Torvet i Aakirkeby, hvor Valget afholdtes,
sin Valgtale. Han stilledes og anbefaledes af Farver O. E.
Sonne, Neksø, Pastor J. P. Koefoed, Poulsker, Kaptajn H. P.
Rasch, Eskesgaard, Pedersker, og Avlsbruger Lars Espersen,
Aakirkeby. Efter Folkevennen for 14/8 udviklede Valgkandidaten derefter »særdeles klart sine Anskuelser om de vigtigste
foreliggende Sager, navnlig om Helstaten, Forholdet til Udlandet, Næringsfriheden, Hærens Organisation in specie den
bornholmske Militsesj hans politiske Trosbekendelse var at
finde i Danmarks Riges Grundlov. Han vilde, erklærede han,
holde sig saa meget som muligt fra Partitilhængj men det
kunde jo ikke været andet i en lovgivende Forsamling, end at
"O) Philip Dam begyndte som ganske ung at føre Dagbog. Af denne
har han i 1884-85 foretaget et meget udførligt Uddrag, hvoraf
Dams Søn, nu afdøde Folketingsmand, Dr. ph il. Dam har fremstillet et Duplikat med visse Supplementer. Dette Materiale har
Philip Dams Datter, Fru Charlotte Elberg, været saa elskværdig at
stille til min Raadighed.
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man maatte slutte sig til det ene eller andet Parti som der findes, og vilde hans Plads da være at finde i Ce~trum.« Dam
siger i. sin Dagbog selvom sin Valgtale: »Jeg tog til Orde saa
godt, Jeg kunde, og det gik iøvrigt meget godt. Jeg erklærede
mig for Fremskridtsmand med Maade.« Han anfører bl. a., at
Pastor Bolbroe fra Rø efter Valget udtalte overfor ham, at
han var overrasket over den Ro og Sikkerhed der havde givet
Talen sit. Præg: - Derefter fik Interpellanter~e Ordet. Sognepræste~ i Aakirkeby, Pastor Mossin, udbad sig Kandidatens
Erk~ænng om hans ~tilling til en Forandring af Retsplejen,
særhg om han var Tilhænger af Nævninges Indførelse. Dam
svarede, at han i hvert Fald vilde være stemt for Anvendelse
a~ Nævninger i Livssager og Æressager, men at han iøvrigt
vIlde se Lovforslaget om en Retsplejereform, før han afgav
nogen bestemt Erkæring. Efter at endnu et Par Interpellanter
(Løjtnant Lucianus Kofod og Lærer Jensen) havde faaet Svar
paa de af dem stillede Spørgsmaal, valgtes Dam enstemmigt
ved Haandsoprækning. - Valghandlingens Leder, Kancelliraad og Byskriver Smith, Neksø, udbragte et Leve for Kongen
Lucianus Kofod motiverede et Leve for Danmark og for de~
nyvalgte Folketingsmand raabtes ogsaa Hurra, hv~refter Dam
takkede og lovede at gøre alt, hvad han formaaede for at udfylde sin Stilling. Det hele havde varet ca. 1 1/ 2 Time.
Den 3/II 1857 døde Bornholms Landstingsmand, Kammerherre Krabbe. Valget af hans Efterfølger fandt Sted den 27.
s. M., .efter at Valgmændene var valgt den 20/II. Tilslutningen
ved dISSe Valgmandsvalg synes at have været meget ringe' af
ca. 750 Vælgere i Rønne mødte kun 53. I de bornhol~ske
Blade ~des kun en enkelt Artikel, hvori Kandidatspørgsma~let diskuteres. Den findes i »Rytterknægten« for 24iII og
er sikkert skrevet af Redaktør W olif, da den er uden Mærke.
Det omtales først, at det ikke er let at finde en Mand der
~an erstatte den frisindede, fædrelandssindede og bornhol~sk
smdede Kammerherre Krabbe. Listen over valgbare rummer
kun ?4 Navnej for at kunne vælges til Landstinget skulde man
nemhg være fyld~ 40 Aar, have mindst 1200 Rdl. i aarlig Indtægt eller svare ikke under 200 Rdl. i Skat pr. Aar til Stat
og Kommune. Det var imidlertid overladt den enkelte selv at
melde sig til Listen over valgbare, og Redaktør W olif antager,
at mange. havde undladt at bede sig opført, fordi man var bange
for at bhve sat op i Skat! Særlig i Landkommunerne var Til-
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meldingen meget ringe, ja der var Sogne, hvorfra ikke fandtes
en eneste paa Listen. - Artiklen opstiller derefter de almindelige Synspunkter, man bør anlægge ved Udpegningen af en
Landstingsmand for Bornholm: Han skal være Forfatningen
hengiven og gerne se dens Aand realiseret i Livet, bl. a. derved
at han virker for Næringsfrihedens Indførelse snarest muligt;
han skal være en »Folkets Mand, som vil værne om vor Ret
indadtil.« Men han skal dernæst »gjøre Alt, hvad der staar i
hans Magt for at forhindre ethvert Indgreb fra tydsk Side, at
han ikke for at imødekomme dem, som arbejde paa at gribe
den hele Haand, efterat de har faaet Lillefingeren, hengiver
noget af det, som endnu er tilbage.« Men foruden disse almindelige Betingelser »er der endnu en speciel, som i Sandhed bør
paaagtes ved Valget af en Repræsentant for Bornholm, og den
bestaaer deri, at den, som vælges af Bornholmere maa ved sin
Optræden iblandt os have givet os ligesom en Garanti for, at
ved de Leiligheder, hvor Bornholm specielt vil komme paa
Tale (f. Eks. ved Armeeorganisation), vil han virke for Bornholm som Bornholmer. - Krabbe var ikke født paa Bornholm,
men neppe er der nogen kongelij!; Embedsmand som med mere
Kjærlighed end den Afdøde vil virke for Bornholm saaledes,
som en indfødt Bornholmer, (der tillige besidder det Kjendskab
til andre Forhold, som K. besad), vil gjøre det. - Thi unegteligt er det, at nogle Privilegier have vi havt, og tillige at disse
tildeels er ophævede, da Danmarks Riges Grundlov ophævede
Privilegier. Men naar vi have en Repræsentant i Folkeforsamlingen, som kan og vil - og kun en saadan, som kan og vil,
bør vælges - paatale, at det ikke gaaer an at ophæve vore
Privilegier, naar vi ikke i alle Henseender stilles paa lige Fod
(Postvæsenet f. Eks.) med vore øvrige danske Brødre, saa er
det aldeles afgjort, at i saadan Forsamling ville mange lytte til
og erkjende det retfærdige Krav.«
Bladet meddeler derefter, at der Mand og Mand imellem har
været diskuteret 4 Emner, nemlig l) Byfogden i Hasle, Kancelliraad Jørgensen, 2) Provst With i Aalborg, der jo tidligere
havde være Provst paa Bornholm, 3) Provst Meyn i Rønne og
4) Pastor Mossin i Aakirkeby. Om Byfoged Jørgensen siger
»Rytterknægten«, at han »vistnok er en særdeles god og dygtig
Byfoged i Hasle og iøvrigt en kundskabsrig og duelig Mand«,
men Bladet tilføjer - uden nogen Motivering - at »han paa
alle Maader maa anses for utilfredsstillende som Bornholms

Repræsentant«. Om Provst With siges kun, at han jo »ikke
mere bor her i Kredsen«. For Provst Meyns Vedkommende
udtales, at han er »en frisindet Mand, som synes, om Valget
maatte træffe ham, at ville følge Krabbes Eksempel, men om
han kan undværes saa længe fra sit Embede er et meget tvivlsomt Spørgsmaal.« Endelig omtales Pastor Mossin som »en
Mand, der er grundig, frisindet, Bornholmer, og hvad der især
maa lægges V ægt paa, en Mand, som intet hellere ønsker end
at blive i sin nuværende Stilling, saa at den Indflydelse, Udsigt til forandret Stilling i Reglen har paa Embedsmænd, ikke
kan indvirke paa ham. Vi tro e derfor at burde anbefale ham
fremfor Nogen. Men skulde det være Tilfældet, at han paa
ingen Maade vilde modtage Posten, saa haabe vi at af de
nævnte Candidater de fleste ville være enige om at foretrække
Provst Meyn«. Artiklen slutter med følgende korte og ejendommelige Udbrud: »Amtmand W egener tænker vel ingen
Bornholmer paa at vælge.«
I denne Henseende var »Rytterknægten« forkert orienteret,
for da de 44 Valgmænd efter Avertissement i Bladene mødtes
Kl. I l paa Valgdagen - l Time før Valghandlingen skulde
begynde - paa Rønne Raadstue, delte Interessen sig mellem
Amtmanden og Pastor Mossin. Denne sidste anbefaledes af
Farver O. E. Sonne, medens Byfoged Jørgensen, der ledede
Prøvevalget, talte for Amtmanden. Ved Afstemningen faldt
imidlertid kun 14 Stemmer paa Wegener, medens Resten
stemte paa Mossin. »Da man derpaa spurgte Pastoren om,
hvorvidt han vilde modtage Valget, erklærede han, at det
ikke vilde komme an paa ham alene; men Spørgsmaalet var,
hvorvidt hans Menighed kunde ventes ikke at ville have noget
derimod; hans Opfordring gjaldt navnlig til dem af hans
Sogn, som var tilstede, om at de vilde udtale sig i saa Henseende. Sandemand, Capt. Nielsen tog da Ordet og bemærkede, at ihvorvel Menigheden vilde savne Pastoren, vilde den
dog haabe, at det maatte være muligt at ordne den interimistiske Betjening af Pastoratssagerne saaledes, at derved Pastoren
maatte sættes istand til at paatage sig Hvervet som F'olkets
Udsending.« (Citat fra »Rytterknægten« for 1/12 1857.)
Ved det efterfølgende Valgmøde valgtes Pastor Mossin allerede i første Omgang, idet han fik 27 Stemmer, medens 14
stemte paa Amtmand Wegener, I paa Major H. M. Koefoed,
Lauegaard. »Amtmanden, som ledede disse Forhandlinger,
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proclamerede derpaa Pastorens Valg og udbragte et Leve for
H. M. Kongen, hvorpaa Pastoren tog Ordet og takkede for
den ham beviste Tillid, som han med sine ringe Kræfter saameget som muligt skulde søge at fyldestgjøre. Amtmanden tog
derpaa atter Ordet for at bringe et Leve for vor nye Landsthingsmand.« (Citat fra »Rytterknægten« for 1/12 1857.)

langt tilbage for ham, at han efter kun 8 Dages Forløb blev
udskrevet. Mere Skolegang fik han ikke som Barn, meri han
øvede sig selv, læste, hvad han kunde faa fat i, og dyrkede sit
Fløjtespil, der var ham mere værd end jævnaldrende Drenges
Leg ved Kælkning og deslige. Mest optaget var han dog af at
tegne, og han drømte i disse Aar om at blive Elev paa Kunstakademiet. Men dertil kunde Faderen af økonomiske Grunde
ikke give sit Minde.
Den r. Oktober 1837 konfirmeredes han i Aakirke; det vakte
ved denne Lejlighed den største Opmærksomhed i Menigheden,
at Præsten, gamle Pastor Balle, efter Overhøringen lagde sine
Hænder paa hans Hoved og uden for alle Regler holdt en særlig Tale til denne Konfirmand; den lød omtrent saaledes: »Gud
give dig Lykke og Lejlighed til at benytte din Forstand, dine
Evner og Kundskaber til Velsignelse for dig selv og andre.« ~
I de følgende tre Aar arbejdede han i sin Faders Landbrug,
hjalp ham, der var Chef for Militsens r. Artillerikompagni,
med Kontorsager og deltog iøvrigt med Liv og Lyst i Jagtture,
Ungdomsballer etc.; samtidig søgte han at dygtiggøre sig i Regning og Sprog, mens han drømte sine haabløse Drømme om
Landskabsmalerier, Lys, Skygge og Farver.
I Maj 1840 indtraadte et Vendepunkt i hans Liv. Byfoged
Arboe i Neksø var blevet forflyttet til Frederiksborg, og der
blev truffet Aftale om, at Philip Dam skulde følge med og arbejde som Kontorist paa Byfogedkontoret i Hillerød. I sin
Dagbog skildrer Dam Opbrudet fra Hjemmet paa følgende
Maade: »En Dag i Midteh af Maj gik jeg og kjørte Harve,
medens Far i bare Skjorteærmer gik og saaede Byg, saa Sveden
perlede paa hans Pande. Vemodig Stemning hos mig! Jeg stod
som foran en skjæbnesvanger Skillevej og følte Alvoren og Ansvaret ved Afskeden og Adskillelsen fra Hjemmet og mine
kjære Slægtninge. Jeg havde i denne Alder i det hele megen
Blødhed og Følsomhed i Sindet, forenet med en yppig og malende Indbildningskraft, der ligesom Sneglen i sit Hus krympede sig for Vejrliget udenfor og de nye Indtryk, som en Udfart vilde medføre. - Dog kunde denne Stemning i enkelte
Øjeblikke blusse op i en stærkere og dristigere Følelse af gjærende Kraft og ungdommeligt, beaandet Mod og Tillidsfuld-':
hed. Skiftevis opdukkede Hjemmets Minder fra Samlivet med
Slægtninge og Ungdomsvenner, 'ålt som Anelser og Billeder i
Fremtids Belysning kom flyvende ind i mine Tankers Gjæste-

20. PERSONERNE; BIOGRAFISKE DATA.
Philip f.-asch Dam':)
var født i Aakirkeby den 4/4 1823 som Søn af Artillerikaptajn
og Avlsbruger Markus Ludvig Dam (født den I3/II 1791, død
den 25/6 1851) og Hustru Mette Margrethe Koefoed (født den
31/12 1794, død den 28/8 1873). Faderen var Søn af Byskriver i Aakirkeby Philip Rasch Dam, født den 14/3 1738, og
Rebekka Marie Hjorth, en Datter af Sognepræst Hjorth i
østermarie. Moderen var Datter af Hans Conrad Koefoed,
Lauegaard, Aaker, og Søster til Major Hans Madsen Koefoed,
Aakirkebykredsens første Folketingsmand (se denne Afhandling, Afsnit I, Side 69 f. f.).
Som Dreng viste Philip Dam gode Evner og et hurtigt Nemme; Faderen sendte ham derfor i Begyndelsen af Aaret 1835,
altsaa knap 12 Aar gammel, til en lille Skole i Neksø, hvor en
Student ved Navn Doss, der siden blev cand. philol., gav
videregaaende Undervisning, bl. a. i Tysk, Historie og Geografi. En tidligere Assistent i Grønland ved Navn Wolf gav
ved Skolen Timer i Engelsk og Tegning og underviste i sit
Hjem i at blæse paa Fløjte. Denne sidste Syssel havde i høj
Grad Philips Interesse, da han havde musikalske Anlæg; desuden interesserede han sig stærkt for Frihaandstegning. Iøvrigt var han flink i alle Fag, mindst i Tysk, som han ikke
kunde lide, og i Regning. Han .led en Del af Hjemve, skønt
han hver Lørdag Eftermiddag gik de to Mil fra Neksø til
Aakirkeby for at tilbringe Søndagen i sit Hjem.
Efter 1/2 Aars Forløb ophørte Skolegangen i Neksø, idet hans
sparsommelige Fader fandt, at det kostede for meget. Han
blev da sat i sin Fødebys Kommuneskole, der havde en dygtig
Lærer, men alle de andre Drenge i Aakirkeby Skole stod saa

l

l
(

,:-) En væsentlig Del af Oplysningerne i denne Biografi, som jeg
paa Grund af Philip Dams store Betydning for Bornholms Politik
har gjort meget udførlig, er hentede fra hans før omtalte Dagbog.
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hal. Det var et broget Selskabsliv af gamle Kjendinger og nye
fantastiske Figurer! Men inderst og dybest stod i Baggrunden
af hele dette Tankelivs Røre en barnlig Tro og Hengivenhed
i Gud. - Søndagen den 24 Maj gik jeg til Herrens Bord i min
Hjemstavns Kirke. Jeg maa have været væsentligt paavirket i
mine Anlæg af de Egenskaber, der prægede Hjemmets Personer - Fader, Moder og Søskende - thi paa en Vinduesrude
i mit Yndlingsværelse, det nordre Tagkammer, indridsede jeg
med Tanken alvorlig henvendt paa Fremtiden: »Med Sparsommelighed og Flid, man bruge maa sin Tid.«
En ny brunmalet Fyrretræskiste blev af en Snedker forfærdiget til mig at gjernme mit Tøj i, deriblandt nye sorte Klæder; den Klædning, jeg rejste i, bestod af brunt Hvergarn, saavidt jeg erindrer. Med nogle Lommepenge og mine Forældres
og Søskendes bedste Ønsker tog jeg saa en temmelig vemodig
og rørende Afsked fra Hjemmet.«
Philip Dam blev paa Kontoret i Frederiksborg i to Aar. Om
det sidste af disse siger han i sin Dagbog, at det blev det strengeste i hans Liv. Kontortiden var meget lang, undertiden fra
7 Morgen til 8 Aften, og i den saa knap tilmaalte Fritid forberedte han sig til almindelig Forberedelseseksamen, dels ved
Hjemmelæsning, dels ved Timer hos en Lærer ved Byens lærde
Skole. Han led meget af Hjemve, var indesluttet og ordknap
og befandt sig aldrig helt glad ved sine Omgivelser. Byens
Fornøjelser deltog han sjælden i, og han havde meget faa Venner. Den 19/4 1842 tog han Afsked med Familien Arboe, hvor
han havde boet, og gik til Fods den 5 Mil lange Vej til København, hvor han i de følgende Dage bestod den Eksamen,
han med saa stor Flid havde forberedt sig til.
Han vendte nu tilbage til Bornholm og blev Skriver paa
Byfogedkontoret i Neksø, hvor Gether var Byfoged. Der var
Planer om, at han skulde tage dansk juridisk Eksamen, men
Prokuratorvejen tiltalte ham ikke rigtig, og han besluttede sig
til at blive Artilleriofficer. Dagbogen beretter herom:
»Kontorlivet var mig for stille, ensformigt og aandsfortærende. En raskere Færd hen ad Livsbanen stod med sine Tillokkelser for mit ungdommelige Sind, der var opfyldt af et
vist sværmerisk og fantasirigt Gjæringsstof.« Den 711 1843
rejste han fra Hasle med en lille Dampbaad sammen med en
anden ung Bornholmer (Thorn fra Hovedgaard i Nylars), der
ogsaa skulde optages paa Artilleriskolen i Hovedstaden. Men

Baaden mødte stærk Storm og Modvind. Dagbogen beretter
om den farlige Færd: »Søerne brødes taarnhøje og flød sammen i et mod de drivende Skyer om den gamle, raadne Pæreskude, der ligesom sukkende gav sig i sine knirkende Fuger,
alt som vi slyngedse op og ned mellem Bølgernes Kamme og
Kløfter. Skuden med sit Dæk og Takkel overisedes, »kandiseredes« af en tyk Skorpe, som mere og mere tyngede paa den
skøre, gamle Dæksbaad. Føreren og Mandskabet vare uenige
og i Klammeri og Slagsmaal om Skibets Kurs og Bestik (vistnok drukne); alle vare de lige kloge, og ingen vilde lystre andet
end sin egen Mening. Thorn og jeg laa nede i Rummet, muntrende os saa godt vi kunde ved at synge og fremsige Sange
af »Frithjofs Saga« - ! - af og til badede af en Styrtesø, der
sivede ned igjennem Dækslugen til os i Lasten. Det var en Indvielsens Daab til Krigerlivet, der forestod os, som nu foregik!
Om Midnat blev der Enighed oppe paa Dækket om at vende
om, - vi stævnede tilbage mod Bornholm for en strygende og
piskende Eftervind, og den 8. (Søndag) ved Middagstid bjærgede vi os ind i Rønne Havn.« - I det samme Uvejr gik en
anden bornholmsk Jagt under vest for Øen; Vraggodset flød i
Land, og det Rygte naaede Dams Hjem, at han var druknet.
Stormen varede ved i 4 Dage; i denne Tid gik Dam og hans
Kammerat og ventede paa Skibslejlighed. Den 13. naaede de
Hovedstaden.
Det blev tre strenge Aar (1843-45). Paa Artilleriskolen
~tilledes store Krav baade i Undervisnings fagene og i Henseende til Eksercits, Svømmeøvelser, Ridning etc .. Indstillingen
overfor Bornholmere var efter Dams Opfattelse uvenlig, men
han skabte Respekt om sig dels ved sine usædvanlige Armkræfter, dels ved hurtig at blive Nr. 1 paa Holdet, en Plads
han ogsaa bevarede ved Afgangseksamen. Han boede beskedent og undte sig kun faa Fornøjelser; »disse søgte ikke mig, og
jeg ikke dem« ;,,) derimod benyttede han sin ikke rigelige Fritid til at udvide sine Kundskaber, særlig i Fransk og Engelsk.
Han synes i Løbet af de tre Aar kun at have været hjemme
paa Bornholm een Gang - en Uges Tid i August 1843.
Efter at have opnaaet Afgangsbevis fra Skolen udnævntes
han - den 20/12 1845 - til Sekondløjtnant ved Bornholms
Milits. Han vendte, saa snart han kunde faa Skibslejlighed,
nu tilbage til sin Fødeø.
*) Citat fra Dagbogen.
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Den r/rr r846 ansattes han som Fuldmæg~ig paa Byfogedkontoret i Svaneke. Her blev han efter kort TIds Forløb alvorligt syg - han kalder det i sin Dagbog for Nervefeb.er - . og
i Rekonvalescensen førtes han ind i en stærk aandehg Knse;
i hans Sind kæmpedes der om, hvorvidt han »skulde bekjende
sin Daabspagt eller ej." Efter en Række Anfægtelser overvandt
han disse og forblev i sin Kristentro. Sygdommen ~ynes a:
have medført at han paany tog Ophold i Barndomshjemmet l
Aakirkeby, h~or han hurtig genvandt sit go~e Helbred .. Baade
før og efter Sygdommen deltog han med LlV og Lyst l .Ungdommens selskabelige Samvær, og der fested~s stærkt l de?
Kreds, hvortil Dam hørte; det ene Bal - Betalmgs- eller Inv~
tationsbal - afløste det andet paa de store Gaarde, særhg
paa Syd- og Østbornholm, eller i de bedre st~llede Borgerfamilier i Neksø og Aakirkeby. Dam var en ghmrende Danser
og havde en smuk Sangstemme; intet Under, at han var en
meget omsværmet Kavaller.
. .
Under Treaarskrigen r848-50 lod han SIg l Janua~ ~8~9
ligesom en Del andre Bornholmere indskrive som fnvIlh?,
men der kom ingen Indkaldelse. Aaret efter meldte han .Slg
paany og nu kom der Bud efter ham; i Februar r850 afrejste
han tå Hæren paa Als, hvor han efter nogen Tids Forløb fik
Befaling over Skanserne ved Høruphav, der skulde dække
Transporten af Materiel til Belejringen af Rendsborg, som. den
danske Hær iværksatte efter Sejren ved Isted. Dam kom Ikke
paa noget Tidspunkt i Ildlinien; men det var ikke hans Skyld;
han havde, som den raske og fædrelandssindede unge Mand
han var, stillet sig til fri Raadighed for Hærledels~n. Op~evel
serne under Felttoget, derunder de stærke Brydmnger 1 den
slesvigske Befolkning mellem dansk og tysk, so~ han paa
mange Maader blev Vidne til, fik afgøre.nde Betydmng for ham
og fremkaldte den Beslutning i hans Smd, at ~an for »ga~le
Danmarks Skyld« vilde søge at udrette noget l det offenthge
Liv. I hans Dagbog findes fra denne Tid følgende Optegnelse:
»Paa en af mine Rideture mellem Augustenborg og Sønderborg gjennem de omhegnede yndige Vejhække med Fuglesang
og Blomsterduft stod en Fremtidstanke . for mig som et Maal,
der dengang forekom mig meget vanskehgt - og som en umaadelig stor Ære at opnaa - nemlig en Gan? i langt fremskreden
Alder eller som en ældre Mand, - at blIve en af Øen Bornholms Folkerepræsentanter (Rigsdagsmand).«
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Dam deltog ogsaa ved Hærens Hjemsendelse i Januar r851
i Triumftoget paa Vej mod Hovedstaden og det over al Maade
festlige Indtog i denne. Han vendte nu tilbage til sit Fædrehjem, og da hans Fader døde i Juni samme Aar, og Moderen
blev boende paa Ejendommen, hvortil bl. a. hørte et betydeligt Avlsbrug, blev han Bestyrer af denne. Han tænkte en Tid
paa at blive Landmand og forhandlede flere Gange om Køb
af Gaarde i Aaker, men Købet gik ikke i Orden, og den r / r r
r 853 blev han Timelærer, særlig i Engelsk, ved Borgerskolen
i Rønne. Denne Stilling opgav han i Maj r856 og blev paany
Bestyrer af sin Moders Ejendom. Hans Interesse for offentlige
Forhold gav sig i disse Aar forskellige Udslag; bl. a. affattede
han den tidligere omtalte Adr·esse fra Aakirkeby angaaende
Forbudet mod Straatage (se denne Afhandling, 2. Afsnit, Side
r64). Han brevvekslede om denne Sag med sin Morbroder,
Major Koefoed, der jo paa det Tidspunkt var Folketingsmand
for Aakirkebykredsen. - Da en Kaptajn Lønborg udgaven
Pjece om Bornholms Milits med en stærk Kritik af denne og
Forslag om dens Ophævelse, udsendte Dam et velskrevet Forsvarsskrift for Militsen."') Dette skaffede ham en tjenstlig Reprimande, men megen Folkeyndest, og da man ved et Møde i Almindingen den 6/6 r856 nedsatte et Udvalg paa 5 Medlemmer
til at arbejde for, at Bornholm ikke mistede sin Særstilling i
militær Henseende, blev han Medlem af dette. Af de andre
Medlemmer kan nævnes Kammerherre Krabbe, der var Formand, Major H. M. Koefoed, Lauegaard og den unge Lucianus
Kofod, der kort før bl. a. paa Grund af Dams kraftige Anbefaling var blevet Løjtnant ved Bornholms Milits. - Dam og
Lucianus Kofod blev paa dette Tidspunkt nære Venner og
Dusbrødre; de virkede i Fællesskab for Oprettelsen af en Folkehøjskole paa Bornholm. Dam skreven Del - anonyme Artikler om denne Sag i Bornholms A vis, og de to Venner
arbejdede energisk for at tegne Aktier til Foretagendet. Det
lykkedes ogsaa at faa den i Gang den r/II r856 med ca. 30
Elever. Dams Moder stillede Lokaler til Raadighed for Skolen
i sin store Ejendom ved Torvet i Aakirkeby, og Dam og
Lucianus Kofod delte Undervisningen imellem sig med den
sidste som Skolens Forstander. Lørdag Aften havde alle og
enhver Adgang til Foredragene. Sognepræsten i Aakirkeby,
den senere Landstingsmand Mossin, saa skævt til Skolen og
kritiserede stærkt visse Udtalelser af Lucianus Kofod i hans
"-) Nogle Bemærkninger i Anledning af Herr Artilleriekaptajn
F. v. Lønborgs Afhandling »Om Bornholms Væbning og Forsvar«.
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historiske Foredrag som alt for fri og afvigende fra den gængse
Opfattelse.
I denne Periode sluttede Dam ogsaa et nært Venskab med
den senere saa bekendte bornholmske Præst P. C. Trandberg.
I sin Dagbog udtaler Dam bl. a. »Det bemærkes, at Peter
Trandberg, med hvem jeg ved hin Lejlighed") blev Dusbroder,
ikke den Gang var saa gruelig stræng, alvorlig og pietistisk i
sit Væsen, som han siden blev i Retning af Bods- og Opvækkelsesprædikant. Han kunde endog enkelte Gange lade sig
henrive til at være med til at synge Bellmanske Sange (hvori
han endog var en Mester) - og det med Liv og Lyst«.
I November 1857 valgtes han som andetsteds nærmere omtalt for første Gang til Folketingsmand i Aakirkeby, og dermed begyndte hans 3parige Virksomhed i det politiske Liv.
I Løbet af disse Aar - fra 1857 til 1892 - var Dam paa
Valg 19 Gange. Ved de I I af disse Valg havde han ingen
Modkandidat; ved Valget den 30/5 1865 (til Rigsraadets Folketing) fik Modkandidaten, Postekspeditør P. Larsen, Svaneke,
saa faa Stemmer ved Haandsoprækningen, at der ikke blev
forlangt skriftlig Afstemning. Ved 6 af de øvrige Valg blev
Stemmerne talt; men Dam sejrede som Venstres Kandidat hver
Gang med et ganske overlegent Stemmetal; ved Valget den
20/9 1872 var Provst H. C. Sonne, Thisted, Højres Kandidat;
paa 3 Valgdage mødte Dams Fætter, Kaptajn N. A. Koefoed,
Langemyregaard, som opstillet af Højre, og ved et andet Valg
havde han som Modkandidat sin nære Ungdomsven, Kaptajn
O. E. Sonne, Neksø, der var gift med hans Kusine; endelig
opstillede Højre ved Valget i 1890 Proprietær Kirketerp,
Lehnsgaard, som Stemmetæller.
Resultatet af de her nævnte Valg var følgende:
20/9 1872: Dam 509 Stemmer, H. C. Sonne 168
3/1 1879: Dam 634
"
,N. A. Koefoed 376
26/7 1881: Dam 992
"
,O. E. Sonne 237
25/6 1884: Dam 999
"
,N. A. Koefoed 334
"
,N. A. Koefoed 402
28/1 1887: Dam 1223
21/1 1890: Dam I I 14
, Kirketerp 397.

helt at slutte sig til Partiet. Han omtaler i sin Dagbog, hvorledes hans ene Sidemand i Folketinget, Orla Lehmanns Svigerfader, Grosserer Puggaard, søgte at formaa ham til at indtræde
i det nationalliberale Parti. »Det lykkedes kun daarligt«, skri-

Dam stod til at begynde med de nationalliberale nær uden
*) En Spadseretur i Juli 1856 »til den henrivende og romantiske
Langedal oven for Neksø«, hvori Dam, hans Broder, Trandberg og
nogle unge Damer fra Neksø deltog.

Kaptajn Philip Rasch Dam

ver Dam, »naar galt skulde være, tiltalte Bondevennerne mig
mere. Men jeg sluttede mig til »de uafhængige« - et nationalt
moderat Venstre.«':-) De nationalliberale var da ogsaa skuffede
over Dams Holdning, og i 1864 skrev Redaktør Bille (ved
»Fædrelandet«) til Byfoged Bjørnsen i Rønne, om han ikke
kunde skaffe Dam afløst af en anden, »da ikke engang Dams
egne Meningsfæller, Bondevennerne, anse ham for paalidelig«.
Dam, der omtaler denne Henvendelse i sin Dagbog, føjer til:
»Det havde de gode Bondevenner fuldstændig Ret i; jeg følger
min Overbevisning, og Stillingen var dengang saaledes, at der
,,) Denne Gruppe bestod af nationale, grundtvigsk prægede og frisindede Rigsdagsmænd under Sophus Høgsbros Ledelse.
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ikke trængtes til Sammenhold i Partiet for enhver Pris«. Bjørnsen henvendte sig til forskellige i Anledning af Billes Brev,
»men de havde ikke kunnet give ham bedre Trøst, end at han
kunde spare sig enhver yderligere Ulejlighed i den Retning, da
Dams Vælgere ikke havde nogen anden, som de ønskede til
Rigsdagsmand« .
At Dam efterhaanden fjernede sig fra de nationalliberale
og følte sig nær knyttet til Bondevennerne, fremgaar ogsaa af
den Stilling, han indtog overfor »Danmarks første Venstreministerium«, som dannedes af Rotwitt i December 1859. Da
der til Ære for dette Ministerium den 26/1 1860 holdtes et
Pølsegilde i Venstres Klub, deltog Dam, og han holdt en Tale
for »Fædreland og Modersmaal«, der i høj Grad tiltalte Førsteministeren, som personlig udbragte Dams Skaal. Dam var
ogsaa med til at bære Rotwitts Kiste, da Førsteministeren 3
Uger efter (14/2 1860) begravedes fra Frue Kirke, hvor Grundtvig holdt Ligtalen.
Fra det Tidspunkt, det forenede Venstre dannedes i 18 7 2 ,
var Dams Stilling i partirnæssig Henseende imidlertid ganske
klar. Han traadte ind i dette Parti og deltog uden mindste
Vaklen i dets Kamp for Folketingsparlamentarismen. Overfor
Ministeriet Estrup indtog han den skarpest mulige Front; i
Dagbogen for I875 findes følgende Optegnelse: »Den I I ' Juni,
der paa Bornholm kaldes Fandens Fødselsdag (paa Grund af
Udpining af de stakkels Skyldnere) er blev en en mærkelig Dag
i Danmarks Historie, ved at Ministeriet Estrup den Dag kom
til Roret. Det er et Godsejer-Regimente med en lille Tilsætning af nationalliberal Bestanddel (Nellemann Justitsminister). Hvad det skal være godt for, maa Gud i Himlen vide.
Jeg antager, at det er for at tjene som et Tugtens Ris for et
blødagtigt og nydelsessygt Folk«.
I disse Aar trækkes Partilinierne op paa en helt anden Maade
end tidligere, og det er nu ikke alene de aktive Politikere, som
anbringer sig i de respektive Partibaase; ogsaa den politisk
interesserede Menigmand søger sit Stade. Agitationen ud over
Landet vokser i Styrke, og Dam tog med Iver Del heri, baade
i og udenfor Bornholm. Han holdt i disse Aar ikke saa faa
V ælgermøder i sin egen Valgkreds, der som Følge af Dams
Virksomhed og store personlige Anseelse blandt Vælgerne blev
en af Landets mest udprægede Venstrekredse. Men lidt Højrerøre var der dog ogsaa her. I sin Dagbog omtaler Dam, at han
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den 18/4 og 19/4 1872 paa Rigsdagen modtog Breve fra Lærer
Holm i Ibsker, at Lærer Jørgensen (formentlig J. A. Jørgensen) forsøgte at samle Underskrifter paa en Højreadresse. Der
skulde ogsaa holdes et politisk Møde, hvori Holm stærkt ønskede Dams Deltagelse. Mødet blev imidlertid holdt med saa
kort et Varsel, at Dam ikke naaede tillbsker ; det fik iøvrigt
et meget ejendommeligt Forløb, idet man nægtede Lærer Holm
Ordet, hvorefter hele Forsamlingen gik sin Vej. - Paa dette
Tidspunkt sker der ogsaa et politisk Brud mellem Dam og
O. E. Sonne, der skriver til Dam, at han maa berede sig paa
hans Modstand i Fremtiden og hans Ønske om at faa en anden
Folketingsmand. Underskriften er dog: "din uforandrede O. E.
Sonne«.
Aakirkebykredsen laa imidlertid fast nok i Venstres og
Dams Haand, men i Rønne sad Lucianus Kofod, der var blevet Højremand. Ham gjaldt det at fortrænge, og Dam gjorde
sit Bedste, og han søgte Assistaxlce blandt Venstres Førere. I
Juni 1872 kom Frede Bojsen herover og deltog sammen med
Dam i et af Lucianus Kofod arrangeret Vælgermøde i Rønne.
Bojsen blev paa Bornholm nogle Dage og besaa Øen sammen
med Dam, hos hvem ~an boede, og til hvem han synes at have
staaet i personligt Venskabsforhold. - Ogsaa en anden af
Venstres store Førere fra disse Aar, Sophus Høgsbro, stod Dam
i livlig Forbindelse med. Allerede i 1859, da Høgsbro var
Forstander for Rødding Højskole i Nordslesvig, var han herovre med et Hold Lærere og Elever, der under Dams Førerskab turede Øen rundt. Af en Brevveksling mellem Høgsbro
og Dam fra 1872 ses det, at de 2 Politikere er enige om, at
Venstre og Socialisterne skal holdes som 2 skarpt adskilte politiske Partier. Høgsbro har talt om dette Spørgsmaal med J. A.
Hansen, der har været enig med ham. løvrigt foreslaar han i
et Brev til Dam, at Lærer Dam, Aaker (Philip Dams Broder),
opstilledes imod Lucianus Kofod.
Navnlig i 1877 var Dam meget ivrig i sin Agitation for Venstres Sag. Han holdt ikke saa faa Vælgermøder her paa Øen
og tilskrev omtrent alle Venstres Førere (Berg, Bojsen, Hørup,
Holstein Ledreborg og J. A. Hansen) om at komme til Bornholm som Talere, men alle sagde Nej, mærkelig nok. Selv blev
han en Del benyttet som Taler ved politiske Møder ogsaa
udenfor Bornholm; bl. a. talte han sammen med Folketingsmændene Tauber, Højmark og Stenbæk (den senere Redaktør
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paa Bornholm) ved et stort Møde i ~emmelev, hv.or I?am efter
sin egen Dagbogsomtale af Mødet, fejrede "et af S1t L1vs største
Triumfer. Bønderne kappedes om at lovprise mig, og der blev
ikke mindre end 3 Gange udbragt Leveraab for mig. Det bornholmske er der Klang i, sagde de«.
Det var dog særlig i det saglige Arbejde paa Rigsdagen, at
Dam havde sin Styrke. Hans solide Viden og Evne til at se
praktisk paa en Sag i Forbindelse med den Flid, h:,ormed Dam
altid gav sig i Lag med de Opgaver, han blev sullet over~or,
gjorde ham vel anvendelig i Udva.lgsarbejdet. For Da~s V1rksomhed paa Tinge vil der blive gjort nærmere Rede 1 det følgende; her skal kun nævnes, at han den 10/12 186 9 indv~lg~es
i Folketingets Finansudvalg, og at han bevarede denne v1guge
Udvalgsplads uafbrudt i næsten 23 Aar, nemlig. saa længe ha?
sad i Folketinget; i de IO sidste Aar (1882-9 2) var han Finansudvalgets Sekretær.
.
Den Samling af Venstre, som foregik i 1872, holdt sig som
bekendt kun kort. Der var vel i det væsentlige Enighed om
Maalet, i hvert Fald i Forfatningskampen, men dybtgaaende
Uenighed om Midlerne, og Partiet var ikke alene Turr:lepladsen
for indbyrdes rivaliserende Førere, men o~saa hYl?p1ge Spaltninger. Ved alle disse fulgte Dam Frede BOJsen, hV1s mo~erate,
stærkt nationalt prægede Livssyn han delte med dyb og mderlig Overbevisning. løvrigt følte han sig, som det fremgaar af
det foregaaende, ogsaa i nær Kontakt med Sophus J:I~gsbro,
men Bojsen og Høgsbro stod ogsaa som oftes.t paa Lm1e m.ed
hinanden. Dam satte endvidere megen Pns paa HolstemLedreborg; han betegner ham i sin Dagbog som sin Ven, og det
ses bl. a., at da Grev Holstein i 188o arrangerede en Grundlovsfest i Herthadalen, beliggende paa Grevskabet Ledreborgs
Grund, valgte han Dam og den bekendte jydske Venstregaardmand Søren Kjær til at tale ved Festen sammen med
Holstein selv.
Det var da en Selvfølge, at Dam maatte følge Bojsen, da
»det forhandlende Venstre« dannedes i 1890. Derved kom han
i Modsætning til Bornholms Tidendes Redaktør: M. M. ~midt,
og Bergianeren, Lærer N. Ingvard Jensen, GudhJem, opsulledes
imod ham ved Valget den 20/4 1892 og besejrede ham med
62 5 Stemmer mod 459·
Blandt de Tildragelser ud over, hvad der vedrørte hans
Virksomhed som Politiker, der kan være Grund til at omtale

i ha?s Biog~afi, skal fremhæves hans Deltagelse i den 2'
slesv1gske Kng. Han fortæller i sin Dagbog, at han sammen
m~d en
andre Rigsdagsmænd var til Middag hos KonseJlspræs1dent Monrad den 31/1 1864, Dagen før Fredsbruddet. Allerede Kl. 7 rejste Værten sig og sagde til Justitsminister
Casse: »Vi maa af Sted; Pligten kalder«. De skulde til Statsraad, og samme Nat afrejste Monrad med Kongen til Hæren
som endnu stod i Dannevirkestillingen. Da Monrad tog Af~
sked med Da~,. opfordre~e han hat? til at rejse hjem og hente
Bornholms M1hts ove~ ul Dannev1rke. Der var iøvrigt Tale
om ved Lov at udsknve Militsen til almindelig Krigstjeneste.
I?am .o~
E. Sonne søgte at faa de bornholmske værnepligtige
ul fnv1lhgt at gaa med i Krigen, men Resultatet var yderst
kummerligt. Dam besluttede da - skønt han var fyldt 40 Aar
o? nylig var blevet forlovet - selv at gaa med; det samme
gjorde enkelte andre af Militsens Officerer. Inden sin Afrejse
fra Bornholm - den 8/4 1864 - havde han det Uheld at
paadrage sig en gastrisk Feber, saa at Lægerne stærkt tilraadede ham at udsætte Rejsen; men hans Beslutning stod fast, og
faa Dage før Stormen paa Dybbøl naaede han - endnu febersyg - det krigshærgede Sønderborg. Efter Dybbøls Fald fik
han Kommandoen over Surløkkeskansen vel Alssund, beliggende paa et Sted, hvor man almindelig ventede at Tyskerne
vilde forsøge en Landgang. Overgangen fandt d~g Sted noget
nordhgere, saaledes at Dam og hans Kompagni kun blev indviklet i spredte Fægtninger paa Tilbagetoget til Kajnæs hvorfra Overførelsen til Faaborg blev foretaget samme Afte~. Han
bl~v herefter kommanderet til København, hvor han gjorde
Tjeneste paa et af Søforterne, Lynetten, til Krigens Afslutning. Som Fortkommandant nær ved Hovedstaden kunde han
komm~ ind. til M~dern.e i Rigsraadets Folketing. Første Gang
han v1ste S1g - 1 Umform - blandt sine Rigsdagskolleger,
bl~v h.an overfuset af Pastor Hass for »den skændige AlsH1stone«. Dam svarede ham overhovedet intet, da »jeg var
ved god Samvittighed for mit Vedkommende«.
Efter Krigens Slutning opgav Dam Stillingen som Fortkommandant paa Lynetten og vendte tilbage til Bornholms Milits.
Den 21/10 1857 var han blevet udnævnt til Premierløjtnant
ved denne; den 20/7 1866 blev han Kompagnikommandør, og
den 1/4 1868 udnævntes han til Kaptajn og Kompagnichef
ved Bornholms Væbning. I denne Stilling forblev han, indtil
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han den r/7 r 878 blev afskediget paa Grund af Alder.
Som foran omtalt var Dam kort før Krigens Udbrud blevet
forlovet; han var dengang 40 Aar. Hans Forlovede var Frøken Charlotte Louise Johanne Jørgensen, der var født den 2/7
r 836. Hun var Datter af Sognepræsten i Saxild i Aarhus Stift,
Provst Otto Jørgensen (i r852-53 Landstingsmand paa Færøerne, fra 26/6 r853 til sin Død 2/5 r858 jydsk Landstingsmand) og Hustru Charlotte Christine Emilie Tøxen. Dam
havde truffet Frøken Louise Jørgensen i Præstegaarden i Aakirkeby, hvor hun var Lærerinde for Pastor Mossins Plejedatter.
Forlovelsen blev deklareret Juleaften r863, og Brylluppet fandt
Sted i Aakirkeby kort efter Dams Hjemkomst fra Krigen den 30/9 r 864. Det nygifte Par flyttede i April r 865 ind i en
selvstændig Bolig i Aakirkeby; indtil sit Bryllup havde Dam
boet hjemme hos sin Moder og deltaget i Ledelsen af dennes
betydelige Avlsbrug.
Den 29/II r865 døde Postekspeditør i Aakirkeby Peder
Dam; Løjtnant Dam søgte Stillingen, og den r/r r866 fik han
sin Udnævnelse. Lønnen var dengang kun 80 Rdl. om Aaret,
i r866 blev den forhøjet til r20 Rdl.; i r870 til r80 Rdl.; først
fra den r/9 r879 blev Postekspeditionen i Aakirkeby en selvstændig regnskabsførende Ekspedition, og Aarslønnen blev
samtidig sat til 1.000 Kr. Der blev ikke opført noget selvstændigt Posthus i Aakirkeby; men i Dams private Bolig blev
der indrettet Lokaler til Ekspeditionen.
Ikke længe efter blev Dam desuden Telegrafbestyrer i Aakirkeby. I Slutningen af r 868 var der en Bevægelse for at faa
Telegrafstationer i de bornholmske Smaabyer; den 25/ro skrev
Dam under sit Ophold i Rigsdagen til sine Kollegaer Borgerrepræsentanterne i Aakirkeby, om de kunde give deres Tilslutning til, at der for Byens Regning kunde tilvejebringes et Lokale for Telegrafvæsenet, da dette i saa Fald vilde indrette en
Station i Aakirkeby og lønne en Bestyrer. Men der var stærk
Modstand imod et saa stort pekuniært Offer fra Byens Side.
Dam fik da den Ide, at Posthus og Telegrafkontor kunde forenes, og han spurgte Telegrafdirektør Peter Faber, om han
kunde faa Telegrafekspeditionen overdraget, hvis han stillede
Lokale til Raadighed. Telegrafdirektøren gik ind herpaa, og
det samme gjorde Finansminister Fonnesbech, under hvem Telegrafvæsenet dengang sorterede. Lønnen blev sat til 250 Rdl.
aarlig. - Dam havde intetsomhelst Kendskab til Telegrafe-
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ringens Kunst; han skulde derfor gaa i Lære hos Telegrafbestyr~r Carsten i Rønne; den 3/4 r869 paabegyndt,es Undervlsnmgen, der varede i knap 3 Uger, hvorefter han betragtedes
som fuldbefaren, og den 26/5 indviedes Telegrafstationen i
Aakirkeby -",)
Den II/r r86r var Dam blevet valgt til Medlem af Borgerrepræsentat~onen i Aakirkeby; den 24/9 s. A. blev han Borgerrepræsen~a:lOnens Formand, da den hidtidige Indehaver af
denne Sulhng, Købmand Balle, flyttede til København. Denne
Stil~ing maatte han dog paa Grund af Rigsdagsarbejdet snart
opgive, men han blev si.ddende i Borgerrepræsentationen, indt11 han ved ~gl. ~esolutlOn af 22/7 r 869 blev udnævnt til kgl.
Borgmest.er l. Aaklrkebr.' Dermed var Dams borgerlige Stilling
kommet md I et fast Leje, som forblev uændret igennem mange
Aar: han var ~orgm~s:er i Aakirkeby, Postmester og Telegrafbestyrer ; disse Sullmger bevarede han til sin Død· desuden var han altsaa Folketingsmand og Officer ved Væbningen.
Da han var en meget flittig Rigsdagsmand, der ikke gerne
fo:s~mte noge~ Møde, og der, ikke mindst paa Grund af hans
SulllI~g som Fma~sud.valgsmed~em, blev stillet betydelige Krav
fra Rlgs?agens Side ul hans Tid og Arbejdskraft, maatte hans
Hustru I det væsentlige tage sig af de daglige Post- og Telegraf.forretninger. Særlig store Indtægter gav hans Hverv ham
vel .Ikke, men hele .hans og hans Hustrus praktiske Indstilling
?evlrkede, at han I økonomisk Henseende sad godt og trygt
I det.
Foruden de før nævnte forskelligartede Hverv, der nok til ..
sammen kunde give en Mand tilstrækkeligt at bestille fik
Dam ogsaa Tid til i r 5 Aar at være Redaktør af Bornholms
Tideride. Den 3/7 r866 udkom det første Nummer af dette
Blad, som Dam ?avde været meget ivrig for at faa oprettet.
Det b~ev trykt I C?l?ergs Trykkeri og udsendtes 3 Gange
ugentlig. Reda~tørst~llmgen beholdt han indtil r/9 r881.
En Sag, der I særhg Grad havde Philip Dams Interesse, var
Skyttesagen. Den 5/ r o r 863 stiftedes Skytteforeningen for
Aakirkeby og Omegn. Dam havde været den bærende Kraft
under Sagens Forberedelse og blev ogsaa valgt til Foreningens
,,) Sa~me Dag indviedes Telegrafstationen i Neksø, den 5/7 s. A.
blev Allmge Telegrafstation indviet og den 15/7 Svaneke og Hasle
Telegrafkontorer.
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Formand. I Juli 1868 var han Medindbyder til Dannelsen af
en Amtskytteforening for Bornholm, og fra 1881-91 var han
Formand for denne Forening.
Endelig skal nævnes Dams Forfatterskab. I den Tid, han
var Redaktør af Bornholms Tidende, saa man tidt nogle af
hans poetiske Produktioner i Bladet, og adskillige af hans Digte
er ret kønne og velformede. Større Betydning havde dog hans
historiske Roman »Sveder Ketting og Lybekkerne paa Bornholm«, der udkom i 2 Oplag, og har været en stærkt læst Bog,
særlig paa Bornholm. I 1872 udgav han: »Frederik den Syvendes første Besøg paa Bornholm som Kronprins i Aaret 1833«,
og i 1895 l' Bind af »Folkeliv og Indstiftelser paa Bornholm«;
2' Bind forelaa i Manuskript ved Kaptajn Dams Død. I 1933
udgav hans Søn, Dr. Axel Dam, det genoptrykte r. Bind sammen med 2. Bind - et anseeligt og interessant Værk paa godt
200 Sider.
Vælgerne i Aakirkebykredsen følte med Rette, at de var
godt repræsenterede af Philip Dam, og paa 25 Aars Dagen
for hans Indtræden i Rigsdagen gav man ham et synligt Udtryk herfor. Efter Indbydelse af Løjtnant H. C. Koefoed,
Aakirkeby, Marcus Hansen, Duegaard, Aaker, Lærer Magnus
Jensen m. fl. blev der samlet ind til en Jubilæumsgave til Folketingsmanden, og der blev indbudt til en festlig Sammenkomst ved Prinsestøtten i Almindingen. Festen var ogsaa omtalt i Blade udenfor Bornholm, og her skal gengives et Referat
fra »Dansk Folketidende«, udgivet af Sophus Høgsbro. Det
lyder saaledes:
»Som tidligere meddelt, holdtes forleden i Almindingen paa
Bornholm en Fest i Anledning af Kaptajn Ph. R. Dams 25aarige Jubilæum som Folketingsmand for Bornholms 2' Valgkreds. Omtrent 150 Mænd og Kvinder fra de forskellige Kommuner i Kredsen havde trods den travle Høst, indfundet sig
for at bringe Jubilaren deres Lykønskning og deltage i Festligheden.
Løjtnant H. C. Koefoed bragte Jubilaren en Tak for hans
25-aarige Virksomhed som Rigsdagsmand og overbragte ham
som Tegn paa Vælgernes Anerkendelse af denne Virksomhed
et med Indskrift forsynet Guldur med Kæde. Den udgaaede
Opfordring om at yde Bidrag til en saadan Hædersgave, var
- meddelte han - efterkommet i en saadan Udstrækning, at
Indbyderne ikke blot havde kunnet bringe den paatænkte Plan
om et Guldur til Udførelse, men desforuden set sig i Stand at

købe en lille Gave til hans Hustru, en Paaskønnelse, hun saa
meget mere havde gjort sig fortjent til, som det netop var
hendes Dygtighed til at overtage Forretningerne hjemme, der
havde sat Kapt. Dam i Stand til at modtage det Hverv, Vælgerne Gang efter Gang havde betroet ham.
Kapt. Dam takkede og udtalte, at ligesom den smukke og
værdifulde Gave, Vælgerne havde hædret ham med, skulde
være ham et Minde om Fortiden og være ham et Rosenblad
paa de Saar, Politikens Torne havde bibragt ham, saaledes
skulde den ogsaa i hans øjne indeholde en Opfordring til ham
angaaende Fremtiden, den Opfordring nemlig, ikke at spare
Evner og Kræfter, men ligesom hidtil anvende dem til at
fremme, hvad der efter hans Overbevisning kunde tjene Landets og Folkets Tarv. Denne Tak, som han nu havde udtalt
til de Tilstedeværende, haabede han, de vilde bringe med hjem
til Bidragyderne i Kommunerne, hvem den travle Tid havde
afholdt fra at deltage i Festen«.
IO Aar efter, altsaa paa 35 Aars Dagen for hans første Valg,
holdtes ogsaa en Fest for Kaptajn Dam, men denne havde et
noget mere vemodigt Præg, idet Jubilaren ca. 4 Maaneder før
var faldet i sin gamle Valgkreds. Festen holdtes paa Teknisk
Skole i Neksø og ca. 100 Mennesker deltog. Amtsraadsmedlem Marcus Hansen, Duegaard, holdt Festtalen og bragte i
smukke, jævne, men varme Ord en Tak til Hædersgæsten for
Arbejdet i de henrundne 35 Aar, for hans Virken i Frihedssagens Tjeneste i det hele og tillige for Bornholms særlige Anliggender. Han udtalte, at en stor Del af Vælgerne havde følt
Trang til at vise deres Taknemmelighed, og han overrakte
Kaptajn Dam et Maleri i Ramme samt 2 femarmede Kandelabre som et synligt T egn paa Vælgernes T akne~meligheds
følelse. Folketingsmand Blem holdt Talen for Fru Dam, og
Skoleinspektør Jensen, Neksø, talte for Dams Børn og Sviger~
børn. Kaptajn Dam takkede, og det gik som en Grundtone.
igennem alle hans Udtalelser, at han glædede sig over de mange
Venners anerkendende Ord, og at han ønskede, at bedre poli-.
tiske Forhold snart maatte oprinde for vort Land.
Efter at Dam i 1892 havde mistet sit Rigsdagsmandat, holdt
han sig uden for det offentlige Liv; han passede sine Stillinger
som sin Fødebys Borgmester, Postmester og Telegrafbestyrer
til sin Død den 5/2 1900. - Et Hul, gnavet paa den ene Hæl,
fremkaldte Koldbrand i Foden, og hans Sygeleje blev langt
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og smertefuldt. Men han bar sine Lidelser med den stoute Ro,
som havde været hans Sinds Karaktertræk hele Livet igennem. Den 10/2 1900 fandt Begravelsen Sted fra Aa Kirke.
Det blev den største i Byens Historie. Folk fra alle Kanter
af Øen var mødt for at vise den gamle Hædersmand den sidste
Ære; Øens Embedsmænd var til Stede næsten fuldtallig ..Pastor
Madsen talte ud fra det Ord i Davids Salmer: »Mine Dage er
som en Skygge, der hælder« smukt og hjerteligt om den afdøde, om hans Deltagelse i Krigen, hans Virksomhed i Rigsdagen og som Borgmester i Aakirkeby; han skildrede, hvorledes han i al sin Færd havde vist sig fuldtud som en Hædersmand. Dams gamle Modkandidat, Kaptajn Koefoed, Langemyregaard, bar den afdødes Ridderkors til Graven; Kisten
blev baaret af Medlemmerne af Aakirkebys Byraad.
Dam havde levet et overmaade lykkeligt Familieliv O"
hans Dagbog bærer Vidnesbyrd o~, at hans offentlige v'irk~
somhed aldrig lagde mere Beslag paa ham, end at Hjemmets
Tarv og hans Hustrus og Børns Kaar var det centrale i hans
Tanker, hans Følelsers Alpha og Omega. Der var 2 Børn i
~gteskabet: Charlotte Margrethe Dam, født den 13/9 1865,
gift 27/10 1889 med Gartner i Rønne (senere Direktør i
Roskilde) Ove Elberg, og Aksel Otto Markus Dam, født den
4/5 1868, cand. mag. i Filosofi, senere Dr. phil., Lærer ved
forskellige Skoler, død 8/5 1936 som Folketingsmand og Formand for Retsstatspartiet. Kapt. Dams Hustru overlevede ham
i 5 Aar; hun døde den 6/4 1905.
.Philip Dam var en retsindig og pligttro Mand, hvis Liv og
Virksomhed satte dybe og varige Spor i Bornholms Udvikling.
Han blev en Opdrager for det bornholmske Vælgerfolk, og
hans politiske Stilling fik afgørende Betydning for vide Kredse
i de Aar, hvor Skillelinierne for Alvor blev trukket op. Han
var i og for sig ingen fremragende Agitator i moderne Forstand. I hvert Fald paa de ældre Dage kunde han paa V ælgerrnøder have vanskeligt ved at gøre sig gældende overfor
en paagaaende Modstander; men hans velovervejede og godt
opbyggede Taler, der blev holdt paa en rolig og lidenskabsløs Maade, gjorde dog en betydelig Virkning. Han forivrede
sig aldrig, og kun eet kunde bringe ham i Harnisk: naar nogen
vilde drage hans Ords Sandhed i Tvivl, eller han stod overfor
Mangel paa Sanddruhed i andres Tale eller Færd. Alt andet
kunde han tilgive og glemme; men paa dette Punkt gik han

aldrig paa Akkord. Det andet fremtrædende Træk i hans
Karakter var hans Trofasthed, ikke alene overfor de Venner,
han havde vundet i Ungdomsaarene og senere, men ogsaa
overfor de Ideer, han havde sluttet sig til, og som efter hans
Overbevisning var en Livsindsats værd. Og havde han taget
en Beslutning, stod den fast; han var Klippeøens ægte Søn.
Betegnende i denne Henseende er hans Afrejse til den slesvigske Krigsskueplads i Foraaret 1864; Lægens og Vennernes
Raad om at vente med at rejse, indtil hans Sygdom var overstaaet, lod han uænset, og febersyg drog han ud paa sin lange
og farlige Færd; Pligten kaldte, og der maatte lydes uden
Tøven. Intet Under, at en Mand med disse Egenskaber og gode
borgerlige Dyder blev mødt med Tillid af sine Landsmænd,
og at disse med Tryghed lagde deres Sag i hans Haand. At
han ikke skulde blive genvalgt, saa ofte han stillede sig, stod
ogsaa for hans Venner og Tilhængere som uforstaaeligt. Derfor
vilde man ikke slippe ham som Kandidat i 1892, skønt han
selv ønskede at trække sig tilbage, og man godt vidste, at en
betydelig Del af hans tidligere Tilhængere havde sluttet sig
til den radikale Fløj af Venstre. Man troede, at hans personlige Anseelse kunde bringe det truede Mandat i Havn. At det
ikke lykkedes, føltes af mange som en personlig Sorg. Selv bar
han dette som andre af Livets Tilskikkelser med den Ro, der
altid havde været karakteristisk for ham i Medgang som I
Modgang.
Pastor Christian Frederik M ossin
var født i Allinge den H/7 180~ som Søn af Maior og Tøjmester ved Bornholms Artilleri Christian Peter Mossin (L 9/3
1763, død 3/5 1827). Han og vist nok alle hans Søskende antog
Navnet Mossin, fordi Moderen Birthe Nielsdatter blev opdraget hos sin Moster Elsebeth Marie Koetoed, der var gift
med Christian Hansen Mossin, Sognepræst i Østermarie (se
Stamtavle over Fam. Koefoed A. S. 76), og dennes første Hustre Elsebeth Sahlgreen.
Chr. Fr. Mossin blev Student fra Rønne Skole 1823, cand.
teol. 1830 - med laud - , 13/7 1830 Adjunkt ved Rønne
lærde Skole (var allerede 5/8 26 bleven konstitueret som Lærer
her) med Græsk, Tysk, Religion og Aritmetik som Undervis'
ningsfag.
,
Den 31/10 34 blev Mossin kaldet til Præst i Olsker-Allinge,
ordineret 23/1 35 og 22/7 46 udnævnt til Sognepræst i Aakir-
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keby. Han var Præst her til sin Død den 7/5 67. Ved hans
Jordefærd den r3/5 var det et enestaaende stærkt Snefog, det
saakaldte »Præstadrogg«.
I Juli r 844 visiterede Biskop Mynster paa Bornholm. I et
Brev hjem til sin Hustru skrev han om Mossin (da i Olsker):
»Præsten er en ret fornuftig og dygtig Mand, og hans Kone
kjøn og godlidende« (se »Nogle Blade af J. L. Mynsters Liv
og Tid« S. 422).
Som foran nævnt valgtes Mossin den 27!II r857 som Landstingsmand for Bornholm. Han nedlagde sit Mandat den 22(8
r862.
Mossin blev den rO/9 39 gift med Karine Marie Jansen, f.
II(4 r4 paa Christianshavn, Datter af Skibsfører Rolof Andreas Jansen og Hustru Marie Sofie Hansen. I Ægteskabet var
ingen Børn, men Ægteparret tog en Plejedatter i Huset.
Mossin var en velbegavet Mand med Interesse for sin Fødeø's Forhold. Hans politiske Virksomhed, for hvilken der vil
blive gjort nærmere Rede i det følgende, blev ikke af større
Betydning paa noget Omraade, og han synes heller ikke selv
at have fundet rigtig Tilfredsstillelse ved den. Som Præst var,
han streng og myndig; i hans Tid som Sognepræst i Aakirkeby
indtraadte den store Begivenhed indenfor den bornholmske
Folkekirke, som Pastor T randbergs dybtgaaende V ækkelsesvirksomhed betød. Pastor Trandberg, der umiddelbart forinden
var Hjælpepræst hos Pastor Mossin, havde netop i Aaker og
Aakirkeby et særlig stort Antal Tilhængere, og her rejstes den
største af hans Frimenighedskirker, Bethania. Pastor Mossin
var denne Bevægelses bitre Modstander.

Guvernement; den 2/10 r849 overtog han det ved Krabbes
Afskedigelse ledigblevne Embede som Amtmand paa Bornholm. - Han var allerede paa det Tidspunkt Etatsraad; r8p
udnævntes han til Kammerherre.
Han var en korrekt og retskaffen Embedsmand, der behandlede dem, der henvendte sig til ham, med Venlighed, og han
viste ved mange Lejligheder, at han havde Hjerte for dem, der
havde det ondt. Kammerherre Wegener tog kun i ringe Grad
Del i det offentlige Liv her paa Øen; dog skal det nævnes, at
han den 9/9 1856 holdt Festtalen ved Kongemindets Indvielse, og at han ved Grundlovsfesten i Sommerlyst den 5/6
1865 optraadte som Taler; hans Emne var Frederik den 7'.
Naar et ikke ringe Antal af Valgmændene ved Suppleringsvalget i Landstinget den 27/ I I r 8 57 kastede deres Stemmer
paa Wegener, skyldtes det ikke, at han havde vist Interesse
eller Anlæg for Politik, men at man vistnok vanskelig dengang
paa Bornholm kunde tænke sig at være repræsenteret i Landstinget af andet end en Embedsmand, og da Wegener nu engang var Nr. I blandt Øens Embedsmænd og tilmed en brav
og vellidt Mand, blev han Kandidat.
»Rytterknægten«s Redaktør, M. Wolff, var meget kritisk
indstillet overfor Amtmand Wegener, og hans Virksomhed som
Amtsraadets Formand blev ikke sjælden gjort til Genstand for
nedsættende Omtale i Bladet. I r86r fremsatte »Rytterknægten« (Nr. 5) et nærgaaende personligt Angreb paa Amtmanden, som denne kvitterede for i Bornholms Avis (Nr. ro) paa
en stilfærdig og værdig Maade.
Wegener blev den 30/7 r840 gift med Marie Sofie Frederikke Broch, født den 7/10 1815, død den 3r/5 r887 paa Frederiksberg, Datter af Oberst Ludvig Frederik Broch (stænderdeputeret fra Randers, død r 8 53) og Hustru Elisabeth Andrea
Lange (død 1842). I Ægteskabet var en Søn.
Wegener var Amtmand paa Bornholm til sin Død,. der indtraf efter kun faa Dages Sygeleje den 3( I I 1865. Bisættelsen
fandt Sted fra Rønne Kirke den 7/r r, hvorefter Liget overførtes til København, hvor Begravelsen fandt Sted paa Assistens Kirkegaard.
I Bornholms Avis gaves der ham et Eftermæle, hvori det
bl. a. hed: »Hans uv·entede Død vil smertelig berøre enhver,
der forstod at vurdere hans gode Egenskaber, og endskønt han
stundom miskendtes i sine Bestræbelser for at gavne Bornholm,
vil han dog mindes med Agtelse og Erkendtlighed«.

Amtmand Julius Henrik Wegener
var født den 28/8 r 807 i Wedel, en holstensk Flække, beliggende et Par Mil fra Altona. Han var Søn af Kammerherre
og Oberst Carl Ludvig Wegener (død 12/12 r829 i Næstved)
og Hustru Anna Margrethe Røttger (død 28/8 r 863).")
Wegener blev Student fra Herlufsholms Skole r825, cand.
jur. (med laud) r 830. I r 832 blev han ansat som Kancellist hos
Generalprokurøren, hvorfra han 4 Aar efter overgik til Kancelliet. I r 840 udnævntes han til Sekretær ved Fyns Stifts
") Oplysningerne om Familien Wegener findes i "Personalhistorisk
Tidsskrift«, 3' Række, 2' Bind, Side 1-12.
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Redaktør M. W oiff,
hvis fulde Navn var Michael Abraham Alexander Wo~ff, var
født 9/2 1828 i den tyske By Giessen som Søn af den bekendte
Overrabiner Abraham Alexander Wolff (født den 29/4 1801,
død den 3/12 1891) og Hustru Johanne Goldschmidt. Han
blev Student 1848 og Aaret efter cand. phil. Samme Aar blev
han Stenograf ved Rigsraadet, hvor han gjorde Tjeneste i 3
Aar; derefter var han i et Par Aar Assistent i Finansministeriet. Af hvilken Grund han forlod Hovedstaden og tog Ophold paa Bornholm, foreligger intet oplyst om, men i Midten af
50'erne startede han et fotografisk Atelier i Aakirkeby. Paa
dette Tidspunkt var der forskellige Planer fremme om at oprette et nyt Blad paa øen. Af Philip pams Dagbog kan det
ses, at han selv har syslet med denne Tanke, og Adjunkt
Brandt i Rønne skriver til Dam,' at der bør laves en Konkurrent til »den gamle, ynkelige Bornholms Avi~«. Heller ikke
Colbergs »Folkevennen« tilfredsstillede Fremskridtsvennerne;
det var unægtelig ogsaa et meget tyndt Indhold, dette Blad
bød paa. Colberg lod da »Folkevennen« gaa ind, og man sta,rtede med Wolff som Redaktør Bladet »Rytterknægten«, der
vel havde Format og Trykkested fælles med »Folkevennen«,
men iøvrigt var dettes diametrale Modsætning. W olffs Pen var
nemlig overordentlig spids og hans Polemik endnu mere hensynsløs end Procurator Fogs i sin Tid i »Den fri Borger'<.
Hans Artikler var gennemgaaende vel skrevne og saavel de
landspolitiske som de kommunalpolitiske Spørgsmaal gjordes
til 'Genstand for udførlig Omtale; skønt Wolff kun saa kort
havde opholdt sig her paa Øen, synes han hurtigt at have
faaet et godt Lokalkendskab. Baade Processer og Protester
fulgte i denne Journalistiks Kølvand, og i 1861 blev der sendt
en Adresse rundt til alle Amtets Kommunalbestyrelser, hvori
det bl. a. hed:
»Vi anser det for vor Pligt at udtale en alvorlig Misbilligelse
over, at »Rytterknægten« eller Bornholms »Amtstidende« har
gjort sig til Organ for Skældsord, lumpne Hentydninger, der
vel ere gennemsigtige, men dog saa tvetydige, at de kunne undgaa Ansvar for Loven, ubeviste og ubevislige Beskyldninger
mod agtværdige Personer af alle Samfundsklasser, og det lige
fra dens første Fremtræden til dette Øjeblik. - - Det er for
Pressens egen Skyld, at vi føre Ordet, for at ikke den nævnte
Tidende skal anses for Medlem af en anstændig Oppositionspresse.«

I Aakirkeby erklærede Repræsentantskabet enstemmig, at
det ikke fandt sig beføjet til at tiltræde denne Henvendelse.
Hvorledes det gik andre Steder, vides ikke.
»Rytterknægten« skiftede iøvrigt Navn flere Gang; fra l/I
18 58 kaldtes det: »Bornholms Dagblad, Rytterknægten«, fra
4/10 1859 »Bornholms Dagblad« og fra 3/10 1860 »Bornholms
Amtstidende« .
W olff søgte ogsaa paa anden Maade at skabe Liv og vække
Interesse i Befolkningen. Han arrangerede flere Aar i Træk
Grundlovsfester i Sommerlyst ved Rønne og var selv Taler
baade ved disse og andre politiske og folkelige Sammenkomster. Han udfoldede desuden en betydelig Virksomhed som
Skribent og Forfatter; saaledes udgav han i 186o et Drama i
5 Akter, der hed »Bornholms Befrielse«, og i 1861 »Tønnes og
Elna. En Episode fra 1658«.")
Den 7/1 1861 valgtes Wolff til Borgerrepræsentant i Rønne
og var Medlem til sin Bortrejse fra Øen, 31/2 Aar senere. Derimod havde han kun ringe Held med sig, da han stillede sig til
Folketingsvalg herovre. Det var ved Valget den 5/3 1864 i
Rønne; han fik kun 56 Stemmer, medens Lærer A. L. Hjorth,
den senere Skoleinspektør i Rønne, valgtes med 673 Stemmer.
Den l/IO 1864 solgte Wolff Bladet til Bogtrykker Fr. C.
Kieffer':-") og forlod Bornholm for at rejse til Amerika, hvor
han havde flere Slægtninge.
Kort efter hans Ankomst til New York blev der - den 7·
December 1865 - afholdt Takkegudstjeneste i alle Amerikas
Kirker i Anledning af Freden. Da en af de jødiske Menigheder
imidlertid manglede en Præst ved denne Lejlighed og saaledes
var i Forlegenhed, fik et Medlem af Synagogen, der tilfældigvis havde truffet cand. Wolff, Menighedens Forstander til at
opfordre denne til at holde Prædikenen ved Jødernes Takkegudstjeneste. Man mente nemlig, at Sønnen af en saa begavet
Taler som den navnkundige Overrabiner Dr. Wolff mulig ogsaa maatte kunne holde en Tale.
Wolff paatog sig Hvervet og udførte det saa fortræffeligt,
at Talen ikke alene senere blev trykt, men i de fleste af New
Yorks Blade blev omtalt som et oratorisk Mesterværk »hvilken Anskuelse ogsaa skal deles af flere i København,
,,) 1860 udsendte han en Pjece: »Bornholms Forsvar, et Bidrag til
den rette Forstaaelse af Herr Feldttøjmester, Kapt. v. Fallesens Tale
i Folketinget den 5/1 1860« (jfr. S. 218).
.
"-*) Bladet blev af Kieffer i 1883 solgt til Bornholms AVlS.
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hvem den er bleven tilsendt«, hedder det i »Folkets A vis« for
8' Januar 1866. Og Bladet slutter sin Omtale af Wolffs Virksomhed i Amerika med at meddele, at han senere har prædiket
ved Lørdags-Gudstjenesten, og at man mener, at han vil blive
valgt til Præst for Menigheden.
Om han blev Præst derovre, vides ikke. Omkring ved 1890
praktiserede han som Læge! Hans videre Livshistorie er ubekendt, udover at han i Amerika blev gift med Enken Julie
Wiener, om hvis Herkomst ingen Meddelelser haves.")

for og foreløbig at staa fri af Partierne. - Sin Jomfrutale
holdt han den 9/II ved Behandlingen af Næringsloven. Den
var ganske kort og uden Interesse. Ialt havde han Ordet 6
Gange. De 3 af disse Indlæg angik Lovforslaget om Forbud
mod EftJertryk m. v., hvor han fandt en af de foreslaaede Bestemmelser uklar og selv stillede et Ændringsforslag, der
bedre skulde præcisere Meningen. Det kom han ikke saa godt
fra; thi Indenrigsministeren (A. F. Krieger) kritiserede Dams
Redaktion sønder og sammen, og kun et enkelt af Folketingets
Medlemmer fulgte ham ved Afstemningen. Ved en anden Lejlighed - ved 3' Behandling af Næringsloven - stillede han
sammen med 14 andre Medlemmer et Ændringsforslag, hvorefter alle Forslagets Fremmedord skulde ombyttes med danske
Gloser (Logis rettes til Herberg, præparere til tilberede, dispensere til undtage o. s. v.). Ændringsforslagets Affattelse var
imidlertid i formel Henseende saa utilfredsstillende, at Formanden, Amtmand Rotwitt, nægt,ede at lade det komme til
Afstemning.
Dams Hovedindlæg i denne Samling fremkom ved Behandlingen af et Lovforslag om Brandvæsenet paa Landet. Han udtrykte her sin Anerkendelse af, at Regeringen søgte at samle
alle om dette Emne handlende Bestemmelser i eet Lovarbejde,
men han var iøvrigt meget utilfreds med en Række af de foreslaaede Regler. Han udtalte bl. a. (Folket. Forh. 1857, Sp.
3419 f. f.):
»J eg troer nu, at hvis dette Lovudkast bliver til Lov, saa vil
en saadan Lov paa en meget trykkende, ja urimeligt trykkende Maade, træffe mange Eiere af Boliger paa Landet, og
navnlig den mindst formuende, eller rettere sagt fattige Deel
af Huusmandsstanden paa Landet, maaskee isærdeleshed i
Fiskerleierne. Forsaavidt som de Enkeltes Forpligtelse med
Hensyn til Afstanden efter dette Lovudkast skulde overholdes,
og at vedkommende Mand, der skal bygge derefter, saa skal
være pligtig til at bruge et vist solidere, fastere Materiale, saa
vil det falde ham kostbarere, og derved kan det blive et Spørg smaal, om Vedkommendes Formuesomstændigheder tillade ham
en saadan Bygningsmaade. Rigtignok gives der endnu en Udvei, forsaavidt som man kan sige, at, hvis han ikke kan bygge
sin Bolig og paa den Maade med Hensyn til Afstanden, som
Loven bestemmer, og hvor han altsaa skal være hjemfalden til
at bygge paa den kostbareste Maade, saa kan han flytte ud og

DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND FINDANUS
PETERSEN, DAM OG MOSSINS VIRKSOMHED
I RIGSDAGENS 9' ORDINÆRE SAMLING (1857).
Denne Rigsdagssamling, der begyndte den 30/9 1857, blev
afsluttet inden Nytaar, nemlig den 22/12. Regeringen vilde
have den for Kongeriget særlige Rigsdag hjemsendt, for at man
kunde ofre fornøden Tid paa det for Rigets fælles Anliggender oprettede Rigsraad.
I Bornholms Repræsentation paa Tinge skete der med denne
Saml~ng en væsentlig Ændring, idet 2 af Øens 3 Rigsdagspladser blev nybesat: Pastor Gram var død i Marts og Løjtnant
Dam kaaret til Aakirkebykredsens Repræsentant; den 3/1 I
døde Kammerherre Krabbe, og den 27' s. M. valgtes Pastor
Mossin til Bornholms Landstingsmand.
For Folketingsmand Dam blev Samlingen 1857 altsaa den
første af den uendelige Række af ordinære og ekstraordinære
Samlinger, han i sit lange politiske Liv kom til at deltage i.
Af Dams Dagbogsoptegnelser fremgaar det, at han rejste over
til København den 26/9 og opholdt sig der lige til Samlingens
Slutning, uden en eneste Gang at være hjemme paa Bornholm
- en Rejse var jo dengang adskilligt besværligere end nu til
Dags. Sin Plads i Folketingssalen indtog han mellem den gamle,
nationalliberale Etatsraad, Grosserer Puggaard og den stærkt
nationale Grundtvigianer, Magister Lindberg. Puggaard, der
var valgt i Ribe Amt, men boede i København, viste Dam
megen Venlighed og inviterede ham til Middag i sit Hjem;
Dam giver som Grund herfor, at Puggaard ansaa ham for Partifælle, hvad han imidlertid ikke var; han ønskede at føle sig
21.

"~o) De fleste af Oplysningerne i denne Biografi er med Forfatterens velvillige Tilladelse - hentede fra C. J. Hagemanns Kronik
i Bornholms Tidende, Nr. 126, 1923, benævnt: »Forr i Tider«.
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bygge paa den mindre bekostelige eller mere brandfa:-lige
Maade. Men det ,er ikke afgjort, at han kan faae Jord at kJøbe,
og selvom han kan fa ae det, vil den maaske falde ham for
kostbar.«
Han sluttede med at erklære, at han vilde stemme imod Forslaget, dersom det ikke blev væsentlig ændret. Ved Samlingens Slutning laa det endnu i det nedsatte Udvalg.
.
I Landstinget gav Kammerherre Krabbe Møde ved Samlmgens Begyndelse, og han blev ogsa~ Medlem af et Udvalg,
nemlig det 5 Mands Udvalg, Landsunget nedsatte ~ngaaende
et Lovforslag om at give ugifte K vinder Fuldmyndighed ved
25 Aars Alderen. Der er imidlertid Grund til at ant~g~, at ~an
allerede dengang har følt sig syg; den ellers saa flittige .Rlgsdagsmand var nemlig fraværende ved alle Navneopra~b I Oktober Maaned undtagen et enkelt; han havde heller Ikke 0:det en eneste Gang; i Mødet den 22/10 var han udtrykkehg
sygemeldt. Den 3/1 I afgik han som foran nævnt ved Døden,
og ved Begyndelsen af Mødet den følgende Dag udtalte Landstingets Formand, Højesteretssagfører Bruun, følgende:. » J<:g
har at bringe det sørgelige Budskab, at ifølge derom ul mig
sket Anmeldelse, er Landstingsmanden for 4' Kreds, Kammerherre Krabbe, i Gaar ved Døden afgaaet. Der skal fra Formandens Side ske Indberetning til Indenrigsministeriet, for at
nye Valg kan blive foretaget«.
Det kunde synes overraskende, at Formanden former sin
Mindetale saa kort og køligt, men dette var stemmer:de med
Datidens Rigsdagsskik. - Krabbes Afløser Pastor Mossm holdt
sin Jomfrutale den 19/12; det var und:r ~inanslovens 3' Behandling i Landstinget, og den lød I sm Helhed saaledes:
•
(Landst. Forh. 1857, Sp. 168 9-9 0 ).
»Jeg har hidtil havt Betænkelighe~ ved at tage. Ordet I
denne Forsamling, da jeg saa sent har mdtaget Sæde I samme.
J eg finder mig imidlertid nu kaldet til ~t yttre. mig. per :r blevet talt om, at Besparelser burde, saavldt m?hgt, gJøres I B~d
gettet for det kommende Aar, og dette maa Jeg af ganske .HJerte tiltræde. Jeg er Repræsentant for en ø, som staaer tilbage
for de øvrige Provindser af Danmark, ikke blot ved den vanskelige Communication, men navnlig som Følge af den sæ:-deles ugunstige Høst i afvigte Aar. Medens der maaskee I de
øvrige Dele af Danmark har været Mangel, har der yaa .Bornholm været en fuldkommen Misvæxt. Vort Lands Sltuauon er
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derfor uheldigere end de andre Provindsers, og uden Hensyn
til Handelskrisen er Bornholms Tilstand unægtelig meget beklagelsesværdig. Er det altsaa muligt, at der kan skee nogen
Besparelse i det fremlagte Budget, er det min fuldkomne Overbeviisning, at det ikke blot vil være til Gavn for hele Landet,
men vil navnlig vise gavnlige Virkninger for den Landsdeel,
jeg har den Ære at repræsentere. Hvad navnlig angaaer Communalafgifterne, som nylig ere berørte, da ere disse paa Bornholm stegne til en ganske usædvanlig Høide; navnlig har Skoleloven havt særdeles stor Indflydelse, især i den Menighed,
hvor jeg er ansat som Præst, og det Samme er i større eller
mindre Grad Tilfældet med alle de øvrige Menigheder. Det er
altsaa ikke blot de kongelige Skatter, men navnlig Communeskatterne, som trykke Landets Beboere, og, forsåavidt det derfor er muligt, at Besparelser kunne finde Sted, tillader jeg mig
af ganske Hjerte at tilraade samme, idet jeg naturligvis ikke
skal afholde mig fra at give min Stemme til Finantsloven, som
nu har gjennemgaaet saa mange Stadier, at der selvfølgeligt i
den ikke kan finde nogen Forandring Sted.«
Indenrigsministeren bemærkede til Hr. Mossin, at han »var
noget uklar«, da »de Skatter, der ville være at erlægge efter
Finansloven jo ville være de samme uden Hensyn til de Udgifter, som afholdes«.
Det var Pastor Mossins eneste Præstation i denne Samling,
og den afgav ikke Vidnesbyrd om større Indsigt i Statens Sager; men det var jo ogsaa en Jomfrutale!
Rønnekredsens Repræsentant, Findanus Petersen, for hvem
denne Samling blev den sidste, havde Ordet 28 Gange, deraf
de 22 om Næringsloven, i hvilket Lovarbejde han som Haandværker havde den allerstørste Interesse, og i hvis Folketingsudvalg (paa 9 Medlemmer) han ogsaa havde Sæde. Andre Udvalgspladser fik han ikke, men Næringsloven var uden Sammenligning denne Rigsdagssamlings vigtigste Lovforslag og en
Sag, der omfattedes med den største Interesse i vide Kredse.
Allerede i Stænderforsamlingens Tid var Kampen mod Lavsvæsenet rejst, om end uden at føre til noget Resultat; men i
Grundloven af r849 var der givet Løfte om fri og lige Adgang
til Erhverv, og dette Krav havde overvejende Tilslutning saavel indenfor det nationalliberale Parti som blandt Bondevennerne. I r856 gennemførtes den fri Høkerhandel paa Landet
udenfor r Mil fra Bygrænsen (Læbæltet), og i den her omhand-
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lede Samling mødte Indenrigsminister Krieger med et Forslag,
hvorefter Lavene efter en Overgangstid paa 5 Aar (oprindelig
foreslaaet 3) skulde forsvinde, og enhver Mand og ugift
Kvinde med borgerlige Rettigheder have..Adgang til at. faa Borgerskab og Næringsbevis.
Dette Forslag blev mødt med den voldsomste Modstand fra
betydende Kredse i Købstæderne, særlig Haandværksmestrene;
der tilstilledes Rigsdagen en Protestadresse med 15.000 Underskrifter, og Forslaget gav Anledning til en Folketingsdebat,
der strakte sig over 14 Møder. Det nedsatte Udvalg, hvis Formand var Biskop Monrad, afgav efter kun 3 Ugers Forløb en
meget omfattende Betænkning, der gav Udtryk for stærkt afvigende Opfattelser. Bondevensføreren J. A. Hansen, der af
Profession var Skomager, viste sig som en Modstander af den
foreslaaede Næringsfrihed, medens Monrad indtog et mæglende Standpunkt. Paa lignende Maade stillede Findanus Petersen sig, men det fremgaar saavel af Betænkningen, som af
den efterfølgende Debat i Tinget, at han ikke sejlede i nogens
Kølvand. En Del Ændringsforslag stillede han paa egen Haand;
til andre havde han vekslende Medforslagsstillere; adskillige
af disse Ændringsforslag var han af sine Meningsfæller udset
til at motivere i Salen. Et af de vigtigere Emner under denne
Forhandling var Spørgsmaalet om, hvorvidt Svendeprøver el.
lign. skulde opretholdes som Betingelse for at opnaa Borgerskab som Haandværksmester. Baade Monrad og J. A. Hansen
kæmpede herfor; Findanus Petersen imod. Tinget gav med
overvejende Flertal dette sidste Standpunkt sin Tilslutning. Et andet Spørgsmaal var Gebyrerne for Næringsbevis. Findanus Petersen talte varmt for lavere Takster end af Ministeren
foreslaaet ude i Provinsen, hvor Indtægterne var smaa. Her
fulgte Folketingets Flertal Minist,eren. - For eet Ændringsforslags Vedkommende stod Findanus Petersen som eneste Forslagsstiller; det lød saaledes: »Ingen Handlende er berettiget til
at have Boutik paa flere Steder i samme Commune«. Han motiverede det paa følgende Maade (Folket. Forh. 1857, Sp.
14 0 7- 08 ):
»Jeg yttrede forleden Dag, at jeg erkjendte Nødvendigheden
af i visse Retninger at indskrænke Capitalens Herredømme, og
jeg skal her vedkjende mig, at det er Frygten for Capitalens
Magt, der har bevæget mig til at stille dette Underændringsforslag til Forslaget om en ny Affattelse af § 33. Mit Forslag
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gaaer ud Raa, at ingen Handlende skal være berettiget til at
have Bouttk paa flere Steder i samme Commune. Hensigten
med Forslaget troer jeg liggersaa klart for enhver af de Herrer, a~ det ikke behøver nogen videre Motivering. Jeg har vel
kun rm~e Haab om, at det vil blive antaget, eftersom Udvalgets øvnge Medlemmer ikke alene ikke have understøttet Forslaget, men tvertimod ligefrem opstillet det Modsatte nemlig
at der Intet er til Hinder for at have flere Udsalgss;eder fo:
By~rne~ Vedkommende; men min Overbeviisning om det Feilagttge I denne ~este~melse og om det Farlige i at give enkelte
Mænd, der ere I BeSIddelse af -større Capitaler, Ret til at etablere Boutik paa saamange Steder i samme By, som de finde
for godt, og saaledes tilvende sig den hele Handel er saa fast
at jeg aldrig .skal fortryde at have bragt dette' Spørgsmaal
under Afstemlllng, Udfaldet blive iøvrigt, som det vil.«
Trods de smaa Forventninger, Findanus Petersen havde om
at føre sit Forslag igennem, blev det ved Navneopraab vedtaget m~d 37 Ste~mer I?od 3 I. Det maa betegnes som en meget
betydelIg personlIg Sejr for Rønnekredsens Folketingsmand.
Paa et andet Punkt var han ikke saa heldig; men det var
ogsaa et stort Brød, han her slog op, idet han foreslog, at Komn::unalbestyrelserne skulde være berettigede til at inddrage Nænngsskatten under Skatten paa Formue og Lejlighed. Det
blev bestemt afvist af Regeringen og forkastedes med 56 Stemmer mod II.
. Ogsaa t~l Lovforslagets 3' Behandling var der stillet adskillIge Ændnngsforslag. Til 2 af disse var Findanus Petersen
e~este Forslagsstiller; det ene tilsigtede at give Folk Adgang
ul at forene Borgerskab som Haandværker med Næringsbevis
som Høkere eller Marskandisere; efter det andet skulde Handel
med !raad og Garn henregnes til »Borgerskaber paa visse Art~r nnge Handel«, der kunde meddeles uden Betaling. Skønt
FIndanus Petersen som nævnt var ene om at føre disse Forslag
frem, og skønt Indenrigsministeren gik imod dem om end ikke
særlig stærkt, blev de begge vedtagne, det første :ned 39 Stemmer mod 28, det andet med 58 Stemmer mod I I.
. Det ly~kedes Næringsfrihedens Venner under Indenrigsmimster Knegers myndige Ledelse at føre Lovforslaget igennem;
under. 29/1 2 1857 ophøjedes det til Lov. Den betød en gennemgnbende Reform af de paagældende Samfundsklassers indbyrdes Forhold og gav Udtryk for det nye liberale Livssyn.
12
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Først langt ind i det 20' Aarhundl'ede foretoges nogen Ændring af Betydning i disse Bestemmelser; den var iøvrigt en
Videreførelse af Tankerne fra 1857, idet man i 1920 ophævede
Læbæltet.
For Findanus Petersen betød Arbejdet med Næringsloven
Afslutningen af hans Rigsdagsgerning; det var en Afslutning,
der repræsenterede en meget betydelig Indsats baade i formel
og reel Henseende; hans Indlæg var prægede af Sikkerhed i
Formen og en fast Vilje til at føre sine Tanker igennem. Det
ses klart af Rigsdagsforhandlingerne, at han baade var Herre
over Stoffet og vidste, hvorledes han skulde forme et Ændringsforslag. Hans Avindsmand, Adjunkt Brandt, maa vel i
1857 ikke have læst Rigsdagsreferaterne saa grundigt, som han
gjorde det i Findanus Petersens Debutantperiode, for saa havde
han vel følt Trang til at gøre Afbigt!

hvis Leder han var, meldte sig og fremsatte nogle politiske Udtalelser. Bogbinder Højer og Prokurator Fog stillede en Række
Spørgsmaal til ham, som han efter »Rytterknægten«s Referat
af Mødet - i Bornholms Avis er det ikke omtalt - besvarede
særdeles tilfredsstillende, saaledes at Prokurator Fog erklærede,
at han vilde give ham sin Stemme paa Valgdagen. Bogbinder
Højer udtalte, efter at han havde faaet Svar paa sine Spørgsmaal, at han fandt sig særdeles tilfredsstillet ved ,>Besvarelsen
af Interpellationerne og ret glædede sig til at se ham som
Valgkandidat«. Mødet sluttede med, at Sejlmager Wichmann
udbragte et Leve for ham. I sin Omtale af dette Møde udtaler
»Rytterknægten«, at »Kandidaten er os bekendt som frisindet,
ejderdansk og Skandinav«, men tilføjer, »at det synes, at Vælgerne i det hele ikke ønsker hans Valg«. Referatet i »Rytterknægten« slutter med, at efter Forlydende vil Hr. Skolelærer
Siers ted blive opfordret til at stille sig, og man udtaler den
Formodning, at »en Masse« af Vælgerne staar bag ved ham.
2 Dage før har Løjtnant Lucianus Kofod optraadt som Taler ved en Grundlovsfest i >,Sommerlyst« ved Rønne. Denne
var arrangeret af »Rytterknægten«s Redaktør, M. Wolff, og
efter hans egen Paastand, der dog stærkt bestredes af Indsendere i Bornholms Avis, var der 2.000 Mennesker tilstede ved
Festen. Her havde Lucianus Kofod Ordet 2 Gange; i sin første Tale udviklede han, at det var fejlagtigt at benævne Grundloven en kongelig Gave, idet den ikke var andet end en fra
Fædrene nedarvet Ret, som Folket en Tid lang havde været
berøvet, men nu havde erholdt tilbage. Han sluttede denne
Tale med at mindes de faldne i den slesvigske Krig og deriblandt navnlig >,de brave nordiske Brødre, der havde forfægtet Danmarks Sag«. I sin 2' Tale, der sluttede med et Leve
for »gamle Danmark«, søgte Lucianus Kofod at begrunde, at
det nuværende Danmark ikke var det samme som i 1848, idet
Varmen for Folkets hellige Rettigheder tildels var afkølet, men
at vi maatte haabe, at det blev bedre.
Samme Dag samledes en lille Kreds af Embedsmænd og
»bedrestillede« Borgere til en Grundlovsfest paa Dams Hotel.
Lucianus Kofod er aabenbart gaaet lige fra Folkefesten i »Sommerlyst« til det mere eksklusive Selskab paa Hotellet for ogsaa der at præsentere sig. Han holdt ved Bordet en Tale for
»et aandeligt Skandinavien« og udbragte en Skaal herfor.
Senere underholdt han Forsamlingen ved Fremsigelse af Digte

22. FOLKETINGSVALGENE PAA BORNHOLM I 1858.
Med Rigsdagssamlingen i 1857 var den 3-aarige Periode, for
hvilket Valget i 1855 gjaldt, udløbet, og der skulde finde Nyvalg til Folketinget Sted; Valgdagen blev fastsat til 14' Juni.
Rønnekredsens hidtidige Folketingsmand Findanus Petersen
søgte ikke Genvalg. Hvad Grunden hertil har været, er ikke
oplyst; han var kun 40 Aar gammel og havde - ikke mindst
i den sidste Rigsdagssamling - med Interesse og Energi kastet
sig over sine Rigsdagsopgaver. Der var heller ingen Grund til
at tvivle om, at han uden Vanskelighed vilde kunne faa sit
Mandat fornyet. Anta~elig har private Forhold medført, at
han besluttede sig til at træde ud af det politiske Liv. Han var
i 1857 blevet gift for 2' Gang og var flyttet til Neksø; den
beskedne Rønnehaandværker var blevet en meget velhavende
Neksøborger.
Der foreligger ikke Oplysninger om egentlige Vælgermøder
i nogen af de bornholmske Kredse; dog afholdtes 8 Dage før
Valget, altsaa den 7/6, et svagt besøgt »Prøvevalg« i Rønne.
Indbyderen hertil var Lærer Siersted, der indledede og foreslog Fuldmægtig Meyn til Ordstyrer. Da ingen anden blev
bragt i Forslag, overtog han Hvervet og forespurgte, om der
var nogen Kandidat tilstede. Den kun 29-aarige Løjtnant
Lucianus Kofod, der paa forskellig Maade var velkendt paa
Øen, navnlig fra sit Arbejde med Folkehøjskolen i Aakirkeby,
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Qg Deklamationer. Stemningen synes her efterhaanden at være
hlevet ret animeret, og det kan ses af »Rytterknægten«s iøvrigt
meget haanlige Omtale af denne Sammenkomst, at Lucianus
Kofods Kandidatur har været under Drøftelse, dog vistnok
nærmest: i spøgefuld Form.
Paa Valgdagen mødte i Rønne 2 Kandidater, Lucianus Kofod og Lærer Siersted, der først i sidste Øjeblik havde indvilget i at lade sig opstille. Byfoged Bjørnsen indledede Valghandlingen med en »kjærnefuld og smuk Tale«, hvori han udviklede Valgets Betydning og Grundlovens Skæbne siden dens
Ikrafttræden. Han sluttede med et Leve for Grundlovens Giver, hvorefter Kandidaterne og deres Stillere blev proklamerede. Lucianus Kofod mødte med følgende Stillere: Sejlmager
Wichmann, Fajancefabrikant Sonne, Gaardejerne A. Lind, Olsker, J. Kofod, Nylars, og Lohmann, Vestermarie. Lærer Siersteds Stillere var: Fuldmægtig Th. Meyn, Købmand H. P.
Rønne, Snedkermester H. P. Bidstrup, Smedemester A. Bohn
og Gaardejer F. Rask. Wichmann var ordførende Stiller for
Kofod og Meyn for Siersted. Om de to Kandidaters Valgtale
oplyses det, at Kofod med Liv og Varme udtalte sig i frisindet
Retning, og at ogsaa Siersted udtalte sig »med Varme saavel
for Grundloven som for Valgloven«. Han dvælede navnlig
ved Nødvendigheden af Besparelser paa Finansloven og lovede,
at hvis han blev valgt, skulde han særlig vie denne Sag Interesse. Interpellanterne tog derefter fat, og det var mange Ting,
der ønskedes Oplysning om. Kandidaterne maatte bl. a. gøre
Rede for deres Stilling til Næringsloven, Kommunernes Selvstyre, Forholdet til Tyskland, Folkekirkens Ordning og Indførelsen af Nævninge. Til sidst tog Lucianus Kofod sig for at
eksaminere sin Modkandidat, hvilket vel nok maa betegnes som
noget ekstraordinært. Det oplyses i Bornholms Avis, at den
livlige og interessante Valghandling, der fulgtes med stor Opmærksomhed og Interesse af den talrige Forsamling, tilsidst
betoges noget af sin Værdighed ved, at den ene Kandidats ordførende Stiller - hvilken oplyses ikke - anslog en personlig
Tone.
Ved Kaaringen var det klart, at Lucianus Kofod havde Flertallet, og Hr. Siersted frafaldt straks Afstemningen til Protokollen, hvorfor Lucianus Kofod betegnedes som valgt. Han
takkede og udbragte et Leve for Fædrelandet, hvorefter der af
en Vælger blev udbragt et Leve for den nyvalgte Folketingsmand.

Efter »Rytterknægten«s Meddelelse var en Mængde af de
paa Rønne Torv forsamlede Mennesker Vælgere fra 2' Kreds,
og de deltog i Stemmeafgivningen! Hvorvidt dette havde
nogen Betydning for Valgets Udfald, skal dog ikke kunne
SIges.
Valget i Aakirkeby fik et mere stilfærdigt Forløb. Der var
fra alle Sider Enighed om at genvælge Kredsens Folketingsmand, Løjtnant Dam. Han mødte derfor som eneste Kandidat;
hans Stillere var Kaptajn Rask, Eskildsgaard, Pedersker, Farver o. E. Sonne, Neksø, og Avlsbrt;!ger L. Espersen, Aakirkeby. Dam holdt en ganske kort Valgtale, hvori han motiverede, hvorfor han stillede sig paany og gjorde Rede for sin
Deltagelse i nogle af de vigtigste Sager, der var blevet behandlet under sidste Rigsdagssamling. Valghandlingen s Leder, Byfoged Nygaard, Neksø, forespurgte derefter, om nogen vilde
stille Spørgsmaal til Kandidaten. Da dette ikke var Tilfældet,
blev Løjtnant Dam erklæret for valgt. Han udbragte først et
Leve for Kongen og derefter et for Grundloven, hvorefter
o. E. Sonne udbragte et Leve for den genvalgte Rigsdagsmand.
23. PERSONERNE; BIOGRAFISKE DATA.
Lucianus Hansen Kofod':-)
var født den 27/5 1829 paa Slettegaard i Pedersker, hvor hans
Moder, ugift Agnethe Margrethe Holm (født 1800, død 1875)
var Tjenestepige. Hendes Fader var Degnen Jens Jensen Holm,
der oprindelig lærte Skomagerhaandværket af sin Fader i
Rønne, men som i 1808 blev Skoleholder i Aakirkeby, senere
Degn og Omgangs lærer i Pedersker. Han bistod samtidig Folk
med at affatte juridiske Dokumenter, skrive Skatteansættelser
etc., endvidere førte han i flere Aar Rønne Købstads Kæmnerregnskab. Han var kendt over hele Øen under Navnet »Denijn
Holm«. I sit Ægteskab med Provst Christian Transes Datter
havde han 8 Børn, hvoraf Lucianus Kofods Moder var den
ældste; den yngste var den kendte Rønneborger Jenus Laurentius Holm, der oprindelig var Skrædder, senere Symaskinehandler (født 1819, død 1902).
,,) Denne Biografi er for betydelige Afsnits Vedkommende et Uddrag af en Skildring, som C. J. Hagemann har givet af Lucianus
Kofods Liv og Virksomhed i Bornholms Tidendes Julenummer for
1928 .
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Lucianus Kofods Fader var Skrædder Hans Kofod Jensen i
Bodilsker, der døde som Ungkarl. Moderen, der var en begavet og opofrende Kvinde, giftede sig et Par Aar efter Lucianus's
Fødsel med Skrædder Christian Peter Markussen (født 1804);
i dette Ægteskab var der 4 Børn. Familien boede i et jordløst
Hus i Sømarken i Pedersker, og Lucianus henlevede her sin
Barndom i den yderste Armod. Kun 6 Aar gammel maatte
han i Sommermaanederne ud for at tjene sit Brød som Vogterdreng hos Bønderne; dette fortsattes hvert Aar indtil Konfirmationen; kun i nogle faa Vintermaaneder fik han eri nødtørftig Skoleundervisning hos Sognets Omgangslærer. Efter
at være konfirmeret kom han i Skrædderlære hos Skrædder
(senere Købmand og Gæstgiver) Jens Hansen Rønne i Aakirkeby. Hans Maal var imidlertid at blive Officer, og da den
første slesvigske Krig brød ud, var han - skønt kun 19 Aar Korporal ved Bornholms Milits.
Den Begejstringsbølge, der gik over Landet i 1848, fængede
ogsaa stærkt i Lucianus Kofods let bevægelige Sind. Han
meldte sig selv som frivillig og søgte at opflamme sine Landsmænd til Kamp for Konge og Fædreland. I November i det
nævnte Aar findes i Bornholms Avis et med hans fulde Navn
underskrevet Digt, hvis første Vers lyder saaledes:
Farvel jeg bød min Fader og min Moder,
Farvel jeg bød Bornholm min Fædre-Øe,
Jeg savner her hver Landsmand, Ven og Broder,
som kun i Kamp for eget Hjem vil døe;
O Yngling! hør hvad Pligtens Stemme byder,
Der toner i din Barm med Sandheds Røst!
Naar Sejrens Krands de danske Sønner pryder
Da at deeltage - skjænker salig Trøst.
Han deltog i Felttogene i 1848 og 1849 og fik et fortrinligt
Vidnesbyrd fra sine militære foresatte, men ved Afslutningen af
det 2' Krigsaar blev alle frivillige sendt hjem af Krigsministeren, og Lucianus Kofod henlevede nu nogle tunge og trykkende
Maaneder i Hovedstaden som Arbejder paa en Tobaksfabrik.
Henimod Slutningen af Aaret 1849 blev han imidlertid paany
antaget som frivillig og gjorde Tjeneste ved Artilleriet, hvor
han gennemgik Aspirantskolen for Officerer. Han blev derefter
sendt til Fronten og deltog i de blodige Kampe om Frederiks-
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stad. Selv blev han haardt saaret af en Granat i Hovedet og
henlaa paa Lazaret i 3 Maaneder, de første 8 Dage aldeles
blind. Han bevarede hele Livet igennem et Par Ar efter denne
Granateksplosion, men genvandt sit Syn. Efter Krigens Slutning blev han staaende ved det slesvigske Gendarmeri indtil
18 52.
Ved sit Ophold i Sønderjylland havde han bl. a. stiftet Bekendtskab med den dansksindede Gaardejer Fr. N. Bøttger*) i
Hatlund i Angel, der havde faaet Interesse for den begavede
unge Bornholmer, hvis ønske nu var at blive Skolelærer. Bøttger laante ham 150 Rdl., og for dette Bdøb gennemførte Lucianus Kofod ved Nøjsomhed og beundringsværdig Flid sit
Studium. Allerede Aaret efter tog han som Privatist fra Jelling Seminarium Skolelærereksamen med første Karakter. Han
var derefter en kort Tid Huslærer, men i 1854 blev han Forstander for den nystiftede Gjedved Højskole. I de 2 Aar, han
var Leder af denne Skole, udfoldede han en betydelig Virksomhed som Folketaler rundt omkring i Jylland. Han agiterede for det ejderdanske Standpunkt og var iøvrigt en ivrig
Tilhænger af Skandinavismen. I denne Periode stillede han
sig første Gang til Rigsdagsvalg ved et Suppleringsvalg i Vejle;
den 17/7 1854 var han Kandidat, men han fik saa faa Stemmer ved Haandsoprækning, at han trak sig tilbage, og Pastor
Hammerich, hans Modkandidat, blev valgt ved Kaaring.
I 1856 opgav han sin Virksomhed som Højskoleforstander
i Jylland; Skolen var gaaet tilbage i Elevtal, og da han blev
udnævnt til Løjtnant i den bornholmske Milits' Artilleri,
vendte han hjem til sin Fødeø. Her sluttede han Venskab med
. den 6 Aar ældre Løjtnant Philip Dam, sammen med hvem han
rejste en energisk Agitation for Oprettelsen af en Højskole paa
Bornholm. Resultatet af disse Bestræbelser er nærmere omtalt
i Philip Dams Biografi foran. Lucianus Kofod var Skolens Forstander, men allerede i 1858, da han blev valgt til Folketingsmand for Rønnekredsen, opgav han Skolen.
Lucianus Kofods Indtræden i Rigsdagen blevet Vendepunkt
i hans Liv. Ved Kultusminister Monrads Bistand fik han Stipendium til at studere Nordens Sprog, Litteratur og Oldsager,
og han aflagde, da Studiet var sluttet, en særdeles tilfredsstil".) Svigerfader til den kendte Oldgransker, Lærer J. A. Jørgensen
og Sandemand Ipsen, Brændesgaard, Ibsker.
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lende Prøve for en Kommission af Universitetets Lærere og
gav derefter selv Undervisning i disse Fag.
Lucianus Kofods første Rigsdagsperiode strakte sig over 6
Aar, fra 1858-1864. Han stod i denne Tid omtrent paa samme politiske Standpunkt som sin Kollega, Løjtnant Dam fra
Aakirkebykredsen. Han hørte Ikke til noget bestemt politisk
Parti, men stemte som oftest sammen med Bondevennerne.
løv-rigt sluttede han sig i mange Henseender til de nationallibe'rale og var et virksomt Medlem af den politiske Sammenslutning, der kaldte sig »Dannevirkeforeningen«. Det var hans
stærke Sympatier i den slesvigske Sag, der her var bestemmende for hans Standpunkt.
Da Krigen udbrød i 1864, meldte han sig paany som frivillig; vi finder altsaa begge de bornholmske Folketingsmænd,
Dam og Kofod, som frivillige ved Hæren. Lucianus Kofod var
med baade ved Dannevirke og ved Dybbøl, og hans Indsats
er fra flere Sider omtalt meget anerkendende.
Krigen sluttede jo medet katastrofalt Nederlag, og Lucianus
Kofod følte som saa mange andre paa den Tid dyb Bitterhed
overfor de ledende indenfor Hæren og Statsstyrelsen. I sin
rastløse Iver for at tjene den danske Sag og i en af Sorgen
over Rigets Sønderlemmelse uligevægtig Stemning rejste han
til Sverige, hvor han holdt en Del Foredrag, i h vilke han i de
voldsomste Udtryk kritiserede Hærførerne og Politikerne. I
en Tale i Stockholm udtalte han saaledes om General de Meza:
»Vi havde tilOvergeneral en fortræffelig Skaaltaler, en portugisisk Jøde; vi ventede det værste af ham, og han overtraf
vore Forventninger«. Berlingske Tidende refererede disse Foredrag og kritiserede stærkt, at en dansk Mand, oven i Købet en
Officer, udtalte sig paa denne Maade. Bladet betegnede Tonen
i hans Taler som modbydelig, egnet til at vække alle veltænkende Mænds Harme, og Krigsminister Hansen meddelte ham
Afsked uden Pension og uden Varsel, og hans Navn blev slettet af Listen over Hærens Officerer uden forudgaaende retsliO'
Undersøgelse. Lucianus Kofod udgav til Selvforsvar en mege~
velskreven Piece paa 43 Sider. Som Motto i Bogen anførte han
Struensees Ord: »Med en Smule Behændighed og Ondskab er
det let at finde Statsforbrydelser«. Han sluttede sin Piece med
følgende Udtalelse: »Mit Krigerskjold er sønderbrudt, ikke af
Bøddelen, men af Krigsministeriet. Desuagtet nærer jeg det
stolte Haab, at jeg, saa snart paany en Fjende overskrider Nor-

dens Grænser, maa blive fundet værdig til endnu en Gang at
bære Skjold og føre Værge for mit Fædreland«.
Under Krigen havde der fundet Nyvalg til Folketinget Sted
(den 5/3 1864). Lucianus Kofod stod dengang i Dybbøl Skan-

Kaptajn Lucianus Kofod

ser, og Rønnekredsens Vælgere kaarede en anden, Lærer A. L.
Hjorth, til deres Repræsentant. I de Aar, der nu fulgte, stod
Lucianus Kofod altsaa udenfor saavel Hæren som Rigsdagen.
Det var fattige og kummerlige Aar, hvor han opholdt Livet
som Forfatter og Medarbejder ved forskellige Blade og som
Foredragsholder. Navnlig virkede han for »Nordisk Samfund«
og for Skyttesagen. I 1869 paabegyndte han ~elv Udgivelsen
af et lille frisindet Blad »Heimdak
Ved de to Valg til Folketinget, som fandt Sted i l 866, søgte
han paany at komme ind i Rigsdagen; han stillede sig i Nibekredsen imod den kendte Gaardejer Villads Holm. Han faldt
imidlertid ved begge Valg; første Gang (den 4/6 66) fik Villads Holm 386 Stemmer, Lucianus Kofod 265; ved det andet
Valg (12/10 66) blev Villads Holm valgt med 358, mens Lucianus Kofod kun fik 127. Først i 1869 lykkedes det ham at genvinde sin Plads i Folketinget, idet han erobrede sin gamle
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Kreds, Rønnekredsen, fra Bornholms Kommandant, Major
M. E. Fallesen, der havde repræsenteret den fra r 866 til r 86 9.
Lucianus Kofod blev valgt med 422 Stemmer, Fallesen fik 231.
Ved sin Genindtræden i Folketinget regnedes han nærmest
til det daværende Venstre-Centrum; senere svingede han over
til det »nationale Venstre«, en lille Gruppe paa 6 Medlemmer,
der blev tilbage, da »det forenede Venstre« dannedes i r 87 2 •
Fra dette Tidspunkt følte han sig stærkere og stærkere i Opposition til Venstre og førtes til sidst over i det yderste Højre.
Han holdt imidlertid Rønnekredsen i r2 Aar, fra r869-r881.
Han var i denne Periode paa Valg 5 Gange. Ved Valget den
20/9 r 872 havde Venstre opstillet den senere Folketingsmand,
Redaktør Korsgaard imod ham; men Lucianus Kofod blev
valgt ved Kaaring. Ved Valget Aaret efter havde han ikke
nogen Modkandidat; men ved Valget den 25/4 r876 mødte
Korsgaard paany som Venstres Kandidat. Han opnaaede imidlertid kun r 84 Stemmer imod Lucianus Kofods 531. Ved Valget den 3/r r 879 var Lucianus Kofod ganske vist Enekandidat,
men ved Afstemningen blev han fældet, idet der var 325 NejStemmer mod 3 r 3 Ja. Ved Omvalget Ugen efter opstillede
Venstre Gaardejer Landschoff, Kjærgaard, Vestermarie, imod
ham. Her blev Lucianus Kofod imidlertid valgt med 637 Stemmer? Landschoff fik kun 43 r. Saavidt mig bekendt skyldtes
LucIanus Kofods Genvalg ved denne Lejlighed delvis, at Lederen af Luthersk Missionsforening paa Bornholm, Missionær
Chr. Møller, stærkt agiterede mellem denne Forenings Medlemmer for Højremandens Valg. Dette vakte i venstresindede
Kredse indenfor Foreningen megen Kritik imod Missionær
Møller. - Det stod imidlertd Lucianus Kofod klart, da Vælgerne atter skulde til Valg i r88r, at han ikke kunde genvælges. Han stillede sig derfor ikke, men overlod Kampen til
Højremanden, Kaptajn Aarøe, der imidlertid faldt imod Venstres Kandidat Gaardejer M. P. Blem.
Lucianus Kofod kom ikke til at spille nogen betydelig
Rolle paa Rigsdagen. Føreremne var han ikke, og i det saglige Arbejde om praktiske Lovgivningsspørgsmaal viste han
sig mindre velegnet. Dertil kom, at hans stærke, stemningsprægede Gemyt og uligevægtige Sind skabte ham baade personlige og saglige Vanskeligheder i Rigsdagsgerningen. Hans politiske Bane er da ogsaa præget af hans stærkt svingende Holdning baade overfor Enkeltheder og politiske Hovedlinier. Han
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begyndte som glødende Frihedsrnand, der yndede radikale
Talemaader, og han endte som en bitter Modstander af de venstreorienterede Partier. Han er i saa Henseende en diåmetral
Modsætning til den samtidige Folketingsmand for Aakirkebykredsen, Philip Dam. Ungdomsvenner og Dusbrødre og indvalgt i Folketinget omtrent samtidig, begge Officerer i den
bornholmske Milits, begge frivillige i vore slesvigske Krige,
er de ydre Lighedspunkter mellem disse to talrige, men medens
Dam fulgte en jævn Linie og fastholdt sine politiske Synspunkter, omend i noget modereret Form, saaledes som Tid og
Udvikling gjorde det paakrævet, bragte Lucianus Kofod sig i
Selvmodsigelsens og de bratte Omskiftelsers Tegn; mens Dam
blev' den solide Rigsdagsarbejder, der blev anvendt af sit Parti
paa ansete Udvalgspladser, holdt Lucianus Kofod sig mest til
det polemiske og agitatoriske. Men her var han ogsaa en
Mester, der var frygtet af dem, mod hvem han rettede sin
spidse Kaarde. Og det var ikke altid Sagen, det gjaldt, men
tidt ogsaa Personen. Stærkt omtalt i hine Tider og husket endnu af ældre Politikere er den lille Bog »Rigsdagsruner«, en
skarp satirisk Karakteristik af Rigsdagens Medlemmer, som
Lucianus Kofod utvivlsomt var Forfatter til. Som Eksempel
paa det bidske, men næsten klassiske Vid, hvormed L. K. omtaler sine Kollegaer, skal her citeres den »Rune«, han ristede
Philip Dam. Den lyder saaledes:
Kaptajn Dam
er min Skam
hverken stram
eller gram,
men saa tam
som et Lam;
Stridens Glam,
Sprogets Bram,
Saks og Kam,
er for ham
Djævelskram.
Heller ikke Lucianus Kofod gik Ram forbi. Tiden var kritisk indstillet overfor Politikerne, og der anvendtes endnu
skarpere og mere nærgaaende Kampmaader end nu om Stunder.
I et af disse satiriske Skrifter findes følgende Omtale af
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Lucianus Kofod, kort efter at han havde fældet Kammerherr~
.
.

Lucianus Kofod benyttedes ikke saa lidt i Agitationen ude i
Landet, særlig efter at det forenede Venstre var dannet, og
Højre havde Brug for en Del rejsende Agitatorer. Han gjorde
ved sine vittige Bemærkninger og ved sine skarpe Udfald mod
Venstre og dets Politik megen Lykke og havde let ved at
skaffe sig Ørenlyd i en Forsamling. Han slog paa disse Agitationstourneer stærkt paa de nationale Strenge, og dette var
ikke hul Tale; thi - paa eet Punkt var Lucianus Kofod hele
~it Liv tro imod sine Ungdomsideer, nemlig i sin oprigtige
Fædrelandskærlighed og sin varme Tilslutning til de skandinaviske Tanker. Interessen for alt, hvad der var nordisk,
specielt dansk, medførte ogsaa, at han optraadte som Sprogrenser og gjorde, hvad han kunde i Rigsdagen for at fordanske
Lovsproget, ligesom han energisk arbejdede for, at Oldnordisk
blevet Undervisningsfag i de lærde Skoler. Man tillægger ham
Opfindelsen til det nu ret almindelige Ord »Madstræb«, om
hvilket det i en Revy ved et Studenterkarneval i I 870 hedder:
»Det Ord er nok udenlandsk
Eller ogsaa har Kofod lavet det.
Det er hverken ægyptisk eller dansk.
Jeg kan hverken forstaa eller stave det.«
Kofod udgav ogsaa en Sproglære og en Retskrivningslære,
som en Tid blev stærkt benyttet.
Paa et andet Punkt fik Lucianus Kofods Virksomhed ogsaa
en vis Betydning. Hans egen fattige Barndom gjorde det naturligt for ham at vise de sociale Spørgsmaal en Ievende Interesse .
I 1867 blev han valgt til Formand for Hovedstadens største
Arbejderforening: »Den broderlige Arbejderklasses Hjælpeforening«. Han blev en energisk Leder af Foreningen, og den fik
under hans Førerskab et betydeligt Opsving. I denne Stilling
stod han, da Socialdemokratiet begyndte sin Virksomhed her
i Landet. En af Partiets Ledere, Poul Geleff, var sammen med
Lucianus Kofod Redaktør af det forannævnte Blad »Heimdal«,
som Kofod havde stiftet; men Geleff, Pio og de andre Arbejderledere fulgt,e Veje, der skilte dem fra Luicanus Kofod. Hans
Plan var at vise Arbejderne en reformatorisk Vej til Løsning
af det økonomiske Problem uden om Marxismen og de kampberedte Fagforening'er. Hans Bestræbelser lykkedes ikke, men
han blev dog igennem mange Aar staa.ende som Leder af en
lille Organisation »Dansk Arbejdersamfund«, hvor Medlemmerne med Familier samledes til Diskussion om de Spørgsmaal,

~ll~~:

» " •• Bedømmelsen af denne Folketingsmand kan meget
træff~de ske ved at foretage en Sammenligning med hans Forgænger, Oberst Fallesen.. Fallesen har megen virkelig Dan~else, Kofod er en latterhg Personage. Fallesen besidder Dygughed og megen Takt, Kofod er Frasemagernes værdige Repræsentant. Fallesen elsker Kunsten, Kofod hader alt »Madstræv« uden hos sig selv - følgelig ogsaa Kunstnerne forsaavidt de ik.ke formaa at leve af Luften. Falles~ er G~ntleman
fra To~ ul Taa, Kof?d er i højeste Grad hensynsløs. Fallesen
hørte ul Embedspartiet, men stemte desuagtet til sine Tider
med» Venstre«, Kofod gaar for at høre til» Venstre-Centrum«
men stemmer i de allerfleste Tilfælde med· yderste »Højre«:
Lad Nogen nu besvare det Spørgsmaal: »Hvad bevægede
de gode Bornholmere til at forkaste den Dannede for den
Udannede . og foretrække Vrøvlet for fornuftig Tale?«
Fra LucIanus Kofods første Rigsdagsperiode findes ogsaa en
Omtale af ham, der er om muligt endnu mere nærgaaende og
hvoraf følg~de skal citeres:
'
» . . .. Er noget over Middelhøide, ualmindelig klei!l, har
et ~adt Bryst, en aldeles forsvindende Mave, et magert langagugt AnsIgt, et lyst Haar og en spids Hage, som er bedækket med et lyserødt, stridt Skjæg, i hvilket dets Eier med synlig
Velbehag træ~ker, enten, so~ det synes, for at forlænge det
eller for at gIve det Facon lug det, Gjedebukkene bære.
. Kof?d er et af Thingets meest forfængelige Medlemmer. At
gJøre SIg bemærket, staaer i Forbindelse med al Kofods Gjøren
og Laden; saaledes sees han idelig at skifte Plads, for derved
fra de meest forskjellige Sider af Salen at lade sit »Hør!«
lyde, og selv det ubetydeligste »Ja!« eller »Nei!« ved Afstemningerne er gjerne akcentueret paa en saadan Maade, at det
kan vække Opmærksomhed« ..... .
Den bidende Karakteristik slutter saaledes:
» .... Kofod taler yderst sjeldent og uden at indlade sig paa
en Prøvelse af det til Behandling Foreliggende, men skeer det
ere F?redra~e~e i høieste Grad affekterede, ledsagede af d;
behøng~ BØlmnger og Krumninger med Legemet, Stigen og
Falden l Stem~en - alt, som man tænker sig d~, der blot
ønsker :a-t faa TIlhørerne til at lee, ligerneget over hvad. Kofod
hører ul de »Uafhængige« - det vil sige, hans Afstemninger
el'e uberegnelige«.
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der stod paa Dagsordenen, samt Foredrag og Oplæsninger, som
Kofod med stor Ihærdighed vidste at skaffe.
Som det fremgaar af det foregaaende havde Lucianus Kofod
en ikke ubetydelig digterisk Aare. De Frembringelser, der foreligger fra hans Haand, er ret talrige, og selvom en Del af
Lucianus Kofods Vers er lidt ubehjælpsomme, og Udtrykkenl!
undertiden er noget søgte, har han skrev,et adskilligt, der ikke
alene er smukke Vidnesbyrd om hans varme Følelse for Fædreland og Fødeø, men som ogsaa kunstnerisk maa betegnes som
værdifulde. Det sidste Digt, der vides at foreligge fra hans
Haand er helliget Mindet om Tilbagetoget fra Dannevirke, i
hvilket han selv deltog. Af de I I Vers skal citeres følgende:

oplevede ikke, at hans Sang blev bornholmsk Folkeeje; dette
er først sket i Løbet af de sidste ca. 25 Aar.
Den Dom, der som foran omtalt blev fældet over ham af
Krigsministeren i 1865, blev i 1872 ændret, idet Sagen blev optaget paany, og der blev givet Lucianus Kofod Afsked paa
sædvanlig Maade som Løjtnant. I 1879 forandredes dette til,
at han blev afskediget som Kaptajn. Da han i 1881 havde
mistet sit Rigsdagsmandat, blev han udnævnt til Tøjmester ved
Bornholms Væbning; han havde allerede da i 9 Aar været bosiddende i Rønne. Her blev han boende indtil han i 1891 tog
sin Afsked som Tøjmester og flyttede til København, hvor han
samme Aar indgik Ægteskab, ca. 62 Aar gammel, med en sønderjydsk Dame ved Navn Christine Vonnetgaard, født 1846
i Nærheden af Haderslev. Paa Forslag af Krigsministeriet blev
der paa Finansloven for 1892-93 bevilget ham en aarlig Understøttelse paa 1200 Kr.; Stillingen som Tøjmester i Rønne
var ikke pensionsberettigende. Med dette beskedne Beløb som
Hovedindtægt henlevede han med sin Hustru de sidste 13 Aar
af sit Liv. Han blev 75 Aar gammel og døde den III I 1904.
Lucianus Kofods Livsløb havde snoet sig ad snævre, stejle
og bugtede Veje. Han havde som faa Evnen til at nemme et
Kundskabsstof hurtigt; derfor kunde denne slet underviste
»uægte« Søn fra en af Sømarkens usleste Fattigmandsrønner i
et Mindstemaal af Tid naa baade Officers- og Skolelæreruddannelsen. Iderig var han ogsaa, og han havde en utrolig
Energi, naar det gjaldt om at forfølge et Maal, han havde sat
sig. Hvor meget af dette der var personlig Ærgerrighed, og
hvor meget virkelig Kærlighed til den Ide, han kæmpede for,
er der intet Materiale til at bedømme. Men hans Landsmænd
lagde Mærke til denne kamplystne Viking; derfor kunde han
uden Støtte fra de Kredse, der dengang betød noget paa Bornholm, kun 29 Aar gammel holde sit Indtog i Folketinget som
den ene af sin Fødeøs Repræsentanter. Personligt Mod manglede han heller ikke, og at den Kærlighed, han gav Udtryk
for i sin digteriske Hylding af Fædreland og Modersmaal, var
ægte nok, førte han Beviser for ved frivilligt og uden Tøven
at møde ved Fanerne i Farens Stund.
Naar Lucianus Kofod ikke desto mindre udrettede forholdsvis lidt af virkelig og varig Betydning i det offentlige Liv,
skyldtes det hans Sinds Splittethed og Mangel paa Ligevægt.
Der er ingen Grund til at tvivle om, at han til enhver Tid

Himmelen græd, og Taarerne frøs:
Krystal blev Vejenes Flader,
Hvor Hæren gled og vigende fnøs,
Mens Fjender sværmed' paa Danmark løs.
Med Rovbiers graadige Lader.
Fra Dannevirke, til Sorg forladt
Af Vagten med Sværd i Skede,
Sig bredte skummel en aarelang Nat,
Forlist var Mindets dyreste Skat,
Og Haabet en Fugl uden Rede.
Saa reves Brødre fra Broderfavn
For Trællekaar at fornemme:
Hver Streng, der binder til Frændestavn,
Vor fælles Saga, vor Stammes Navn,
Forsmaa de skal eller glemme.
Hver Længsel, spiret af Hjertebund
Og røbet paa Modersmaalet,
Hver nordisk Tone fra Pigemund,
Ja, Liljens Farve paa Rosengrund Bevogtes med Næven om Staalet.
Det mest kendte af hans Digte, Bornholms Drapa, er skrevet
i 1871. Denne skønne Hyldest til Bornholm: »Vort Frændehjem, vor Fødeø, vor øjesten, vor Odelsvang« betegnes nu
almindeligt som Bornholms Nationalsang; men Lucianus Kofod
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følte sig fuldt overbevist om sit Standpunkts Rigtighed; han
kan derfor ikke betegnes som en Lejesvend, der fægtede for
Gunst og Løn; men den Omstændighed, at den fordums radikale Demokrat og glødende Republikaner blev en af Estrups
ivrigste Vaabendragere, hæftede V,endekaabenavnet paa hans
Person. Hans Væsen og Optræden gav ham ogsaa en Særstilling, og mange af hans Venner og Medkæ~pere fra de yngre
Aar følte en Bitterhed overfor ham, der Ikke alene kan forklares med hans ændrede politiske Holdning, men utvivlsomt
maa sættes i Relation til hans personlige Færd og visse særlige
Karaktertræk. Dette gjaldt bl. a. Philip Dam, der i sin Dagbog, hvor han i sin Bedømmels,e af saavel Venner som Modstandere ellers som oftest er mild og overbærende, om Forholdet til Lucianus Kofod har fæstet til Papiret disse stærke og
bitre Ord: »Er da Livet kun Skuffelse og Bedrag, Løgn og Troløshed.« _ Kun 52 Aar gammel gled han ud af det politiske
Liv, og hans Partifæller synes ikke at have interesse.re: sig for,
at han skulde vende tilbage. Hug og Stød fik han I rigt Maal
i sit bevægede Liv, og han gav selv raat for usødet. Lang og
stilfærdig blev hans Livsaften; mange Strenge havde han haft
paa sin Bue; een gav i hvert Fald altid rene Toner: den, der
klang, naar han sang sin Hjemstavns Pris.

Lærer P. R. Siers ted
(Peter Rømer Siersted) var født den ~0/.1 18 19 i ~ak~rkeby
som Søn af Lærer og Kirkesanger Christian Frederik SI~rs:ed
(født 179 6, død i Rønne 1861) og Hustru Margrethe Knstme
Rømer fra Rømeregaard i Vestermarie.
Siersted var i 3 Aar Elev paa ]onstrup Seminarium, hvorfra
han i 18 4 1 dimitteredes med l' Karakter. I 1844 blev han Førstelærer og Kirkesanger i Nyker, i hvilken Stilling han blev
siddende i 27 Aar; i 1881 søgte han sin Afsked med Pension.
Han opgav dog ikke helt Lærergerninge~, ~det han fra 18~489 var konstitueret som Lærer paa Chnstiansø, da man I~ke
kunde faa nogen teologisk Kandidat til at søge den komblllerede Lærer- og Præstestilling.
Som foran omtalt stillede Lærer Siersted sig i 185 8 mod
Lucianus Kofod ved Valget i Rønne, men opgav at forlange
skriftlig Afstemning, da Haandsoprækningen viste stort flertal for hans Modkandidat. Det var meget modstræbende, at
Siersted gik ind paa at være Kandidat, og da man ved Folke-
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tingsval?<;t i 1 8~6 paany ?env~ndte .sig til ham, sagde han Nej.
Det politiske LIV syntes Ikke I særlig Grad at have virket til~okk.ende yaa ham. Naar h~ns Medborgere søgte at drage ham
md .1 Politik, s~yldtes det l~ke, ~t han havde præsteret nogen
særlig Indsats l det offentlige Liv; men den store personlige
~nseelse, han nød i de Kredse, der kendte ham, samlede naturligt Opmærksomheden om ham.
. Siersted, der var Broder til Førstelærer i Hasle Hans Chr.
SIersted, blev den 27/8 1847 gift i Nyker med Severine Emilie
Wulff, født i Stubbekøbing den 16/1 1813, død den 29/II
1870' I Ægteskabet var 3 Børn:
I) Christine Margrethe Cathrine S., f. 9/10 1848, død 10/7
1928 .
2) Peter Theodor Emil S., f. 8/4 1852, Direktør for Odense
Skolevæsen, død 1915.
3) Anna Elisa S., f. 24/5 1855, død 20/4 1915.
24. DANSK POLITIK I RIGSDAGSPERIODEN
18 58- 6 1.
Halls fø.rste Ministerium, der var blevet udnævnt i Maj
1857, blev I December 1859 afløst af Ministeriet Rotwitt, som
man h~r kaldt Danmar~s første Venstreministerium. Betegnelsen er Ikke helt uberettiget; det nye Ministeriums Chef Amtmand ~otwitt, der i adskillige Aar havde været Fonn;nd for
Folketmget, stod politisk Bondevennerne nær; et af dette Partis
Medle~mer, Professor Borgen, blev Kabinettets Kultusminister'
~e øvrige ~edlemmer af Ministeriet havde nærmest deres poli:
tiske Plads Imellem venstre Fløj af de nationalliberale og Bondevennerne. Dette P.a~ti modtog da ogsaa den nye Regering
med de~ stør~te Vel,:"tl)e, medens man fra konservativ og moderat-natlOnalhber~ Sld.e rejste en forbitret Opposition imod det.
Da det var almmdeli~ kendt, at Ministerskiftet navnlig var
fremkaldt af Modsætnmgsforholdet mellem Grevinde Danner
og Ministeriet Hall, :endtes yreden ogsaa imod Hoffet, og
det kom v~d Nytaar~t1d 1860 til en Del Pøbeloptøjer i Hoveds~aden, hVIS Befolkmng overvejende stod under den nationalliberale Presses Indflydelse.
.
. B~~gelsen va~ dog ved at lægge sig og Ministeriets Anseelse
1 St1gn~ng, d~ Mmisterchefen efter kun 2 Maaneders Regering
pludselig afgik ved Døden. Ingen af Kabinettets Medlemmer
kunde overtage Ledelsen, og Kongen fandt - efter forgæves
13
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at have henvendt sig til adskillige Politikere, bl. a. Madvig ingen anden Udvej end paany at overdrage Regeringens Dannelse til Hall. Hans 2' Ministerium holdt sig - med enkelte
personskifter - i hele Resten af Kong Frederik den 7'S Levetid. Dets førende Mænd var - foruden Ministerchefen Monrad og Fenger samt seneJ'e Orla Lehmann. Den Breche,
Rotwitts Kabinet havde skudt i det nationalliberale Styre, blev
kun en Episode, der ikke fik større politisk Betydning hverken
for den indre eller ydre Politik.
For den sidstes Vedkommende fortsattes Opmarchen mellem de 2 Nationaliteter. Ved Novemberkundgørelsen af 1858
var Holsten udskilt af Fællesforfatningens Omraade. Dette
vakte Tilfredshed i Da!1mark, men ingen Glæde hos Holstenerne, der i det skete saa et Skridt henimod Ejdertankens Realisation. Fra nu af blev Sles~igs Stilling et Hovedpunkt i Striden, og da alle Forsøg paa at finde en Form for en ny Fællesforfatning glippede, erklærede Hall i Maj 186 r, at al videre
Forhandling med Holstenerne maatte anses for ørkesløs, hvorfor han vilde arbejde paa at udskille Holsten af Fællesstaten.
Mange havde ventet, at Krigen nu vilde komme. Det skete
imidlertid ikke; England greb mæglende ind, og de ledende
tyske Statsmænd fandt vel ikke Tidspunktlet belejligt. Stemningen i den danske Befolkning var rolig og tillidsfuld, skønt
Krigsfaren var aabenbar. Man fulgte helt Regeringen i dens
farlige Politik.
Indadtil var de økonomiske Forhold tilfredsstillende; efter
den kortvarige Krise i r857 havde Konjunkturerne paany en
opadgaaende Tendens. Reformarbejdet fortsattes fra Rigsdagens og Administrationens Side. Bl. a. lykkedes det Monrad
som Indenrigsminister i r 860-6 r at løse det saa længe omstridte Jernbanespørgsmaal, hvorved Hovedlinierne i denne
vigtige Udvikling fastlagdes; Post- og Telegrafvæsen var i livlig Udvikling. I r 860 gennemførtes en ny Ordning for Købstædernes Valg af Kommunalbestyrelser. Statsbudgettet viste
voksende Udgifter og Indtægter, Balancen var tilfredsstillende,
og Statsgælden i jævn Nedgang.
Partierne paa Rigsdagen var de samme som i de tidligere
Aar. Bondevennerne havde Flertal i Folketinget, men stinede
intet Krav om at danne Regering. Efter Datidens Syn paa,
hvad der maattie fordres for at beklæde en Ministerpost, var
alle - ogsaa Bondevennerne selv - enige om, at dette Parti

ikke kunde stille noget acceptabelt Ministerium paa Benene;
S~ørgsmaalet om ~olketingsparlamentarisme var dengang ikke
rejst. De konservatIve var faatallige i begge Ting. De national~iberale havde et sikkert Flertal i Landstinget og besad henImod Halvdelen af Folketingets Mandater. De atlsaas fra alle
Sider ~ ogsaa af deres Modstandere - . som selvskrevne til
Le~elsen. løvrigt :ar ~artiet saI?mensat fra udpræget konser:
vatlve som MadvIg til ret radIkale som Ploug. Tilsvarende
Forhold raadede indenfor Bondevennernes Parti. Hertil kom
at de nationale og politiske Delingslinier ikke løb parallel;
med hinanden i noget Parti. løvrigt var der vedvarende et
betydeligt A~tal Tingmænd, som ikke kunde henregnes til
noget af Partierne; de enkelte Sager var bestemmende for deres
Afstemning.

25· DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIA NUS

KOFOD, DAM OG MOSSINS VIRKSOMHED
I RIGDAGSSAMLINGEN r858.
Rigsdagssamlingen 1858 begyndte den 4/ r o, og det sidste
Møde afhol~ltes den 22/12; Arbejdet strakte sig altsaa ogsaa i
denne S~mlmg. kun 0;rer godt 2 1/2 Maaned. Det var iøvrigt en
meget stilfærdIg SeSSIOn, hvori hverken Adressedebatter eller
storpolitiske Mærkesager satte Sindene i Hevægelse.
De bornholmske Rigsdagsmænd, af hvilke Lucianus Kofod
var nyva.lgt, medens ?e 2 andre kun havde deltaget i een RigsdagssamlIng før, var Ikke meget aktive; Lucianus Kofod havde
Ordet 6, Dam 8 og Mossin r6 Gange. Dam havde Sæde i Udvalget angaaende Forslaget om en Byggelov for Købstæderne.
andre Udvalgspladser tilfaldt ikke de bornholmske Repræsen~
tanter i denne Samling.
Lucianus Kofod holdt sin Jomfrutale i Mødet den 17/ r r
ved r' Behandling af Lovforslaget om Valg af Præster. Han
fremhævede her, at det var »forbundet med store Vanskeligheder at ordne Kirkeforholdene, fordi der er en farlig Sammenblanding af de rent kirkelige og de borgerlige Anliggender«. »Paa Grund af denne Sammenbianden maae vi derfor
gjøre gæ~dende, at. det ikke er nok, at en Sjælesørger eller
Præ~t beSIdder Dy~t1ghed som Sjælesørger og som geistlig Taler,.Idet der paahvIler ham mange borgerlige Forretninger. Jeg
erk)ender, at Sognebeboerne have Krav paa at faae en Præst,
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der kan røgte sit Kald som saadan, men, naar det kun er de
afgjort Christne i Sognet, der skulle vælge Sog?ets ~ræst, saa
kunne jo atter Sognebeboerne af andre ConfesslOner Ikke faae
deres borgerlige Interesser repræsenterede. Dette troer jeg er
en stor Vanskelighed, og, hvorledes man end ordner Kirkeforholdene, kommer man aldrig ud over den« ...... »Saaledes
som Sagen nu staaer, maa det ialtfald væsentligt være Communerne, der komme til at vælge deels efter kirkelige og deels
efter verdslige Hensyn, thi det gjælder om at vælge en Mand,
der besidder Dygtighed i begge Retninger. Den eneste Maade,
hvorpaa Opgaven kan løses og Vanskelighederne blive ryddede
tilside, forekommer mig at være den: Rigsdagen vedtager en
Lov, som siger, at Præstegaardene, Kirkebygnin~erne o~ Tienderne som saadanne tilhøre Communerne, hvonmod disse da
atter have at lade hver Religionsseet, om jeg saa maa udtrykke
mig, faae den Andeel deraf, som tilkommer dem iføl~e deres
Forholdstal, til Underholdning for deres selvvalgte SJælesørgere. Vi lade da Sjælesørgerne, Menighedens Ældste, vælges af
vedkommende Samfund, og Præstebestillingen bliver da ikke
længere et Statsembede, en Carriere; istedetfor som nu kun at
faae Mænd, der ere prøvede ved Universitetet, faaJe vi Mænd,
der ere prøvede i Selvfornægtelsens, i Selvopoffrelsens Skje;sild, og dette mener jeg er en bedre Pr~ve end en theologisk
Examen ved Universitetet, hvor ønskelIg den end kan være·
Saalænge disse Vanskeligheder ikke er ryddede af Veien, kan
jeg ikke betragte Præsterne anderledes end som eommun~le
Embedsmænd, og som saadanne maae Communerne naturlIgviis være berettigede til at vælge dem.« (Folket. Forh. 18 58,
Sp. 1669-71).
2' Gang Kofod havde Ordet, benyttede han Lejligheden til
at angribe Bornholms Amtmand og Provst (Kammerherre
Wegener og Provst Meyn) for deres Optræden overfor den af
Kofod ledede Højskole i Aakirkeby. Han berettede, at de 2
Herrer omtrent midt i Skoletiden faldt »med Døren ind i Huset, og sagde, at de skulde undersøge Skolens Tils~and. Provsten examinerede tildeels, og Udfaldet er blevet mdberettet;
men da den Dag kom, da Skolen var færdig med sit Arbejde
for det halve Aar, og Skoleraadet skulde møde, for at overbevise sig om, hvad Skolen havde leveret, saa mødte ku~ een
Mand, en Lægmand. Da det nu i Skoleraadet skulde ~f~Jøres,
hvorvidt Skolen skulde tilstaaes det den af CultusmmIsteren

bevilgede Beløb af 400 Rdl., saa stemte den Mand, der havde
været tilstede og overværet Prøven, for, at den skulde have de
400 Rdl., fordi han havde fundet Underviisningen fuldkommen tilfredsstillende, imedens derimod de fraværende Medlemmer, navnlig Amtmanden og Provsten, stemte for, at den kun
skulde have 200 Rdl., og de øvrige Medlemmer fulgte natul'ligviis, hvad der er blevet temmelig moderne i vor Tid, den
gyldne Middelvei og stemte for, at Skolen skulde have 300
Rdl., men dermed fik den ikke, hvad der syntes at burde tilkomme den« ...... »Jeg tør antage, at Amtmandens Stemme
er omtrent den samme som Provstens i disse Sager, og at det
væsentlig er Provstens Stemme, han her har repræsenteret. At
Provsten ikke finder Skolen tilfredsstillende, er i sin Orden;
thi det erklærede han, førend Skolen var traadt i Live, eller
havde været i Virksomhed en eneste Dag. Han erklærede, at
en saadan Skole ikke kunde levere noget Godt, og ikke yde
tilfredsstillende Underviisning, af hvilke Grunde kan jeg ikke
sige. Denne Mand kan sagtens bedømme Skolen, naar han har
sin Dom færdig, førend han har seet den.« (Folket. Forh. 1858,
Side 1926-27).
Kofods Udtalelse fremkaldte en meget skarp Indsigelse fra
Biskop Monrad, der udtalte, at han »et Par Gange havde besøgt alle Landets Skoleraad, og jeg har der fundet saa megen
Dygtighed, Selvstændighed og Omdømme, at det er den allerstørste Forvanskning af Sandheden, naar man vil fremstille det
saaledes, som om Skoleraadene blindt hen skulle lade sig lede
enten af Amtmanden eller af Provsten«. - Hertil tav Lueianus
Kofod.
Kofod havde dernæst 2 Gange Ordet under Behandling af
Lovforslaget om Vands Afledning, men kun for at anbefale
at bruge det danske Ord »Afsivning« i Stedet for det fremmede Ord »Draining«. Kofod var jo en ivrig Sprogrenser!
Ændringsforslaget i saa Henseende blev ogsaa vedtaget, men
Ordet Drænings Udelukkelse af Lovsproget hindredt' ikke, at
Folkesproget lyste det i Kuld og Køn.
I Bestræbelserne for at gøre Lovsproget saa dansk som mu··
ligt var Aakirkebykredsens Repræsentant lige saa ivrig som
Rønnekredsens, og til 2' Behandling af Forslaget om en Bygningslov for Købstæderne stillede han, skønt han som foran
nævnt havde været Medlem af Udvalget, paa egen Haand en
Del Ændringsforslag til visse Udtryks Fordanskning: »loeale«
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skulde hedde »stedlige«, »Dispensation« skulde erstattes af
»Undtagelse« og »Regulativ« af »Vedtægt«. Det sidste blev
vedtaget; de andre Forslag forkastedes omend med ringe Stemmeforskel.
Det foran omtalte Forslag om en Købstadsbyggelov blev
først forelagt i Landstinget, og her rejste Pastor Mossin en stor
Debat om de bornholmske Købstæders Forhold. Han gjorde
sig til Talsmand for, at Byer under r 500 Indbyggere blev
undtagne fra Lovens almindelige Bestemmelser; for enkelte af
disse var allerede efter Regeringens Forslag de nævnte Byer
fritagne; men Pastor Mossin ønskede disse Undta:gelser udvidede. Desuden benyttede han Lejligheden til at rejse »Straatagsdiskussionen« igen (jfr. denne Afhandling, 2' Afsnit, Side
r60 f. f.); den Dispensation, der var ydet de bornholmske
Smaabyer, udløb r862, og Mossin krævede nu en yderligere
Forlængelse.
Justitsministeren (C. F. Simony) svarede hertil bl. a. (Landst.
Forh. r858, Sp. 80-8r):
»Jeg erkender, at Bornholm er den Provinds, hvor Lovens
Fordringer maaskee ville falde haardest; men jeg skal dog
gjøre opmærksom paa, at Ministeriet har indrettet Lovudkastet
saaledes, at det hvad Fordringerne til Bygningernes Soliditet
og med Hensyn til Brandfaren angaaer, saa at sige ikke har
krævet noget Nyt; det, Loven indeholder, er ikke Andet end
de Bestemmelser, som allerede ere givne ved Frdn. 6' April
r 832 og de Fortolkninger, som i Praxis have gjort sig gjælden de; det er kun ganske enkelte, maaskee kun en enkelt Bestemmelse i Lovudkastet, der indeholder noget Nyt, navnlig
hvad Brandfaren angaaer; alt det andet er Bestemmelser, som
allerede findes i den nuværende Lovgivning, saa at, hvis det
foreliggende Lovudkast ikke bliver til Lov, ville i det V æsentlige de samme Fordringer, som deri indeholdes, kunne gjøres
gjældende. Naar den sidste ærede Taler navnlig omtalte Afskaffelsen af Straatage paa Bornholm, saa forandrer denne Lov
aldeles Intet i de Forpligtelser, der nu paahvile Beboerne paa
Bornholm i saa Henseende.« ...... »J eg vilde ansee det for
meget uheldigt, om man, efter at have forlænget denne Frist
ligefra r76r - da var det allerede paabudt, at alle Bygninger
i Kjøbstæderne skulde være forsynede med ildfaste Tegltag skulde end yderligere forlænge Fristen. Man skulde synes, at et
Tidsrum af roo Aar og derover var tilstrækkeligt til at af-

skaffe Noget, som medfører en saa overordentlig Fare fot
Kjøbstæderne«.
Til disse Bemærkninger fra Ministeren svarede Mossin kun,
at der indtil r 834 næppe var afskaffet et eneste Straatag i de
bornholmske Købstæder!
Da Lovforslaget efter at have været til en meget grundig
Udvalgsgennemgang kom til 2' Behandling i Landstinget, havde et Mindretal af Udvalget med Fabrikejer M. P. Bruun som
Ordfører stillet et Ændringsforslag, hvorefter det skulde være
tilladt at opføre Huse af Bindingsværk, naar der var Tale om
en Enetagesbygning eller om en Enetages-Paabygning paa en
ældre Bygning. Mossin tog da Ordet for meget indtrængende
at anbefale dette Mindretalsforslag til Vedtagelse. Han udtalte bl. a. (Landst. Forh., Sp. 293-94):
»Som jeg alt, da dette Lovudkast var til r' Behandling, tillod mig at yttre, og som jeg da havde den Tilfredsstillelse at
høre bekræftet af den høitærede Justitsminister, er der intet
Sted i hele Danmark, der i høiere Grad vilde blive berørt af
denne Bestemmelse i Lovudkastet end netop Kjøbstæderne paa
Bornholm. Der er det just Tilfældet, at de fleste Bygninger ere
af Bindingsværk og Eenetages. Naar jeg undtager Rønne, hvor
man i den seneste Tid har begyndt at bygge grundmurede og
Toetages Bygninger, ere i de øvrige bornholmske Kjøbstæder
de fleste af Bygningerne Eenetages Bygninger og af Bindingsværk. Jeg vil nu lade det staae ved sit Værd, hvorvidt Forskjellen i Bekostningen imellem at bygge Grundmur eller bygge
Bindingsværk er stor eller ikke, jeger aldeles ukyndig i saa
Henseende, men Saameget er vist, at de fleste af Bornholms
Beboere bygge af Bindingsværk, og de ville derfor finde sig i
høi Grad brøstholdne, hvis en Bestemmelse som den her omhandlede skulde uden Modification komme til at gjælde for
Kjøbstæderne der, Rønne maaske undtagen, og de saaledes ikke
fik Tilladelse til at bygge, af hvad Materiale de selv finde hensigtsmæssigst. J eg skal ogsaa anføre, at paa Grund af de ved
Bornholm hyppigt indtrædende Skibbrud erholdes Trælasten
billigere der, end Tilfældet er andre Steder, og det er derfor
saare almindeligt, at Beboerne reise til Strandingsauctioner for
at indkjøbe det til deres Bygninger fornødne Materiale. Jeg
skal derfor paa det Indstændigste anbefale til Thingets Overveielse, om ikke Minoritetens Forslag maatte fortjene at vedtages, og det saameget mere, som jeg maa være aldeles enig
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med den sidste ærede Taler i, at Brandfaren i saa Henseende
ikke er saa betydelig, som den mulig kunde ansees for«.
I disse Betragtninger fik den bornholmske Landstingsmand
Støtte af Pastor H. A. Jespersen, der var valgt i Maribo Amt,
men født paa Bornholm.") Han udtalte bl. a. (Landst. Forh.
1858, Sp. 294-95): »Jeg kan ikke undlade i Et og Alt at henholde mig til, hvad min ærede Ven, Landsthingsmanden fra
Bornholm har udtalt med Hensyn til at opføre Bindingsværksbygninger. Jeg kj ender vel ikke for nærværende Tid Forholdene paa Bornholm saa nøie, da det er mange Aar siden, jeg
har været der; men dengang var Forholdene saaledes, at det jo
vil være meget byrdefuldt for Bornholm, dersom saadanne Bestemmelser, som Minoriteten har søgt at indbringe i Loven, ikke
blive vedta;gne. Enhver, der kjender Forholdene i den By, hvor
jeg har den Ære at være født, nemlig i Nexø, vil meget let see,
at, dersom det ikke tillades at bygge af Bindingsværk paa en
saa simpel Maade, som Loven paa nogen Maade kan tillade,
vil den uformuende, for ikke at sige fattige, Befolkning, hvoraf
Byen for største Delen bestaaer, være meget at beklage, og at
det vil blive meget besværligt for dem at skulle indrette deres
Boliger efter de Regler, som maaskee andre Kjøbstæder i Danmark kunne opfylde. Jeg vil paa det Indstændigste anbefale
Minoritetens Forslag til Thingets Antagelse.«
Ændringsforslaget blev ret stærkt fraraadet saavel af Minister Simony som af Udvalgets Ordfører (Orla Lehmann), og
Købmand P. W. Wulff, Landstingsmand fra Falster ligesom
Jespersen, fandt sig efter en ny Replik fra Mossins Side foranlediget til et ret kraftigt Indlæg i modsat Retning; det lød
saaledes (Landst. Forh. 1858, Sp. 310-II): »Siden den ærede
Landsthingsmand for Bornholm atter har udhævet Bornholms
Kjøbstæders usle Forfatning, maa jeg dog, da jeg kjender dem
temmelig nøie, udtale, at de staae omtrent lige med de Kjøbstæder i Danmark, jeg kj ender, og de ere dog ikke saa faa. Jeg
kan heller ikke vide, hvorfor de skulle være ringere, thi de
have de samme Næringsveie som Kjøbstæderne i det øvrige
Danmark, og dertil et udmærket Fiskeri samt en prægtig Sø-

fart. De ere nu i mange Aar begunstigede derved, at de have
kunnet beholde deres Straatage, men at Kjøbstaden Rønne,
der er en By paa 7 8.000 Indvaanere, og som virkelig trænger til at drages ind under denne Lovs Omraade, skulde blive

'-) Pastor Jespersen var født i Neksø den 12/8 I803 som Søn af
Amtmand Christian Jespersen. Han var Student fra Frederiksborg
1821, cand. theo!. I826, Sognepræst i Utterslev paa Lolland fra 1832
til I879. Han var Landstingsmand for Lolland-Falster fra 20/6 1855
}il 20/6 I859. Han døde i Maribo den 26/II I885.

a

Pastor

c.

F. Mossin

ved at have saadanne Begunstigelser, finder jeg ikke rigtigt.
Der er vistnok Trang til, ~t Byggeloven bliver gjennemført,
især for denne By; de andre s.maa Byer, hvorom der er Tale,
kunne jo komme ind under Lovens § 70, hvis Justitsministeren
vil indrømme det. Om den ærede Taler (Mossin) har seet nogle
af de mindre Kjøbstæder i Danmark udenfor Bornholm, veed
jeg ikke, men hans ærede Collega fra Lolland (Jespersen), som
udtalte sig i samme Retning, har vist neppe været paa Bornholm i de sidste 20 Aar. Hvilke Forandringer er der imidlertid ikke foregaaet i Danmarks Kjøbstæder de sidste 20 Aar!
Og er det ikke rimeligt, at der ogsaa er skeet Forandringer paa
Bornholm i den Tid? Jeg har ikke troet at burde undlade at
gjøre disse Bemærkninger, da vist ikke mange af Thingets Med·lemmer ere kj endte paa Bornholm«.
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Hertil svarede Pastor Mossin: »Med Hensyn til den sidste
Udtalelse skal jeg bemærke, at, hvad Rønne angaaer, der iøvrigt ikke har mellem 7 og 8.000, men kun mellem 5 og 6.000
Indvaanere, hvilket gjør en væsentlig Forskjel, da vil jeg ind~
rømme, at der af den som Bornholms største Kjøbstad kan
gjøres en Undtagelse, men de øvrige Kjøbstæder ere i høi Grad
trængende, navnlig den Kjøbstad, som jeg staaer i nærmere
Forbindelse med, der ikke har nogen Søfart og altsaa er udelukket fra de Fordele, de øvrige bornholmske Kjøbstæder
have det er aldeles notorisk. Hvad angaaer den Smule
Fiskeri, som drives i de øvrige Kjøbstæder, da har den ikke
Stort at betyde, og jeg skulde derfor mene, at Udtalelser om de
bornholmske Forhold af mig, som har tilbragt hele mit Liv paa
Bornholm og sandsynligviis ogsaa fremtidig vil vedblive at
leve paa Bornholm, muligviis i Thingets Øine maatte have
større Gyldighed end Udtalelser derom af en Mand, der har
gjort en ganske kort Reise derhen og derfor umulig kan være
saa nøie bekjendt med de locale Forhold. Det er ikke 20 Aar
siden, jeg var paa Bornholm, men jeg har opholdt mig der saa
at sige udelukkende fra min Barndom, med Undtagelse af den
korte Tid, jeg tilbragte her ved Universitetet.« (Landst. Forh.
1858, Sp. 311).
Ordføreren for Udvalget følte sig aabenbart noget irriteret
over den stærke bornholmske Islæt i Forhandlingen; thi han
fandt sig foranlediget til at minde Thingets Medlemmer om,
at »der ikke var Tale om en Byggelov for Bornholm, men om
en Byggelov for alle de danske Købstæder«.
Ved den Afstemning, som derefter fandt Sted, blev det bornholmskvenlige Udvalgsmindretals Forslag vedtaget med 19
Stemmer mod 15.
Da man længere hen i Debatten kom til at drøfte Udvidelsen af den Adgang, der efter Loven skulde gives Justitsministeren til at dispensere fra Lovens Bestemmelser, kom de bornholmske Købstæders Forhold igen ind i Forhandlingen, og
Mossin fremsatte bl. a. følgende Udtalelse: »Der er tidligere
blevet spurgt om, af hvilken Grund man skulde tænke sig, at
de bornholmske Byer vare mindre udviklede end andre Stæder,
der have de samme Næringsveie. Dette Spørgsmaal lader sig
overordentlig let besvare. For det Første maa man tage Hensyn
til Kjøbstædernes ringe Størrelse, og det er jo en afgjort Sag,
at jo mindre Kjøbstæderne er e, desto mindre Anledning er der

til Næring og borgerlig Virksomhed. Det Andet, der maa komme i Betragtning, er, at der i Forhold til Landdistrictet paa
Bornholm findes en ganske overordentlig Mængde Kjøbstæder.
Det er vistnok noget ganske Usædvanligt, at man kan tænke
sig, at Kjøbstadbefolkningen er over 1/3 i Sammenli~ning med
, Landbefolkningen; altsaa er der ogsaa et saa meget mmdre Opland og en mindre Omsætning, og Kjøbstædernes Stilling bliver
da saa meget mindre gunstig. Jeg maa endvidere gjøre opmærksom paa, at Havnene have været maadelige; de have med Undtagelse af Rønne Havn savnet tilstrækkelig Dybde og i det
Hele taget været ubetydelige. Først i den senere Tid er det
blevet noget bedre i denne Henseende. Søfarten har altsaa været
indskrænket til mindre Skibe og uden særdeles Betydning. Endelig maa det ikke lades ude af Betragtning, at Bornholm er temmelig langt fjernet fra Moderlandet, og at om Vinteren Postforbindelsen er aldeles ustadig; ja, i enkelte Aaringer kan der,
naar der er meget streng Vinter, hengaae mere end een Maaned,
hvilket jeg oftere har oplevet, i hvilken Tid hele Communicationen har været afbrudt baade med Kjøbenhavn og selv med
Sverrig. Alt Sligt maa have Indflydelse paa Stædernes Velstand, og derfor er der sandelig Grund til, at Minister~et har
sin Opmærksomhed henvendt paa de bornholmske KJøbstæder«. (Landst. Forh., Sp. 4 0 5- 06 ).
Den jyske Proprietær og Landstingsmand H. W. Jacobæus
var af en ganske anden Mening, hvilket fremgaar af følgende
Udtalelse: » J eg har opholdt mig i Rønne en kort Tid og har
der seet en Virksomhed, som i alle Maader maatte glæde Enhver, der kom der. Rønne er saaledes omgivet af en Mængde
Cementmøller, jeg trO er 30 eller derover; der er Skibsbyggerier som ikke er saa ganske ubetydelige; der er Fartøier i
Mæ~gde, ikke smaa, men nogle temmelig store, der drive
Fiskeri iIishavet; altsaa er der en Virksomhed, som ikke er
ringe, hvoraf man maa slutte, at Byen ret vel er ista?d til at
underkaste sig de Fordringer, som Tiden fører med Sig, og at
ikke, som den ærede Landsthingsmand synes at mene, den og
skulde undtages derfra. Er der noget Sted i Danmark, hvor
Byggeloven maa ønskes gjennemført, saa troer jeg, det er i
Kjøbstæderne paa Bornholm. Kommer man til Rønne, s~er ma~
en By i gammel Stil, indrettet som man kan tænke Sig det i
Middelalderen, Gaderne ere snevre, vinde og skjæve, farlige
at passere, Bygningerne ere ligesaa kantede som Gaderne, og
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man ser en By i gammel Stiil i allerhøieste Grad. Da jeg var
der for 6-8 Aar siden, vare ikke faa af Udhusene tækkede
med ~traa, og jeg skal vist tage meget feil, om det ikke er 4 0
Aar slden, at dette er afskaffet i de øvrige danske Byer. Jeg
ve ed vel, at de bornholmske Byer fik Prolongation af c. 20
Aar med Hensyn til Afskaffelsen af Straatage, men jeg maa
formode, at enten har Regjeringen forlænget denne eller at
Beboerne se~v have ladet denne Sag gaae i Glemmebogen. Af
de Grunde, Jeg har anført, og da Bornholm i det Hele er meget
f~ugtbart, d~ Fiskeriet der er godt, og da Beboerne ere dygtige og kraftige, finder jeg, at der ingen Grund er til, at Bornholms Byer skulle undtages fra at underkastes denne Lovs Betingelser i enhver Henseende«. (Landst. Forh. r 858, Sp.
4 06 - 0 7).
Pastor Mossin erklærede heroverfor, at det særlig var de
bornholmske Smaabyer, han havde tænkt paa. »Hvad Rønne
angaaer,. indrømmer jeg, at denne Byer saa stor, at den kan
komme ~ Ka~egorie med de øvrige Kjøbstæder i Danmark, og
det har Jeg tidligere udtrykkeligt udtalt; men de øvrige Kjøbstæder ere saa smaa i Sammenligning med Rønne, at der er
Grund til for dem at gjøre en Undtagelse«.
Jaco~æus sluttede Debatten med følgende højst uvenlige Bemærklllng om Bornholms Hovedstad:
. »Det Exempel, som Rønne har givet med Hensyn til Bygmnger og Gader, kan man ikke rose, og hvis de andre Byer
~ave taget Exempel derefter, inaa det sandelig været meget
nnge, hvad Regelmæssighed og Orden i saa Henseende angaaer«.
Af Mossins andæ Indlæg i denne Samlings Debat skal kun
nævnes, at han gjorde den tidligere Repræsentant for Rønnekredsen, Findanus Petersen, den Sorg at tale og stemme imod
Lovforslaget om Erklæringers Meddelelse til Klagere og Ansøgere. Han syntes i det hele at have valgt sit politiske Stade
ret langt til Højre.
26. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIA NUS
KOFOD, DAM OG MOSSINS VIRKSOMHED
I RIGSDAGSSAMLINGEN r859-60.
Denne Samlings første Møde afholdtes den 3' Oktober r859,
men derefter blev Møderne udsat til 3' December. Arbejdet
fortsattes til den 3' April r860.
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De bornholmske Rigsdagsmænd havde ikke Ordet tidt:
Lucianus Kofod 4 Gange, Dam 7 og Mossin 9. Kofod kom
heller ikke i denne Samling ind i noget Udvalg; Mossin blev
Medlem af Udvalget om Kirkers og Kirkega.ardes Benyttelse,
og Dam var Medlem af 2 Udvalg; det ene var nedsat angaaende
Lovforslaget om Nærings- og Hjælpeskat i København, det
andet behandlede det meget vigtige Forslag om Værnepligt; til
dette Udvalg var ogsaa henvist et af Ministeriet udarbejdet
Forslag til Lov om Bornholms Milits.
I den for Bornholmerne saa betydningsfulde Værnepligtssag
var det Regeringens Standpunkt, at det ikke var »tilraadeligt i
hvert Fald for Tiden at søge det særegne (bornholmske) Forsvarsvæsen hævet«; derimod ønskede man at ophæve »nogle
af dets væsentligste og mest fremtrædende Mangler og Ubilligheder«. Efter den paa det Tidspunkt gældende Ordning var
Øens civile Embedsmænd og Præster samt deres Sønner, saa
længe de ikke havde nogen selvstændig Stilling, fritagne for
Værnepligt; det samme gjaldt Lærerne, Sandemændene, de 2
første Medlemmer af Skolekommissionen samt Skolepatronerne
paa Landet. Alle andre Bornholmere var værnepligtige i ubegrænset Tid, men der var Forskel mellem de værnepligtige paa
Landet og dem fra Kjøbstæderne. De første udgjorde den
egentlige, for al Slags Tjeneste disponible Milits, medens Købstædernes værnepligtige dannede de saakaldte Borgerkompagnier, der bl. a. var fritagne for Garnisonstjeneste. Endelig var
der Herredskompagnierne, der omfattede de værnepligtige over
50 Aar. - Efter Regeringens nye Forslag blev Formændene
for Kommunalbestyrelserne unddragne Værnepligten, derimod
ikke som hidtil Embedsmændenes Sønner. Vigtigere var det
dog, at Borgerkompagnierne ophævedes, saaledes at Købstadog Landbefolkningen blev undergivet samme Behandling; efter
IO Aars Forløb gik Købstædernes værnepligtige dog over i
Byernes Brand- og Politikorps. Tjenestetiden begyndte for alle
værnepligtige ved det 18' Aar og sluttede ved det 40', fra hvilket Tidspunkt man indførtes i Reserven; ved det fyldte 50'
Aar udslettedes den værnepligtige af Rullen.
Omtrent samtidig forelagde Regeringen imidlertid et Forslag om en almindelig Ordning af Kongerigets V ærnepligtsforhold, og dette Lovforslag kom til r' Behandling i Folketinget før det specielt bornholmske Forslag. Dette var naturligt
nok; thi Hovedforslaget omhandlede (i § 3) ogsaa bornholm-
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ske Forhold, idet det bestemte, at de Bornholmere, som i V ærnepligtsalderen tog Ophold i andre Dele af Riget, var underkastede den sædvanlige Værnepligt. Man havde dog næppe
tænkt, at en væsentlig Del af denne Folketingsdebat skulde
komme til at dreje sig om Bornholms Forhold; men dette blev
Tilfældet. Det var den senere Kommandant paa Bornholm og
Rigsdagsmand i I I Aar her fra Øen, M. E. Fallesen, der gav
Bolden op. Han var dengang Artillerikaptajn og havde fornylig - ved et Suppleringsvalg i Assenskredsen - faaet Sæde
i Tinget. Sin Jomfrutale holdt han den 5/1 1860, og den var
formet som en hensynsløs Kritik af Bornholms Milits og en
Omtale af bornholmske Forhold, der grænsede til Nedrakning.
J eg skal af den I I Spalter lange Tale (Folket. Forh. 1859, Sp.
33 6-4 6) citere nogle af de mest karakteristiske Afsnit. Han
tog sit Udgangspunkt i den før nævnte § 3, der efter hans
Mening var skadelig, idet den »siger til de Bornholmere, der
havde Lyst til at komme over og see, hvorledes det staaer til
med vort Agerbrug, Fabriksdrift, kort sagt, som havde Lyst
til at uddanne sig eller maaskee til at more sig: »Tag Jer i
Agt, kom ikke herover, thi saasnart I komme her og opholde
Jer her en kort Tid, saa tage vi Jer i Nakken og sætte Jer ind
i Rekrutskolen«. Det synes Bornholmerne ikke om, og derfor
blive de herfra. Hvis man i det Hele ønsker, at Bornholmerne
med Hensyn til Værnepligten skulde stilles paa en særlig
Maade, saa er det jo langt bedre at opstille dem mellem Grønlændere, Islændere og Færinger; thi man risikerer da ikke at
isolere dem, saaledes som man gjør ved at stille dem i § 3; det
er nemlig Sagen, at denne § isolerer 1/5 o af Kongerigets Beboere, den formindsker de Elementer, hvoraf det fælles Rige
skal søge Støtte og Næring, den skaber i en Stat, der allerede
er uheldig stillet paa Grund af de mange Statsdele, hvoraf den
bestaaer, en egen lille bornholmsk Stat, der dog forøvrigt ikke
er saa ganske lille, da den har et Indvaanerantal af omtrent 2/ 3
af Hertugdømmet Lauenborg. Ogsaa med Hensyn til Bornholm selv er Bestemmelsen uheldig, thi jeg troer, at man uden
at gaae Bornholmerne for nær, hvad jeg nødig vilde, kan sige,
at de i enkelte Henseender staae Decennier tilbage i Udvikling.
Man behøver f. Ex. neppe at være nogen god Agerbruger for
at see, at Agerdyrkning'en der staaer noget tilbage, der undes
ikke noget rationelt Agerbrug, der undes tildeels ikke gode,
nyere Avlsredskaber, og det er ogsaa bekjendt, at den Sæd,

der voxer paa Bornholms Jordbund, veier 8 a IO Pund. mindre
pr. Tønde end den samme Sæd paa aldeles tilsvarende Jord i
Sv,errig. Med Hensyn til den Tænkemaade, der kan udvikle
sig i en saadan isoleret Tilstand, vil jeg just i Henseende til
Agerbruget anføre et Exempel.
En Mand herovrefra kjøbte sig for et Par Aar siden noget
Jord derovre; han meente, at den trængte til at mergles, han
er saa heldig at finde Mergel paa sin Jord, og han sætter om
Aftenen sine Mergelkasser ud, men om Natten kom Huusmændene og slog dem itu; det vilde de ikke vide Noget af, man
var ikke vant til at mergle paa den Kant, og de vilde derfor
ikke have, at Nogen merglede. Det er dog imidlertid ikke
alene i saadanne Henseender, at der paa et saadant Sted, som
er saa isoleret, kan udvikle sig særegne Anskuelser. Jeg vilde
saaledes ønske, at de Herrer vilde conferere med den Undersøgelsescommission, der nys har tilendebragt en lang Række af
Sager angaaende Brandstiftelser paa Bornholm. De ville da af
den erfare, at der ogsaa i Henseende til den nævnte Forbrydelse findes ganske særegne Anskuelser hos endeel af Almuen,
idet denne ofte ikke under, at det er noget saa moralsk Nedværdigende at stikke Ild paa sin Gaard; man anseer det næsten
for en Fonetning; man gaaer hen til Peer og Poul og snakker
med dem om det, siger: skal jeg stikke Ild paa om Søndagen
eller Mandagen, aldeles som Talen var, om man skulde kjøbe
en Ko eller en Vogn«.
Bornholms Forsvarsvæs'en karakteriserede Fallesen paa følgende Maade:
»Bornholm har et Huus, hvori der hænger Geværer, og et
Taarn, hvori der ligger Krudt - alt for meget Krudt, thi det
ligger op til Mønningen af Taget; det kommer deraf, at man
sender alt det Krudt derover, man ikke har Lyst til at have
her - men hvad den personlige Side af Forsvaret angaaer, da
er den meget lidt udviklet. Hvis det bornholmske Forsvarsvæsen kan fortjene dette Navn, kunne vi med største Lethed
danne særligt Forsvarsvæsen rundt om i vore Landsdele; vi
behøve kun da at gaae over paa Tøihuset, tage de mange Geværer, vi der have, lægge dem klyngeviis omkring i Landsdelene og lægge et Fad Krudt ved Siden af, saa have vi særlige
»Forsvarsvæsen« overalt. At det forholder sig, som jeg har
sagt, med den personlige Side af Forsvaret, haaber jeg, at de
Herrer ville indrømme mig, naar jeg siger dem, i hvilken Tid
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man uddanner en bornholmsk Soldat; hvorlænge troe vel de
Herrer, at en saadan bornholmsk Rekrutskole v~rer.? I to
'a' det er noget Lidt! For at være aldeles nølagtig, maa
D age, J .
df
jeg dog sige, at den nominelt varer 4 Dage; men enørste
Dag gaaer hen med at ordne, afdele og tælle Mandskabet,
slaae Telte op, kort sagt, med Forberedelser,. og den 4', den
sidste Dag, anvendes til Revu, til Præsentation af det, man
saaledes har lært i 2 Dage«.
. .
Kaptajn Fallesen kritiserede senere l Slll Tale, at Bor~holmerne havde undladt at hjælpe Danmar~s Forsvarere. l. ~en
slesvigske Treaarskrig. »Man sagde, de vIlde danne fnvllh~e
Corps; »de danne dem allerede«, sagde man, - det var nemhg
i 1 849, det var i Krigstid, at man talte - »og en a~ Dagene
ville vi f aae dem at see paa vore Valgpladse«; ~en ~l fik dem
ikke at see, og de, der hav,e seet sig godt om 1 Kngen, hav.e
ikke kunnet finde dem. J eg har truffet paa to, det var hØlt
hæderlig.e og udmærket tappre Mænd, men det var kun to, og
det er dog et høist ringe Contingent for en ø, der tæller 3~'oOO
Indvaanere« ...... »Man har ogsaa anført som ?rund ul, at
Bornholmerne ikke skulde ind under V.ærnephgten, at de
havde vderhvervede Privilegier, som man Ikke saaledes .kunde
rokke og at det vilde vække Misnøie og Modstand, hVIS man
gjord~ det. Hvad nu for det Første Privile.gierne anga aer , synes
det mig, at naar man har kunnet gaae t~l Kongehus~ts Medlemmer, til Adelen, til Embedsmændene, tIl Borgerne l !fovedstaden og i Kjøbstæderne og har berøvet dem den .Fntagelse,
deres Børn havde for at komme ind under V,:rnephgten, maa
man ogsaa kunne fratage Bornholmerne den, Ikke at tale om,
at Aanden i det store Fællesprivilegium, vi alle have faaet,
Grundloven, ikke synes at tillade, at der fin.des saadanne
l
exceptionelle Tilstande for visse Dele af Befolknlllgen «.
Fallesen hævdede, at han havde berejst Born~olm og t~ t
med ca. Halvdelen af de vaabenføre Mænd, og dl~se var elllge
med ham i »at Militsen, saaledes s~m den .nu er, Ikke ka~ bestaae; der maatte skee en Forandnng den; man maatte lde~
mindste have en Skole paa nogle Uger« .... »Man var elllg
ed mig om at hvis Sagen kunde indrettes paa den Maade,
Ex. at Atie - thi Alle ville gjerne skæres over. een Ka~
der _ udskreves, kom herover som Rekruter, gJennemglk
Exerceerskolen og var nogen Tid til Tjeneste, saa skul~e de~~s
Samqvem med Hæren være forbi, saa at de i den øvnge TI ,

T.

209
de vare i Linien, ovre paa Øen skulde danne en særlig Afdeling og aarlig gjøre nogle Dages øvelser under egne Officerer
som jeg i Paranthes maa bemærke i det Hele ere meget dygtig~
Folk«.
Han sluttede sin Tale saaledes:
»Jeg skulde meget ønske, ikke at det høitærede Thing vilde
sige til Bornholmerne, at de kunne beholde deres gamle, velerhvervede Privilegium at være frie for Værnepligten, men at
det tvertimod vilde sige til dem: jeg giver Eder et nyt, et ærefuldt Privilegium, det Privilegium, naar det gjælder, i Feidetid, i Forbindelse med Landets øvrige Beboere, at værne om
det fælles Fædreland.
Det er en Lod i denne Ære, jeg ønsker, at det høie Thing
vil skjænke Bornholmerne«.
Enkelte andre Talere kom ind paa en Drøftelse af de af
Fallesen fremførte Synspunkter, og som naturligt var kaldte
den begge de bornholmske Folketingsmænd frem paa Arenaen.
Hovedindlæget leverede Dam (Folket. Forh. 1859, Sp. 356-63).
Hans Svar paa Fallesens Beskyldninger mod Bornholmerne
for Umoralitet var overraskende spagfærdigt; han ytrede herom følgende: »Det lød jo naturligviis noget stærkt i mine Øren,
da Bornholm, saa at sige, næsten blev fremstillet som et Land,
hvor der ikke var nogen Cultur, hvor man stod saa uhyre lang
Tid tilbage endogsaa i Moralitet, at det næstendeels var at
betragte som en liden Kjæltringerepublik, men jeg seer mig
ikke kaldet til her at fremstaae som Forsvarer i den Retning;
der kan vistnok i den Henseende være Meget, som man kunde
ønske anderledes og bedre, og i saa Henseende vil jeg ikke
paastaae, at der ikke skulde være Noget at vinde ved, at Bornholmerne kunde komme i en bedre Skole; men denne Skole
tro er jeg vistnok ikke maa søges paa Kasernerne eller i Recrutskolen, der kun ere til for at uddanne Folk til Soldater ikke
for at uddanne dem enten som Agerdyrkere, Haandv~rkere
eller moralske og dygtige Borgere«.
Om Forholdene i Bornholms Milits udtalte han iøvrigt:
»Jeg deler fuldt og fast den Erkjendelse, at Bornholms Milits er og i lang Tid har været i en ufyldestgjørende og hens~gnende Tilstand, og jeg skal derfor naturligviis ogsaa gjerne
bIdrage min ringe Skjerv til, at den kan komme sig igjen og
leve op til et sundere og kraftigere Liv«. Han mente imidlertid, at det indenfor de givne Rammer vilde være muligt at ind14
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føre de nødvendige Forbedringer; men at ophæ~e alle de gældende Sær regler for Bornholm vilde være upraknsk. Han lagde
mere Vægt herpaa end paa Talen om de gamle Privilegier.
Men at Bornholmerne som af Fallesen hævdet selv ønskede
Militsen afskaffet var efter Dams Kendskab til Forholde~e
urigtigt. han var iøvrigt enig i, at »Bornholm, med samt 51t
Forsva:svæsen og alt andet Væsen, skal indordne sig under
den øvrige danske Kjæde som et virksomt og tilsvarende ~ed
og ikke staae som et frafaldet eller dødt Led, udenfor KJæden« ...... »Bornholm skal i det Hele taget staae Last .og
Brast med det øvrige Danmark; ogsaa heri er jeg enig; og Jeg
troer, at jeg tør sige, at denne Aand ikke er saa. fremmed for
Bornholmerne i den nyere Tid, som Nogle v1lle troe. Jeg
troer ikke engang man er berettiget til at sige, ~t v?re ~or
fædre ikke havde denne Aand; thi det er dog en h1stonsk g1ven
Kjendsgerning, at de selv udreve det bortkastede Led ~f de
urette Hænder og selv sammenloddede ~et med den ~Jæde,
hvortil det skal høre. Men det er dog V1st saa, at Beliggenheden, og de øvrige naturlige Forhold s;ille sig modstridende
mod en Realisation af denne Idee om hge Kaar«.
Lucianus Kofod gav i en kort Tale (Folket. Forh. 18 59- 60 ,
Sp. 374-75) i alt væsentlig Fallesen .Ret i den af ham fremførte Kritik af Militsens forfaldne T1lstand; Forholdene maa
altsaa paa den Tid have været ~ege: slette. Kofod udtalte
dernæst: »Hvad derimod den almmdehge eller hvad lT,Ian .kan
kalde den offentlige Menings ønske angaaer, da skal Jeg 1kke
udtale min personlige Mening, thi det er i~e den, der her er
Spørgsmaal om, men derimod om Befolknmgens, og hvad nu
denne angaaer, tvivler jeg ingenlunde om, at de~ langt overveiende Deel af samme vil tiltræde og undersknve, hvad der
er bleven udtalt og gjort gældende af den ærede Rigsdagsmand
for Bornholms 2' Valgkreds (Dam), nemlig at man ønsker, at
en Milits bliver ved at bestaae, dog ikke en som den nuværende men en forbedret, en Landeværnsindretning, som man
haab:r vil kunne gjøre Gavn, i alt Fald i Forhold t~l sin Bekostning. Jeg skal ikke indlade mig videre paa det B1lled, som
den ærede Rigsdagsmand for Odense Amts 3' Valgkreds (Falles en) gav af Bornholm, navnlig den mor~ls~e Side a~ Befolkningen. meget af det kan vistnok være ngtigt, men Jeg troer,
at det 'ikke kan skade, om man afskrabede lidt ~f den stærke
Farve, som det ærede Medlem ødslede med, og 1 Særdeleshed
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tør jeg rolig h~nstille til det ærede Thing, og ligeledes til Histonen, at af~Jøre, hvem .egentlig Hovedskylden hviler paa
med Hensyn nI de ulykkelige Brandstiftelser, der blive stukne
os soJ? en Brand i Næsen, enten paa en grundfordærvet Befolklllng eller paa en i Grunden slet Embedsstand, Embedsmænd, der aldeles have forsømt at gjøre deres Pligt og som
saasnart de rigtig kraftig bleve paalagte at holde Brandfor~
h.ør~ne om igjen, have afholdt ordentlige Brandforhør, som de
nd~1gere savnede enten Evne, Villie eller Virkelyst til, og det
er JO kl~rt, at Saadant maa virke demoraliserende paa enhver
Befolklll~g. Jeg troer derfor egentlig ikke, at det af denne
Grund v11 være nødvendigt at sende Bornholmerne herover
for at de kunne komme i den saa meget forroste moralske Re~
c.rutskole; jeg troer heller ikke, at dette vilde hjælpe synderlig paa Bornholmerne«.
Derimod mente han, at den nylig indførte Brændevinsbeskatning vilde forbedre Moralen paa øen.
Lovforslaget blev efter I ' Behandling henvist til et Udvalg
af hvilket Dam som foran nævnt blev Medlem; dets Formand
blev Bornholmernes gamle Ven Tscherning. Fallesen var ogsaa med og valgtes til Ordfører.
Efter dennes yderliggaaende Holdning ved Sagens I ' Behandlin? skulde man ikke have ventet, at der skulde være opnaaet
Emghed ~ellem ham ~g Bornholms Repræsentant i Udvalget.
~t dette. 1kke desto mmdre skete, skyldes formentlig væsentligst 2 Tmg: for de første at Fallesen ikke alene kritiserede de
bestaaende, utvivlsomt uforsvarlige Forhold, men desuden
havde en positiv Plan for Militsens Omdannelse, der hvilede
paa sunde Synspunkter; for det andet at Bornholms Interesser
varetoges i Udvalget af en forstandig og forhandlingsduelig
Mand, der paa en saglig og fordragelig Maade kunde mødes
med Mænd af andre Anskuelser og tale sig til Rette om Sagerne.
Det Forslag, man i Enighed og med Fallesen som Ordfører
forelagde Folketinget ved Lovforslagets 2' Behandling gik ud
paa, at Bornholmerne principielt skulde være underkastede den
samme Værnepligt som Kongerigets øvrige Beboere; »man
har«, udtalte Ordfør,eren, »ment, at dette var mest overensstemmende med Sagens Natur og med Grundlovens Aand. Paa
de~ anden Side har n:an nødig villet foreslaa at gribe for pludselig eller voldsomt md i de bestaaende Forhold, og man har
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derfor med Hensyn til Opfyldelsen af Værnepligten stillet
dem paa en saadan Maade, at Forholdet i det Væsentlige bliver
-det samme som tidligere, og at den Forandring, der skeer, ialtfald ikke bliver synderlig stor«. (Folket. Forh. 18 59- 60 ,
Sp. 375 8).
Bornholms Ligestilling med det øvrige Land blev altsaa nærmest af teoretisk Art, og den særlige Milits herovre blev efter
Forslaget bevaret. Ogsaa om Ordningen indenfor Militsen
enedes man i Udvalget, og man sluttede sig i det væsentlige til
det foran omtalte Regeringsforslag. Man var iøvrigt fra alle
Sider klar over, at man burde gaa til en Reorganisation af
Militsen og afhjælpe dens Mangler.
Ved 2' Behandling af Værnepligtsloven vedtoges den foreslaaede Ordning for Bornholm omtrent enstemmigt, men Samlingen sluttede, inden Lovforslaget kom til 3' Behandling, og
det særlige bornholmske Lovforslag naaede ikke engang at
komme til 2' Behandling. Men der var gjort et Forarbejde, som
kom den næste Rigsdagssamlings Behandling af denne Sag til
Gode.
De Udtalelser, som de 2 bornholmske Folketingsmænd fremsatte i denne Samling udover de foran omtalte i V ærnepligtssagen, har mindre Interesse. Her skal bl. a. nævnes, at Lucianus Kofod som sædvanlig ivrede mod udanske Ord; ved Behandling af et Lovforslag om Løsgængeri var han med til a.t
-foreslaa, at Ordet »betle" alle Steder erstattedes af »tigge«.
Han kom i Forsvaret for denne Ændring meget højt op og sluttede sin Tale med følgende Bravade: »Der vil komme en
Slægt efter os - dette tør jeg forudsige, uden at optræde som
Spaamand _ der skal høiagte og hædre den Følelse, som her
har gjort sig gjældende; den skal seire, hvor vi lide et Nederlag. Det er det, som har bestemt mig til stedse at følge denne
Vei, stedse søge at fremtvinge fra Regjeringens Side ordentlige
dansk skrevne Lovforslag. Saaledes skal vi følge dem og saaledes kigge dem i Kortene, at der ikke skal indsmugle sig fremmede Ord i noget ellers med Hensyn til sit Indhold godt Lovforslag«. (Folket. Forh. 1859-60, Sp. 77 1). De stærke Ord
hjalp dog ikke; Tingets Flertal fastholdt Glosen »betle«.
Endvidere skal omtales, at Dam ved Finanslovdebatten talte
Jor yderligere Foranstaltninger fra Statens Side til Ophjælpning af Fiskeriet, der var den danske Erhvervskilde, der var
mest ubenyttet og ubearbejdet. Han omtalte særlig en værdi-

fuld Samling paa Christiansborg af ældre og moderne Fiskeriredsk~ber. »Jeg har«, sagde han, »medbragt hjem til Bornhol
Teg~l~ger og Prøver, ~f hvad jeg har seet paa denne Fisker~
udstilling, ~g saa pra~t1sk som muligt foredraget for Fiskerne
hvorledes
disse nye
d" FIskeredskaber vare indrettede . N U VI'1 man'
k
maas ee troe, at Isse Fiskere have sagt til mig: »Troer Du o
saadanne
. d d Folk
'k som Du, at I kunne lære os at fiske~. « N'
el tvert-g
lmo.' e gi med st?r Beredvillighed ind paa de Forklaring.er, Jeg. gav dem, og l et enkelt Tilfælde vare de endog villi e
tIL at gJ.øre et Forsøg med Hensyn til Indretningen af Gar~
som. de Ikke kjendte tidligere; dette Forsøg blev ogsaa virkeli~
ansullet, og de have senere yttret deres Tilfredshed med de~
Resultat, som det gav for dem«. (Folket. Forh. 1859-6
Sp. 1327).
o,
l Jaa et seneæ Tidspunkt af Finanslovforhandlingen hen~ te Da~ Opmærksomheden paa, at Ministeriet havde Bem ndigels
ef til at overdrage Sandflugtsvæsenet tl'l A mt erne, menYat
d
ette or. Bornholms Vedkommende var stillet i Bero indtil d
skete. Skifte
som Sandflugtskomml'ssær. 'D'am f orter
D i Stillingen
d
satte. » a?-u .enne Sandflugtskommissair ved Døden er afgaaet,. skal Jeg. tIllade mig at tiltræde og anbefale det her Udtalte
ul det høltærede
k ' Ministeriums og Udvalgets Op mærk somh d D
e. et er gans e VIS~, at den Smule Sandflugt, der har været
kaa Bornholm, nu er l den Grad dæmpet, at der aldeles ikke
an væ~e nogen Fare ved at overdrage denne Sag til Amtsr~adet, laltfald mod en billig Affindelse. Der er efter min Me~ng ~v~nd: altfor meget herpaa, idet jeg tro er, at der i flere
ar.a e es Ikke har været Noget at dæmpe, men hvad der
e(~
dFet her, at der har været en Sandflugtscommissair<<!!
o et. or. 1859-60, Sp. 1350).
. ' LøJ'tnant Dam h er omtal te, var
F Den Sandflugtskommissær
d
orstra~ C:arl Fastmg, der i 1836 havde afløst den af Bornholmshlstonken M. K. Zahrtmann stærkt omtalte »Skovf rPeder Jespersen; Fasting var desuden Skovrider i Almrnmgen og døde paa Rømersdal 1859.
~m ~astor Mossins Virksomhed i Landstinget skal oplyses
at an. l denne Samling talte og stemte for Lovforslaget o~
Erklænng~rs Meddel~lse til Ansøgere og Klagere, hvilket Forslag han l den fornge Samling havde virket l'mod S'
d d H Id .
.
. m ænr~ e ? nmg motIverede han med, at der var foretaget Ændrmger l Forslaget, saaledes at det blev mere acceptabelt, dels

';t:t,

~.e«

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, 24de Bind, Rønne 1936

214
at der var en stærk Stemning for det blandt hans Vælgere; en
Adresse med Anmodning om denne Sags Gennemførelse havde
paa Bornholm samlet ca. 900 Underskrifter. Forslaget, der
Gang paa Gang var blevet standset eller forkastet i Landstinget, slap i denne Samling endelig igennem dette ~esin.dige .og
overvejende Tings Skærsild. Det har glædet Partlkuher Fmdanus Petersen at læse herom.
Endelig skal nævnes, at Mossin meget ivrigt talte imod et
fra Folketinget oversendt Forslag om Kirkers og Kirkegaardes
Benyttelse. Det var forelagt privat af Høgsbro, Termanse~ og
andre grundtvigssindede og kirkeligt interesserede Folk,etmgsmænd og gik ud paa, at Folk, der havde løst Sognebaand,
havde Ret til at faa de kirkelige Handlinger udført i deres
Sognekirke, naar den iøvrigt var ledig, ligesom Begravelser
af Sognebaandsløsere kunde ske paa Sognets Kirkegaard ~nd~r
Medvirkning af den Præst, vedkommende havde sluttet Slg ul.
Forslaget blev i Landstinget stemt ned Paragraf for Paragraf, og Mossin var meget virksom for Opnaaelsen af. det~e
Resultat. Præsten fra Aakirkeby var ikke en Ven af klrkehg
Frihed.
27. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIANUS

KOFOD, DAM OG MOSSINS VIRKSOMHED
I RIGSDAGSSAMLINGEN 1860-61.
Denne Samling begyndte den I' Oktober 1860; det sidste
Møde blev afholdt den I' Februar 1861. Sessionen havde altsaa
strakt sig over 4 Maaneder eller et væsentligt længere Tidsrum
end de umiddelbart forudgaaende Samlinger. Det Antal Lovforslag, der blev lagt paa Tingenes Bord, var ogsaa meget
betydeligt - 52 Regeringsforslag og 12 privat indbra~te - , og
adskillige af disse blev gennemført, f. Eks. V ærnephgtsloven,
Stempelpapirloven, Ændring i Fæstelovgivningen etc.
Af de bornholmske Rigsdagsmænd havde Lucianus Kofod
Ordet IO Gange, Dam 13 og Mossin 24 Gange. Kofod og Mossin opnaaede ingen Udvalgspladser; Dam var k~n Medlem af
eet Udvalg, nemlig det Fællesudvalg, som Folkeung og Landsting nedsatte, efter at Lovforslaget om Værnepligten var vedtaget i forskellig Affattelse i de 2 Ting; det lykkedes i dette
Udvalg at bringe Uoverensstemmelserne ud af Verden, saaledes
at Forslaget kunde ophøjes til Lov.
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De af. dette Lovforslags Bestemmelser, som angik Bornholm,
svarede l det Forslag, som Justitsministeren (A. L. Casse) forelagde i Folketinget, ganske til det af Tinget i forrige Samling
vedtagne, som baade Dam og Lucianus Kofod havde stemt
for. Ikke desto mindre var man paa Bornholm blevet stærkt
opskræmt ved den Vending, Sagen havde taget, og der blev
gennem Folketingsmand Dam indgivet en med 2218 Under~krifter forsynet Adresse, hvori man androg om, at de hidtil
l Henhold nI Værnepli~tsloven af 12/2 1849 gældende Regler
for Bornholm maatte bhve opretholdt. Den Omstændighed at
det ved det i forrige Samling vedtagne Lovudkast var sl~aet
fast,. at Bornholmerne var underkastede den almindelige V ærnephgt, havde vakt Frygt for, at Militsens Dage var talte 00"
man var ikke blevet beroliget ved Udvalgsbetænkningens
talelse om~ at man ikke tilsigtede nogen pludselig Ændring.
I?am gav l en længere Tale ved Værnepligtslovens I ' Behand··
hng Udtryk for denne Bekymring ved bl. a. at udtale: »Man
har næret Frygt for, at denne Betænkning vilde have den Virk·
ning, at der deri skulde ligge, om just ikke en absolut Udtalelse for, at Bornholms Væbning enten strax eller i den nær~este Fremtid skal ophæves, saa idetmindste en Hentydning
tl~, at man anseer den for uhensigtsmæssig, og at man gjerne
vllde være af med den". »Men«, fortsatte Folketingsmanden,
»hvad enten man nu vil gjøre det af med Bornholms Milice
paa den ene eller den anden Maade, enten ved at lade den hensygne eller ved paa engang at slaae den ihjel, da betragter jeadet som uberettiget, som et Snigmord, om jeg saa maa sig:'
saalænge man ikke har gjort igjennem Administrationen et alvorligt Forsøg paa at pleie den, saa at den kan blive det den
burde være, jeg vil sige ikke alene for dens egen Skyld,' men
for at statuere et Exempel paa, hvorledes en Almeenvæbning
kan og bør være hertillands. J eg troer, som sagt, at man bør
fastholde Syste~et og give Milicen en Organisationsplan; thi
før man har gjort det, troer jeg det vil være mindre velbetænkt at lægge Tønder til den Gjæring og det Røre, der allerede har viist sig paa Bornholm. Jeg troer, at man skal respec~er~ den Følelse, der ligger til Grund for denne ældgamle
Instltutlon, saa meget mere som jeg troer, at man fra Statens
Side ikke kan være saa meget interesseret deri, hvorimod Bornholms Indvaanere ere meget interesserede deri, navnlig fordi
de nære en saa stor nedarvet Forkjærlighed for denne Indret-
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ning«. (Folket. Forh. 1860-61, Sp. 1005-09). Tscherning støttede Dam og udtalte, at han vilde »holde det for et politisk
og militært Misgreb, om man ikke ordnede og fastholdt den
bornholmske Milits«.
Da Lovforslaget kom til 2' Behandling - der blev intet Udvalg nedsat - stillede de 2 bornholmske Folketingsmænd sammen med 3 Kolleger fra det øvrige Land et Ændringsforslag,
hvorefter den for Bornholms Værnepligtsforhold fastsatte Bestemmelse formedes uændret fra den hidtil gældende. Dam var
Ordfører for Forslagsstillerne, men det betydeligste Indlæg i
det bornholmske Standpunkts Favør leveredes af Ringstedkredsens Repræsentant, Major L. M. Miillen. Ændringsforslaget
blev dog forkastet, omend med knebent Flertal (35 Stemmer
mod 29). Dermed var Sagen afgjort, og den havde faaet en Udgang, som Bornholmerne nødig vilde have. Særlig begrundet
var den bornholmske Ængstelse dog ikke; det viste de følgende
Aars Udvikling.
Som omtalt i Redegørelsen for Samlingen 1859 havde Regeringen i denne forelagt et Lovforslag om en Ordning af Forholdene i den bornholmske Milits. Det blev ikke gennemført,
og Ministeriet gentog ikke dets Forelæggelse. Lucianus. Kofod
og Dam indbragte da »privat« et Forslag, der laa Regenngsforslaget ret nær. Skønt det blev forelagt i November, blev det
først sat til Behandling den 3' Januar. Dam talte paa de 2 Forslagsstilleres Vegne. Han udtalte, at Bornholms Forsvarsvæsen
som hidtil burde hvile paa Princippet for Almenvæbning, og
han mente, at denne Øs Milits vilde »kunne blive et Mønster
for et Landeværn. Dette Forslag er altsaa i det Smaa at betragte, som Værnepligtsloven for Kongeriget Danmark er i .det
Store, til hvilken sidste Lov det slutter sig som en Udfyldmng,
afpasset efter de Krav, som det Særlige i det stedlige bornholmske Forhold medfører. Det er saaledes Øiemedet med Lovforslaget at bane Veien for en Organisation, hvortil man jo er
enig om at der føles Trang«. Han henviste iøvrigt til Regeringens eget Forslag og de Motiver, der ledsagede dette. Om de
Afvigelser, der var i Forhold til Regeringsforslaget, udtalte
han: »Istedetfor at Tjenestepligten efter det oprindelige Forslag var fastsat at være fra det I 8' til det 40' Aar i virksom
Militstjeneste, og derefter fra det 40' til det 50' Aar i Reserve
med Fritagelse for Tjeneste i Fredstid, gaaer det foreliggende
Forslag ud paa at fordele Tjenestetiden i to Aldersclasser,
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nemlig ert Fredsstyrke, som omfatter Aldersdasserne fra det 20'
til det 32' Aar, og en Krigsforstærkning, som omfatter Aldersdasserne fra det 32' til det 44' Aar, altsaa 12 Aar i hver
Classe. Dette er altsaa forholdsviis en Lettelse eller Lempelse i
Tjenestebyrden i og for sig betragtet med Hensyn til Tiden;
men det forekommer mig dog, at 12 Aars Fredstjeneste med
Forpligtelse til at indkaldes til aarlig øvelse er et ganske anstændigt Offer, især naar man seer hen til, at enhver Mand er
pligtig til at tjene. Der existerer jo nemlig ingen Fritagelse
ved Lo~træk~ing eller Stilling; forøvrigt findes der nogle faa
personlige Fntagelser. Jeg troer, at den foreslaaede Ordning
vil være tilstrækkelig til at bibringe Mandskabet den fornødne
Uddannelse; det er jo ogsaa under Forudsætning af en Armeorganisationsplan, der foreskriver en bedre Rekrutskole end det
hidtil har været Tilfældet. Der er optaget den Bestemmelse at
det tje~stp.li?tige Mandskab i Kjøbstæderne efter 6 Aars Tjeneste l MilItsen skal overgaae til Kjøbstædernes Brand- og
Politichorps og tjene der i IO Aar. Dette Mandskab kommer
saaledes til at gjøre activ Tjeneste i 16 Aar, istedetfor at det
el,lers i Almindelighed kun vil være 12 Aar; men dette troer jeg
VII kunne forsvares. Det begrundes nemlig deri, at Brand- eller
Polititjenesten i og for sig ansees for at være af en lettere Natur, og dertil kommer ogsaa, at da de militaire Skoler, øvelser
o~ M~der jo i Reglen ville falde ved en eller anden Kjøbstad,
vil Tjenesten ogsaa derved blive lettere for dem der boe i
Kjøbstæderne, idet de, da de ere nærmere ved 0velsesplads~rne, ville kunne forblive i deres Hjem. Med Undtagelse af
disse Punkter er Forslaget overensstemmende med det oprindelige af Regjeringen forelagte«. (Folket. Forh. 1860-61, Sp.
4 6 51-53),
Til Forslagsstillernes store Skuffelse fraraadede baade Ministere? ?g den over~o: Bornholms Interesser saa forstaaende og
venligsmdede Politiker, Oberst Tscherning Sagens videre
Fremme. Justitsministeren mente, at det ikke vilde være »tilraadeligt, at afgjøre Spørgsmaalet om Omordningen af det
bornholmske Forsvarsvæsen, forinden man seer hvorledes Lovgivningen angaaende Værnepligt for Kongerig~ Danmark stiller sig. Omordningen af det bornholmske Væbningsvæsen har
en stor Mængde Berøringspunkter med Værnepligten for Kongeriget Danmark og falder i mange Henseender sammen med
Bestemmelser derfor«,
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Tscherning erklærede, at en Lov, som den foreslaaede, var
upaakrævet. Han skelnede mellem Værnepligten, s~n: hje~~
ledes ved Lov, og Væbningsvæsenet, der var et admlDlstratl vt
Anliggende. »Jeg tror«, udtalte Tscherning, »at naar de ærede
Herrer fra Bornholm tage dette under Overveielse, ville de
komme til den Erkjendelse, at dette Lovforslag ikke er noget
Skridt fremad paa den Vei, som de ville gaae; thi .saavidt jeg
har forstaa,et, er det jo deres Ønske at faae V æbmngsvæsenet
forbedret, at give et Stød til, at Væbningsvæsenet paa B~rn~
holm ordnes saaledes, at man ikke idelig og idelig søger at gJøre
sig fri derfor, søger at afskaffe det, og søg~r at .bringe B~rn
holm i en lille Bataillon ind under den almmdehge Væbnmg,
medens de ville have bevaret den Tillid, det giver Bornholmerne at kunne forsvare deres egen Ø mod et Overfald. Det
forekommer mig, at dette Lovforslag ikke vil ?evirke noget
Skridt fremad i saa Henseende, og jeg kan heller lkke ansee det
nødvendigt i dette Øieblik, medens dertil endnu kommer, at
det staaer i skjærende Modsætning til en anden Lov, som er
under Behandling i det andet Thing, idet denne forlange: een
Form for Værnepligten paa Bornholm, og Forslaget her mdeholderen temmelig Afvigelse derfra«. (Folket. Forh. 1860-61,
Sp. 4660-64).
.
Kaptajn Fallesen stillede sig ved de bornholmske Folketmgsmænds Side og erklærede, at han ikke forstod den Modstand,
deres Forslag mødte. Han udtalte bl. a.: »Born~olm har for
Øieblikket en Milits, som man ønsker omorgaDlseret; for at
dette kan ske e hensigtsmæssigt, maae forskjellige Bestemmelser,
som nu ere tilstede, ryddes afveien, f. Ex. at Mandskab.et e.r
forpligtet til at være i Militsen fra Confirmationsa~deren mdul
Graven at der findes visse Fritagelser, som man lkke ønsker,
at By ~g Land ere stillede forskjelligt og saa videre. Disse
Bestemmelser ønsker de ærede Forslagsstillere og Regjeringen
selv at faae forandrede ved en Lov. Naar dette var skeet,
mener man, at en anden Forsamling vilde vedtage de fornødne
Bestemmelser, eller at Administrationen uden Lov kunde vedtage saadanne Forandringer, hvorved Militsen kU1:de komme
i en heldigere Stilling. Sagen er saaledes ganske simpelt. kun
den at man ved Lovforslaget vil rydde enkelte Hmdnnger
afv~ien for bedre at kunne fremme Militsens Udvikling«.
(Folket: Forh. 1860-61, Sp. 4667-:-68). O~ i den senere Replik ytrede han bl. a.: "Det kan da laltfald Ikke skade at ved-
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tage Lovforslaget. Om muligt Ministeriet selv kan gjøre disse
Forandringer, det er et Sidespørgsmaal; det Væsentlige er, at
de Bestemmelser, der blande Militairarbeidere Oldinge 00'
Børn imellem hinanden og saaledes skabe en m~get ueensarte~
~asse, ~t. de hæves, og at man giver Ministeriet Leilighed til at
gJøre Mlhtsen saa god som mulig. Hvorfor skulle vi ikke gjøre
dette? Der er efter min Formening slet ingen Grund til her at
tale om Grundlovens Forhold til Værnepligtsloven osv. osv.;'
hvorfor man indblander alt dette her, er mig fuldkommen
uklart«.
Ogsaa Lucianus Kofod fremkom med et Indlæg, hvori det
bl. a. hed: »Det kunde dog maaskee være, at Resultatet af disse
Forhandlinger, ih vor frugtesløse de end kunne være, dog umiddelbart ville kunne bidrage til, at der bliver raadet Bod paa
de Onder, hvorunder Militsen lider; det er kun Skade at vi
ikke staae i det rette Forhold til de Magter, hvorpaa det beroer. De er jo væsentligt paa Krigsbestyrelsen og paa det saakaldte Monarchies Lovgivningsmagt, at det beroer, og jeg haaber, at den ærede næstforegaaende Taler (Tscherning), der jo
ogsaa er Medlem af denne Lovgivningsmagt, vil, hvis der kommer Noget for om denne Sag, understøtte den, saafremt det
ærede Medlem ellers maatte finde, at det kan gaae i den Forsamling«. (Folket. Forh. 1860-61, Sp. 4672-73).
Lovforslaget blev ganske vist oversendt til 2' Behandling
(med 46 Stemmer mod 7), men dette var kun en Høflicrhedsakt; det blev ikke mere sat paa Tingets Dagsorden.
b
Af .Luc!anus Kofods Deltagelse i denne Samlings Arbejde
sk.al løvngt fremhæves, at han stillede en Forespørgsel til
Klrke- og Undervisningsministeren (Monrad), om han snarest
muligt :ilde drage Omsorg for, at der ved de højere Læreanstalter mdførtes Undervisning i de nordiske Sprog, specielt
Svensk og Islandsk (Oldnordisk), og at dette for de lærde
Skolers Vedkommende skete ved, at Tysk trængtes tilbage.
Kofod forelagde Sagen i et Foredrag, der baade i Form og
Indhold var fortrinligt; han vogtede sig i dette for at blive
for lyrisk; »jeg ved«, sagde han spøgefuldt, »hvor stor Straf,
der er forbundet dermed her i Tinget«. Han sluttede sine Tale,
der fylder 14 Spalter i Rigsdagstidende (Spalte 1I38-P) med
følgende beskedne Ord: »Jeg har alt opholdt det høitærede
Thing saalænge og skal sluttelig udtale min Beklagelse over,
at denne overordentlig vigtige Sag - som jeg finder den at
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være - ikke her i Thinget har fundet en dygtigere, mere anseet og fremfor Alt mere rigsdagsdannet Bærer, end jeg er. Jeg
haaber dog saavel af det høitærede Things som af den høitærede Ministers Retfærdighedsfølelse, at de ikke ville lade
Ideen, som jeg har været Talsmand for, lide under sin Førers
Skrøbeligheder og Mangler«.
Talen vakte megen Opmærksomhed, og den gav Anledning
til en lang Forhandling, hvori der fra meget forskellige Sider
ydedes de fremsatte Tanker Tilslutning. Bl. a. stillede Fallesen
sig helt paa Forespørgerens Side, og han betegnede hans Foredrag som »smukt, varmt og talentfuldt«. Minister Monrads
Svar var temmelig køligt, men en velvillig Overvejelse blev dog
stillet i Udsigt sammen med andre eventuelle Ændringer i hele
Undervisningsvæsenet.
Endelig skal omtales, at Lucianus Kofod under Behandling
af Andragender tog til Orde for at yde Dr. Dampe en forhøjet Understøttelse. Som bekendt var denne Mand i ca. 20
Aar Statsfange paa Christiansø; han boede derefter nogle Aar
i Rønne under Politiopsyn, men i 1848 blev han helt benaadet,
hvorefter han tog Ophold i København. Paa Finansloven blev
der bevilget ham en Understøttelse; men denne androg kun
360 Rdl. aarlig, og Dr. Dampe havde derfor i 1859 ansøgt
Rigsdagen om en Forhøjelse. Paagældende Folketingsudvalg
stillede sig velvilligt heroverfor og henviste Sagen til Justitsministeren, der imidlertid ikke foretog sig noget. Lucianus
Kofod paatalte dette og ytrede bl. a.: »Det forekommer mig,
at vi maae indrømme, naar vi ville see hen til, hvorledes man
i Danmark har behandlet Andre, som man har kaldet Urostiftere, at denne »Urostifter« maa have den Betydning for os,
at man nok kunde unde ham en klækkeligere Understøttelse,
end han har; thi naar vi ikke glemme, at han har opoffret sig
for den Idee, der senere har vundet Seir i Danmark til Glæde
og Gavn, saa troer jeg ikke, at der er noget usømmeligt i at
anerkjende denne hans Virksomhed ved at give ham en saadan
Understøttelse, at han kan see sin Alderdom imøde nogenlunde
sorgfrit«. (Folket. Forh. 1860-61, Sp. 6623).
Som foran nævnt havde Pastor Mossin Ordet 24 Gange i
denne Samling, men ca. Halvdelen af disse Indlæg indskrænkede sig til meget korte Bemærkninger, og ingen af hans Taler
strakte sig over 5 a IO Minutter. Mest Interesse viste han, som
naturligt var, den kirkelige Lovgivning, men desuden gjorde
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hvilket vakte megen Ængstelse blandt Befolkningen, indtil en
Politiembedsmand »viste den Conduite at samle og bevæbne en
Del Borgere, som greb Mytteristifterne og satte dem i Forvaring, indtil man fik dem sendt til Finland«. Mossin mente, at
naar Allinge nu fik en bedre Havn, var Faren for Uro forøget
og Nødvendigheden af en Rettens Haandhæver paa Stedet
større. (Landst. Forh. 1860-61, Sp. 2186/87)·
Justitsministeren indskrænkede sig i sit Svar ti~ at b~de ~e
Sagen interesserede indsende et Andragende til Justltsmlm-

J

steren.
Fra Regeringens Side forelaa et Forslag, hvor~fter den for
. Bornholms kommunale Forhold gældende Særordnmg, at Amtsmadet repræsenterede baade Købstæ.d:er og L~ndkommu~er,
indførtes med visse Modifikationer I det øvnge Kongenge.
Dette Forslag blev stærkt anbefalet af Mossin, der frelnsatte
»det Vidnesbyrd, at paa Bornholm, hvor Amtsraadet I flere
Aar har været sammensat i Lighed med Bestemmelserne i nærværende Lovudkast, der har Forholdet været saa smukt mellem
Kjøbstad og Land, at det efter min fulde Overbeviisning ikke
kan tænkes bedre. Jeg er derfor overtydet om, at de Bestemmelser, som Udkastet i saa Henseende giver, ogsaa ville være
heldige for det øvrige Land«. (Landst. Forh. 1860-61, Sp. 13 0).
28. FOLKETINGSVAl:GET PAA BORNHOLM 11861.
Med Samlingen 1860-61 udløb Rigsdagsperioden, og den
14/ 6 1861, paa 3-Aarsdagen efter det sidste Valg, blev de nye
Folketingsvalg afholdt.
I Bornholms I ' Valgkreds blev der gjort enkelte Forsøg paa
at opstille en Kandidat imod Løjtnant Lucianus Kofod. En
Toldembedsmand Kontrollør Bayer, der tidligere havde gjort
Tjeneste paa Bor~holm, men nu var forflytt,et, »søgte Stillings~
mænd«, og blandt Lucianus Kofods tal~lge Mod~tand~re I
Kredsen blev der arbejdet paa at skaffe tilstrækkelig Tilslutning til den Bayerske Kandidatur. Saavi?t man kan se af Bladenes Meddelelser, var Bayer konservativ Helstatsmand; men
Kandidaturen blev ikke til noget. Enkelte forsøgte at faa en af
de 2 Bornholmere, der tidligere havde siddet i Rigsdagen, Farv,er o. E. Sonne eller Findanus Petersen til at stille sig, men
ingen af dem efterkom Opfordringerne, der u~vivlsomt heller
ikke fremtraadte som Udtryk for en orgamseret Modstand

i~od Kredsens Rigsdagsmand. Denne søgte paa en mere energisk Maade, end ~et tid~igere havde været Tilfældet paa Bornholm, at ~omme I Forbmdelse med sine Vælgere, idet han indvarsl~de I de bornholmske Blade til 3 offentlige Vælgermøder,
nemhg ?en ~/5 paa Raadstuen i Rønne, den II/5 paa Borgerskolen I Allmge og den r6/5 paa Raadstuen i Hasle. Alle 3
Møder var overraskende godt besøgt. I Rønne opgives Deltagernes Antal til 200, og de andre Steder var der saa mange
som Lokalet kunde ru~m.e; i Allinge var der endog Damer til~
stede - et paa den Tid, Ja endog 50 Aar derefter, ret sjældent
Fænomen paa bornholmske Vælgermøder. Inden disse Møder
a~holdtes, ha:vde Bornholms Avis offentlig bedt »Kandidaten
give en tydelig og ufo:beholden Forklaring om sin Stilling til
den nuværende Regermg som Statsborger og som Rigsdagsmand.« Bladet erklærede, at den nuværende Regering i det
~tore o? hele havde det danske Folks Tillid, og dette gjaldt
Ikke mmdst med Hensyn til Befolkningen paa Bornholm. Derfor ø~skede Bo~nholmerne ikke at sende til Rigsdagen en Mand,
der vlld~ medVirke til at styrte Regeringen og lægge Danmarks
Skæb~e I Hænderne I?aa en politisk Fusentast. A visen sigtede
he~ til d~n paa det Tidspunkt stærkt omtalte Politiker, Baron
~hxen-Fmecke. Denne højadelige Politiker, gift med en Søster
ul Tronf,ølger~s. Gemalinde, den senere Dronning Louise, beg,yndte sm P?htJske Løbebane som konservativ Helstatspolitiker, men svmgede senere over til et bondevenligt Standpunkt
og b,le: s~~ Fø~ge deraf Udenrigsminister og Minister for
Sl~svlg I Mmlst:net Rotwitt. Siden blev han ivrig Skandinav og
Tilhænger af EJderstaten. Han spillede paa Grund af sine store
Evner og g~imrende Forbindelser - han var bl. a. Ungdomsven, med Bismarck - en vis storpolitisk Rolle, men regnedes
af sme Modstandere for noget af en Æventyrer. Der gik paa
Bornholm Rygter om, at Lucianus Kofod havde Forbindelse
med denne Politiker.
Lucianus Kofod indledede Mødet i Rønne med at besvare
I~te~pellati~nen fra Bornholms Avis. Han erklærede, at han
tJ~ LI: og Sjæl var ejderdansk, og at han vel ikke ønskede Mimstenet styrtet, men vilde have det »harpet«. De Medlemmer
af Mi~isteriet, som skulde udharpes, var dem, der ikke var
ren~ ejderdanske. Der burde imidlertid altid være en anden Regenn? parat for at holde den magthavende i Aande, og for at
den Ikke skulde føle sig uundværlig. Provst Meyn stillede
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Rigsdagsmanden det direkte Spørgsmaal, om han ønskede et
Ministerium Blixen-Finecke. Derpaa svarede Lucianus Kofod
meget uklart. »Det kom an paa«, sagde han, »hvem der blev
Medlemmer af det iøvrigt«. Han ønskede ikke Baronen som
Udenrigsminister, men saa ham gerne som Minister for Slesvig.
Maaske kunde han saa siden bruges som Konsejlspræsident.
Han blev ogsaa spurgt, om han sympatiserede med »Danevirkeforeningen«. L. K. erklærede, at han ikke alene sympatiserede med den, men var en af Foreningens Stiftere. Denne Forenings Maal var Gennemførelsen af den rene Ejderpolitik.
Der optraadte iøvrigt en Række Deltagere i Diskussionen. Prokurator Fog bebrejdede Kandidaten, at han havde kritiseret de
bornholmske Embedsmænd voldsomt i Ildebrandssagen. Lucianus Kofod hævdede, at han derved mest havde tænkt paa tidligere Embedsmænd paa Bornholm (!) og ikke saa meget paa
de nuværende, men indrømmede iøvrigt, at han havde brugt
Udtryk, som var mindre heldige; de var undsluppet ham i et
varmt Øjeblik! - Redaktør Wolff ønskede at vide, om han
vilde gaa med til Indskrænkning i Valgloven. Hertil svarede
Lucianus Kofod, at han tværtimod ønskede Valgloven udvidet. _ Endelig blev han bebrejdet, at han i saa ringe Grad
havde deltaget i Forhandlingerne om Bornholms Milits. Han
erklærede heroverfor, at han i denne Sag havde overladt Ordførerskabet til Løjtnant Dam, der var ældre og mere inde i
denne Sag. Han kunde selvfølgelig godt have holdt en stor
Tale, men han var bange for, at han saa vilde have talt Militsen ihjel. Lange Taler virkede ofte i Rigsdagen som Ligprædikener.
Paa Mødet i Allinge blev han anmodet om at give en fuldstændig Fremstilling af alt, hvad der var sket paa Rigsdagen i
de 3 Samlinger, han havde været Rigsdagsmand. Dette kunde
Lucianus Kofod ikke gaa ind paa og henviste til, at der alene
i sidste Rigsdagssamling havde foreligget 4 2 Lovforslag. Ogsaa her blev han bebrejdet sin Passivitet, men han erklærede,
at han som ung Rigsdagsmand med Vilje havde holdt sig tilbage og iøvrigt ønsket at samle gloende Kul paa Hovedet af
de Folk, som før Valget forrige Gang havde frygtet for, at han
skulde blive en dyr Rigsdagsmand, derved at han holdt for
lange Taler.
Paa Mødet i Hasle var der en Forespørger, der ønskede at
vide, om Lucianus Kofod havde ytret, at Sjoverne i Køben-

havn var mer,e dannede end Bornholms Ritmestre. Lucianus
Kofod erklærede, at de~ var Løgn. Da han blev spurgt, om
h:ad Gavn han havde gjort Bornholm i de forløbne 3 Aar som
R1gsdagsmand, svarede han: »Saare liden Gavn men
a
se~des ikke til Rigsdagen alene for at virke for ;in Pro;;n;
pnvate Interesser, nej man sendes derhen for at virke til det
fælles Fædreland«. Dette. vakte Bifald i Forsamlingen.
~er ble~ endnu paa d1sse Møder stillet en Række Interpellatwner ul !<-~nd1daten, og Forhandlingerne synes at have
været meget hvhge.
I Bornholms 2' Valgkreds blev der ikke afholdt nogetsomhelst Møde, og det ses ikke, at der fra nogen Side har været
fremsat Ønsk~r om at opstille nogen Modkandidat til Løjtnant
Dam. Han mdrykkede et Avertissement i de bornholmske
Blade om, at han agtede at stille sig. Derudover skete intet før
paa selv~ Val~dagen, og dennes Forløb i Aakirkeby var ogsaa
m~get sulfærd1gt. Kandidaten anbefaledes af sin ordførende
Suller Avlsbruger Lars Espersen, Aakirkeby, hvorefter Dam
holdt en kort Valgtale og erklærede sig villig til at besvare
Forespørgsler. Saadanne blev stillet af Landstingsmand, Pastor
Mossm, .Fa~ver o. E. Sonne og Findanus Petersen, der nu var
Vælger 1 2 K:eds. Ved Haandsoprækningen valgtes Løjtnant
Dam enstemm1gt.
Valghandlingen i Rønne blev meget livligere, endskønt der
ogsaa her kun mødte een Kandidat. Denne Lucianus Kofod
holdt ~n lang og .livlig Tale, »stundom ledsaget af Bifald«:
~an gjorde udførhgt Rede. for sin politiske Stilling og imødeg1k en Del af de Indvendmger, der var fremsat imod ham i
Valgkredsen. Nu optraadte Skolelærer Frandsen fra Rutsker
som Interpella~t; han bebrejdede Lucianus Kofod, »at han
studer~de nordisk Oldkyndighed, rettede Stilebøger og holdt
Taler 1 den københavnske Arbejderforening«; det var bedre,
om han stud~rede ~ura! Lucianus Kofod tog disse Indvendinger
fra den kom1ske S1de,. men ment~ iøvrigt, at en Rigsdagsmand
netop ved at studere S1t Folks H1storie bedst kom til at forstaa
Folket, dets Trang og dets. Vilje. - Lærer Frandsen bebrejdede ham der.e~ter, at .han 1kke havde foretaget sig noget, da
~ornholms M1hts var 1 Fare. Kofod henviste ligesom tidligere
ul, at denne Sag havde været i gode Hænder hos hans ældre
Kolle~a Phil~p Dam. Da Frandsen spurgte ham, om han vilde
gøre hgesaa 1 Fremtiden, svarede Kofod: »ja, naar det er hen15
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sigtsmæssigt, og naar man derved undgaar unødvendig Tale o.g
Tidsspilde paa Rigsdagen«. Pastor Wolf, Klemensker, bebreJdede nu Lucianus Kofod hans haarde Udtalelser om den bornholmske Embedsstand og mente, at Kofod virkede splittende
i Folket og kastede en Brand i dette. Embedsmanden trængte
til Velvilje og et hjerteligt Forhold, naar hans Stræben skulde
lykkes. Kofod erklærede overfor Pastor Wolf, hvis Tale var
blevet holdt med stor Styrke og derfor havde opnaaet levende
Bifald i Vælgerforsamlingen paa Torvet, at »han ærede En-:bedsstanden i Almindelighed; det var Mænd, som hørte til
dem vi kunde takke for den Frihedsstræben, som Kongen kroned~ med Grundloven, og det var kun den enkelte udygtige og
slette Embedsmand, han vilde til Livs.« Da ikke flere forlangte
Ordet blev der skredet til Kaaring, hvorved Kofod enstemmigt ~algtes til Kredsens Rigsdagsmand. Han takkede og udbragte et Leve for »det besindigt fremadskridende, gamle
Danmark«.
Valghandlingen havde været stærkt besøgt og sluttede med
et af Sejlmage.r Wichmann udbragt Leve for Lucianus Kofod.
De bornholmske Blade· bragte ret udførlige Efterretninger
om de Vælgermøder, der som foran nævnt blev. afholdt i ~øn
nekredsen, og adskillige Indsendere udtalte sig for o~ Imod
Lucianus Kofod. Hans Modstandere efterlyste, hvon hans·
Dygtighed bestod, og mente, at det, efter hvad han hidtil havde
præsteret, var meget vanskeligt at faa øje paa. - I Modsætning hertil fremhævedes han af sine Tilhængere som en »dansk
Mand til Liv og Sjæl, og som født Bornholmer er han netop
deh Mand Landet bør og maa bevare som Forkæmper for
Landets I~teresser paa Rigsdagen, og der kan aldrig tvivles om
hans ærlige Hensigter. Man bør ikke kritisere, undervurdere og
kue den Dygtighed og den Aandskraft, der viser sig paa vort
lill~ Øland om den endog udspringer og er vokset paa Lyngheden. Ma~gen en saadan Lyngblomst har ofte vist sig langt
kraftigere og skønnere, af en sundere Natur end Pragtblo~
sterne fra Drivhusene«. (Indsendt Artikel i Bornholms A VIS,
undertegnet »En Bondesøn«).
Medens de 2 bornholmske Kredse hidtil havde vist afgørende Lighedspunkter, viser der sig fra og n:ed Valget i 1861
den ret paafaldende Forskel imellem dem, at Rønnekredsen
bliver et Valgdistrikt med stærkt kæmpende Anskuelser, medens Aakirkebykredsen enstemmigt eller i hvert Fald med gan-

ske.. overvældende Fler.tal samler sig om sin Repræsentant,
Philip Dam. Fra 1857 til 1892 fandt der faktisk ikke et Kampvalg Sted i denne Kreds, et Forhold, der i hvert Fald havde een
Skyggeside: det virkede dulmende paa den politiske Interesse.
Følgerne heraf mærkes helt op til vore Dage; Aakirkebykredsen hører stadig til de Kredse i Landet, der har den laveste
Stemmeprocent.
29. DE BORNHOLMSKE RIGSDAGSMÆND LUCIANUS

.

KOFOD, DAM OG MOSSINS VIRKSOMHED
I RIGDAGSSAMLINGEN 186r.
Denne Samling aabnedes den 5' Oktober og sluttedes den 21'
December. Det var en lidet begivenhedsrig Samling, og den har
navnlig kun i ringe Grad beskæftiget sig med særlige bornholmske Anliggender. Lucianus Kofod havde Ordet 13 Gange;
Dam holdt kun 2 Taler, Mossin 3. Dam var Medlem af et Udvalg angaaende Redningsvæsenets Ordning. Kofod og Mossin
fik ingen Udvalgspladser.
Blandt de af denne Samlings faa Spørgsmaal, som havde
nogen Tilknytning til Bornholm, skal nævnes et Andragende
fra Dr. Dampe om en Forhøjelse af hans Understøttelse. Som
omtalt i Redegørelsen for Rigsdagssamlingen 1860-61 var Dr.
Dampes Andragende om hans Understøttelses Forhøjelse ikke
blevet imødekommet af Justitsministeren (A. L. Casse), til
hvem Sagen var henvist af Folketinget. Den nye Ansøgning
blev af Folketingets Udvalg for Andragender ogsaa henvist til
Ministeren, hvilket efter Rigsdagens Terminologi betyder, at
ma~ anbefaler den. Da Sagen kom til Behandling i Tinget, tog
LucIanus Kofod - overensstemmende med hans Stilling i foregaaende Samling - Ordet for varmt at anbefale Sagens Fremme. Han erklærede, at Dampe vel ikke havde noget juridisk
Krav paa en Understøttelse, men derimod et Billighedskrav, og
at yde ham 360 Rdl. var upassende. Han oplyste, at Dampe
et Par Gange personlig havde henvendt sig til Ministeren, men
uden Resultat. »Den ærede Minister har sandsynligvis«, udtalte Kofod, »troet som saa, at Dr. Dampe havde det ret taaleligt, og jeg kunde næsten fristes til at spørge, om den ærede
Minister havde været hos ham - det er jo overhovedet en
let Sag, naar man selv sidder blødt og luunt og har det godt, at
erklære sig om andre Nødlidende og sige, at de have det til-
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strækkeligt godt - thi ellers haaber jeg, at den ærede Minister
ikke vilde erklære sig fuldt overbeviist om, at denne Mand har
det tilstrækkeligt godt«. Kofod beklagede, at det var for sent
at stille Ændringsforslag, ellers »skulde jeg have tilladt mig
paa rette Sted at foreslaae, at der bevilgedes ham en passende
aarlig Understøttelse af f. Ex. 600 Rd. om Aaret, i Anerkjendelse af hans Virksomhed og deraf følgende Lidelser for den
Sag, som det jo væsentligst skyldes, at vi sidde her. Jeg skal
forøvrigt ikke tale videre for Manden, da jeg troer, at hans
eget Liv taler for ham.« (Folket. Forh. 1861, Sp. 4 2 7 1-73).
Det lykkedes ikke Kofod at fravriste Minister Casse noget
Svar.
Ved I ' Behandling af det paany forelagte Lovforslag om
Indførelse i det øvrige Land af den for Bornholm specielle
Ordning med et fælles Amtsraad for Landkommuner og Købstæder holdt Lucianus Kofod en Tale (Folket. Forh. 1861, Sp.
761 - 6 3), hvori han bl. a. sagde: »Det forekommer mig, at det,
hvorom Sagen meest dreier sig, er, hvorledes Forholdet vil
stille sig i det foreslaaede nye Amtsraad, og jeg skal derfor tillade mig en Bemærkning, hentet fra et Sted, hvor der allerede
er oprettet et saadant fælles Amtsraad for Kjøbstad og Land;
det er, som bekendt, paa Bornholm. Der blev ved Loven af 22'
Marts 1855 for Bornholms Vedkommende indført et fælles
Amtsraad for Kjøbstad og Land saaledes, at Kjøbstædernes
Medlemmer udgjøre en Trediedeel, nemlig 3, medens Amtsraadet i det Hele bestaaer af 9 Medlemmer. Der har ikke været
nogen væsentlig Meningsforskel af den Natur, at Kjøbstædernes Repræsentanter eller Udsendinge have udsondret sig paa
den ene Side og Landets paa den anden Side. De have meget
godt enedes om de forskjellige Interesser, og jeg maa bemærke,
at de behandle deels Sager, der ere særlige for Kjøbstæderne,
deels Sager, der ere særlige for Landet, og deels saadanne, der
ere fælles for begge. Partistillingen, hvis der er nogen i de
enkelte Sager, retter sig ikke efter, om Spørgsmaalet vedkommer Kjøbstad eller Land«. Lovforslaget naaede iøvrigt ikke
længere end til I ' Behandling i Folketinget og blev heller ikke
senere gennemført.
Lucianus Kofod var iøvrigt ogsaa i denne Samling ivrig for
at faa Fremmedord erstattede med danske Udtryk. Han stillede en Del hertil sigtende Ændringsforslag, som han dog
ikke fik gennemført; af hans Indlæg om dette Spørgsmaal skal

citeres følgende Udtalelse (Folket. Forh. 1861, Sp. 4062): »Jeg
skal tillade mig at udtale, at jeg ingenlunde er gaaet til den
Yderlighed, at ville udskyde alle fremmede Ord af Loven; selv
om mine Ændringsforslag vedtages, bliver der endda en heel
Velsignelse af fremmede Ord tilbage; men det er ingenlunde
min Opgave at rense Sproget for alle fremmede Ord; min Hensigt ,er at arbeide paa at rense det for overflødige fremmede
Ord og at anspore Modersmaalets Kræfter saaledes, at fremmede Ord blive gjorte mere og mere overflødige, og at gode
danske, forstaaelige Ord træde istedet derfor«.
Endelig skal nævnes, at Lucianus Kofod i Debatten om et
Tillæg til Universitetsfundatsen fik Lejlighed til at lufte sine
stærke Sympatier for Skandinavismen i en længere Tale, der
resulterede i følgende højstemte Appel: »Overhovedet maa jeg
lægge Thinget paa Hjerte, at vi ved enhver Leilighed hvor der
kommer en Sag for som denne, gjennem hvilken der gaaer
Tanker, som jeg haaber, at Mange af os dele, saavidt som muligt ikke kaste Vrag derpaa, men at vi ved enhver, om jeg
maa sige, nok saa ringe given Leilighed, ville vise Verden, at
vi mene det ærligt med den nordiske Eenhedstanke, at vi ikke
opfatte den blot som en poetisk Drøm, men som en, vel skjøn,
og det er meest at anbefale, men tillige sand Virkelighed, og at
vi ere beredte til mere end til, naar vi sidde i et muntert Lag,
at synge:
»Atter det Skilte bøier sig sammen,
engang i Tiden vorder det Eet«.
Lad os ogsaa i de alvorligste 0ieblikke, naar vi sidde og
raadslaae om Lovgivningen og Fædrelandets Anliggender i det
Hele, være os vort Ansvar overfor den nordiske Eenhedstanke
bevidste«. (Folket. Forh. 1861, Sp. 945-51.) Den danske Rigsdag har altid været meget skeptisk indstillet overfor Medlemmer, der stærkt spillede paa lyriske Strenge eller lod det agitatoriske brede sig paa det sagliges Bekostning. Fra denne Regel
kom Lucianus Kofod ikke til at danne nogen Undtagelse.
Af Dams 2 Taler i denne Samling var den ene en Anbefaling for Tanken om det for Købstæder og Land fælles kommunale Raad, og han mente ligesom Kofod, at Erfaringerne
fra Bornholm viste Planens Berettigelse; den anden Tale blev
holdt ved Behandlingen af det ogsaa i forrige Samling drøftede, fra grundtvigsk Side stillede Forslag om udvidet Adgang
til at benytte Sognekirkerne. Paa dette Tidspunkt stod Dam,
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som hans Dagbog viser, i Korrespondance med Pastor Trandberg om Mulighederne for at skabe mere Frihed indenfor Folkekirken. Først 1 1/2 Aar efter tog Trandberg for Alvor fat
paa sit store Vækkelsesarbejde paa Bornholm, men han var
aabenbart allerede nu klar over visse Linier i sit fremtidige
Arbejde. ~am var lydhør overfor Trandbergs Henstillinger, og
han stod JO som andetsteds omtalt nær knyttet til Høgsbro, der
var en af Hovedordførerne for det her omhandlede Lovforslag.
Det var da ogsaa et varmt Forsvar, Dam leverede for dette
Lovarbejdes Fremme. Hans Indlæg var vel formet, sagligt og
godt opbygget. Jeg skal citere Talens sidste Afsnit: »Vil det
være for stor en Frihed, naar man i Grundloven har indrømmet de forskjellige Religionspartier og Sekter Ret til at bevæge
sig frit og udøve deres Religion, da at tillade alle Personer
indenfor selve Folkekirkens Enemærker at bevæge sig saa frit
som muligt. Ere da ikke Personerne Organer for Læren og maa
man ikke indrømme, at jo flere og bedre Organer, der kunne
komme til at forkynde Læren, desto bedre? Jeg gaaer naturligviis ud fra, at det kun skal være saadanne Mænd, der staae
paa Folkekirkens Grund og dertil ere ordinerede Geistlige. Og
hvad vil man vinde ved Negtelsen af en saadan almindelig
Tilladelse? Efter min Mening Intet; thi hvis der gives saadanne
Mænd, som jeg troer der findes, som ønske at reise hen i 'fjerntliggende Egne, for at forkynde Guds Ord, og Menighederne
der ville tage imod dem, saa ville de ligefuldt opfylde den
Trang, som gjør sig gjældende, hvad enten de komme til at
forkynde Guds Ord under Guds aabne Himmel eller under en
privat Mands Tag. Jeg mener derfor at en saadan Negtelse
ikke vil være nyttig, men tvertimod virke skadelig, fordi man
derved kun opnaaer at gjøre det vanskeligt for Mange under
forskjellige Omstændigheder, f. Ex. med Hensyn til Veirliget
eller Localiteter, at torrette deres Religionsøvelse. Idet jeg til
Slutningen skal tillade mig at udtale min fuldstændige Anerkj endelse og Tilslutning til det foreliggende Lovforslag, vil jeg
tillige gjøre den Bemærkning, at det forekommer mig, at dette
Forslag, naar man tager Hensyn til den Stemning, som i mange
Egne af Landet har gjort sig gjældende, er meget moderat.«
(Folket. Forh. 1861, Sp. 1643-45).
Fra de 3 iøvrigt ganske korte Indlæg, som Pastor Mossin
fremkom med i denne ~amlings Landsting, skal nævnes, at han
ved Forhandlingen om Indførelsen i Panteprotokoller af

Tiendebyrder omtalte Forholdene paa Bornholm, hvor Tiendeydelsen alene beroede paa en privat Optegnelse af Præsterne,
som var gaaet i Arv fra Slægt til Slægt. Landstingets Udvalg
havde i den Anledning ytret Frygt for Retstrætter paa Øen,
naar Beløbene skulde indføres i Panteprotokollen. Mossin erklærede, at en saadan Frygt var ubegrundet. »Jeg har i det
mindste«, udtalte Pastoren, »i al den Tid, jeg har været Præst
derovre, ikke hørt udtale den allerringeste Tvivl om Rigtigheden af de Antegnelser, som Præsterne have i deres Bøger;
de ere saavel af Præsterne som af Tiendeyderne altid blevne
ansete for at være rigtige og paalidelige. Naar der altsaa ikke
har været nogen Tvivl om Rigtigheden af Præsternes Optegnelser kan jeg ikke skjønne, at der vil opstaae særlige Retstrætter i Anledning af den nye Foranstaltning, hvorefter Tienderne
skulde indføres i vedkommende Pantebøger (Landst. Forh .
1861, Sp. 688-89).
Ved 2' Behandling af en Præstelønningslov fremsatte Mossin ogsaa en Udtalelse om et særligt bornholmsk Forhold nemlig den paa visse bornholmske Sognekald hvilende Byrde at
skulle sørge for - Dragonheste!! »Det forholder sig ganske
rigtigt«, hedder det i denne lille Tale, »at der paa de bornholmske Kald hviler en saadan Byrde; men for de fleste Kald
er den høist ringe og ubetydelig. For Øjeblikket er det maaskee neppe meer end de tvende Kald, af hvilke Dragonheste
virkelig udredes, og den hele Sag maa derfor ansees for at være
uden væsentlig Betydning«. Han sluttede dette Indlæg med at
anbefale, at man ikke lønningsrnæssigt stillede Provsterne for
knapt, da »det er vitterligt, at Provsterne have mange og byrdefulde Forretninger.« (Landst. Forh. 1861, Sp. 981).
Dette var Pastor Mossins sidste Tale i den danske Rigsdag;
han traadte efter denne Samling frivilligt tilbage efter at have
været Indehaver af det bornholmske Landstingsmandat i 5 Aar.
Han havde sikkert næret den redeligste Vilje til at udfylde den
ham betroede Plads bedst muligt, og hans Indlæg viste varm
Interesse for Bornholms særlige Sager. Men hans Indflydelse
synes at have været ringe; han kom i hele sin Rigsdagstid kun
ind i eet Udvalg, og her hørte han til det Flertal, som indstillede Forslaget (om udvidet Adgang til at benytte Kirker etc.)
til Forkastelse. Han optraadte ganske vist ret hyppigt som
Taler, men saa snart han kom udenfor det specielt lokale eller,
hvad han som Præst havde haft Adgang til at faa Indblik i,
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var hans Betragtninger sagligt svagt underbyggede og hans
Argumentation lidet virkningsfuld.

des for at vise hverandre Opmærksomhed; maatte denne latterlige Uskik hermed være begravet«.
Spørgsmaalet om, hvem Øen skulde sende som Repræsentant
til Landstinget, vakte en livlig Diskussion. Til Klaring af Sagen afholdtes efter Indbydelse i Bladene af 9 kendte Bornholmere, blandt hvilke skal nævnes Philip Dam, Findanus Petersen og 0_ E. Sonne, et Møde i Pavillonen paa Christianshøj
Søndag den 3 I ' August. Kredsen af de Mænd, der kunde komme i Betragtning, var ikke særlig stor. Som tidligere omtalt
stillede Junigrundloven den Betingelse for Valgbarhed til
Landstinget, at man skulde have en aarlig Indtægt paa mindst
1.200 Rdl. eller svare mindst 200 Rdl. i samlet Skat pr. Aar,
og af Bornholms Vælgere fandtes i 1862 kun 63, som tilfredsstillede et saadant Krav i hvert Fald efter deres egne Indtægtsopgivelser. Af disse boede 21 i Rønne og 5 i Neksø;
i Aakirkeby, Allinge-Sandvig, Ibsker, Pedersker, Ol sker og Rø
fandtes overhovedet ingen, der kunde vælges ind i Landstinget.
Til Mødet i Almindingen var der kun mødt ca. 70 Vælgere.
Den fratrædende Landstingsmand, Pastor Mossin, anbefalede
sine Landsmænd at stemme paa Kaptajn O. E_ Sonne, Neksø_
Denne, der 7 Aar før havde trukket sig tilbage som Folketingsmand, fordi hans Forretning ikke tillod ham at passe sin Rigsdagsgerning, erklærede sig villig til at modtage Mandatet og
holdt en Tale, hvori han særlig fremhævede Betydningen af at
skaffe Kommunerne et større Selvstyre. Byfoged Bjørnsen, der
deltog i Mødet, blev ogsaa nævnt som Kandidat; han holdt en
Programtale og lagde i denne særlig Vægt paa Nævninges Indførelse. Ved Afstemningen, hvori kun ca. Halvdelen af de
mødte deltog, fik O. E. Sonne 15 Stemmer, Bjørnsen 7; Resten
var spredt, bl. a. fik Amtsforvalter Jensen 3 Stemmer, Findanus Petersen 2. Noget kraftigt Udtryk for den bornholmske
Folkestemning blev Mødet i Almindingen altsaa ikke.
Bornholms Amtstidende optog nu en energisk Agitation for
O. E. Sonnes Valg. Bladets Betragtning var navnlig den, at
der ikke burde vælges en Embedsmand. »Det er forkert«, skrev
Bladet, »at arbejde hen til at fylde Rigsdagen med Embedsmænd; thi istedenfor at Rigsdagen skal være et Udtryk for
Folkeviljen, vil den da snart blive et Udtryk for Embedsmandsviljen; Løsenet, som under de sidste Valgbevægelser har
været det fremherskende, har været dette: »Lad os Embedsmænd smigre for Folket, og saaledes blive Rigsdagsmænd;

30. SUPPLERINGSVALGET DEN 12/9 1862.
I Løbet af Sommeren 1862 tog Pastor Mossin den Beslutning at udtræde af Landstinget. Hvad Aarsagen hertil har været, foreligger ikke nærmere oplyst. Antagelig har det politiske
Liv ikke budt ham tilstrækkelig Tilfredsstillelse; og da det
utvivlsomt har vist sig ret vanskeligt at passe Præsteembedet i
Aaker-Aakirkeby samtidig med Hvervet som Tingmand,
sendte Mossin Indenrigsministeriet sin Mandatnedlæggelse.
Dette Ministerium gav under 22/8 1862 Amtmand Wegener
Bemyndigelse til at fastsætte Dagen for Suppleringsvalgets Afholdelse og for Valget af Valgmænd. Amtmanden bestemte, at
dette sidste Valg skulde finde Sted den 4/9 og selve Landstingsvalget den 12/9.
Om Forberedelserne til dette Valg findes ret fyldige Oplysninger i de bornholmske Aviser, Bornholms Avis og Bornholms
Amtstidende, det nye Navn under hvilket »Rytterknægten"
optraadte. Dette Blads Redaktør var stadig M. Wolff; begge
Blade udsendtes 3 Gange om Ugen imod tidligere 2, men Amtstidende havde forøget sit Format, saaledes at den var mere end
dobbelt saa stor som A visen.
Tilslutningen til Valgrnandsvalgene var som ved de tidligere
Landstingsvalg paa Øen ret ringe. I Rønne mødte kun ca. 50
Vælgere, hvoraf der i denne By var 680. Valgt blev Konsul
T. H. Rønne, Købmand D. W. Bistrup, Agent O. P. Rasch,
Amtsforvalter L. C. Jensen, Lærer A. Hjorth, Købmand Joh.
Keilov og Læge C. V. Zahrtmann. Stemmerne faldt meget
spredt, idet der blev stemt paa - 46 forskellige Kandidater!
I Allinge-Sandvig mødte kun l/IO af Vælgerne; denne Byes
Valgmænd blev Købmand Knudsen og Bager Grønbech. Om
Valget i Klemensker, hvor man valgte 3 af de største Gaardejere (Rømer, Samsingsgaard, Rømer, Skovgaard, og Nyholm,
Bolbygaard) findes følgende karakteristiske Notits i Amtstidenden: »Ved denne Lejlighed var det saa meget omtalte befrygtede Husmandsparti mødt; men det viste ogsaa her sin Beskedenhed ved kun at vælge Gaardmænd, og det endog af de
mere fremtrædende. Tidligere har det jo været Skik, at det
tilstedeværende Sogneforstanderskab vælger hverandre indbyr-
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vore Forsikringer om, at vi ville Friheden er Sandhed; men
Friheden ville vi Embedsmænd for os selv; vi ville Friheden
for os til at skalte og valte efter Behag!« Istedenfor at fortælle
Vælgerne rent ud, at saadan var Løsenet - mellem de Embedsmænd, som vilde vælges til Rigsdagen, og dem, som anbefalede
Embedsmændene - smurte man Befolkningen om Munden med
en hel Deel, som kunde skjule den egentlige Mening, og derfor
advare vi Vælgerne endnu engang til nøje at overveje, førend
de vælge«.
Amtstidenden oplyste iøvrigt, at Stemningen mellem de
Bornholmere, som ogsaa denne Gang vilde sende en Embedsmand ind i Landstinget, var delt mellem 3 forskellige Kandidatemner, nemlig Amtsforvalter Jensen, By- og Herredsfogden
i Hasle, Kancelliraad F. H. Jørgensen og Byfogden i Rønne,
C. V. Bjørnsen. Af disse 3 foretrak Bladet ubetinget Amtsforvalter Jensen; han betegnes som »en dygtig Embedsmand, og
en udholdende Mand, naar han kæmper for noget, en Mand,
der søger at gaa til Grunden i Alting, som ikke er overfladisk,
og som baade har god Evne og god Vilje«.
Derimod advarede Redaktør W olff stærkt imod de 2 andre
Embedsmandskandidater. Om Byfoged Bjørnsen hed det, at
han vistnok hørte til »yderste Højre, og af den Slags have vi
desværre temmeligt overflødigt herovre«. Særlig bebrejdede
Bladet ham, at han som Formand for Kommunalbestyrelsen i
Rønne »har hindret en Forretningsordens Indførelse, istedenfor
at han, hvis han virkelig havde været gennemtrængt af en konstitutionel Aand, vilde have gjort Alt for at vænne den Repræsentation, hvis Formand han er, til de konstitutionelle Formers
Anvendelse endog i de ubetydeligste Ting, men navnlig i vigtige Sager, og vi kunne derfor umuligt skænke ham Tillid som
Rigsdagsmand«. løvrigt roser Bladet ham som Amtsraadsmedlem; han har været en »af Borgernes bedste Støtter overfor
Amtmanden«, og han betegnes som Øens dygtigste Politimester.
Til Anbefaling af Kancelliraad Jørgensens Valg til Landstingsmand havde en anonym Indsender skrevet en Artikel i
Bornholms Avis, hvori det bl. a. fremhævedes, at der i den
kommende Rigsdagssamling kunde ventes et Forslag om Nævninges Indførelse, og i denne Sag vilde Jørgensen kunne gøre
en betydelig Indsats, idet han specielt havde studeret den
engelske Jurylovgivning. Endvidere skulde han i Martsdagene

i København have deltaget i Frihedsbevægelsen og derved
»vovet sin hele Fremtid, hvilken jo vilde være tabt, hvis Bevægelsespartiet ikke havde sejret«. Endelig hævdede Indsenderen,
at Jørgensen havde dadlet de bornholmske Rigsdagsmænd,
fordi de havde undladt at skaffe Øen Nedsættelse i dens Hartkornsskatter, der efter Indsenderens Mening var altfor høje,
idet Bornholms ca. 8.780 Tdr. Hartkorn kun svarede til godt
6.000 Tdr. Hartkorn i det øvrige Land, saaledes at Øen svarede Skat af 2.780 Tdr. Hartkorn for meget!! Ogsaa i Amtstidenden betegnede en Indsender Kancelliraad Jørgensen som
vel egnet til at repræsentere Bornholm i Landstinget; han burde
ubetinget foretrækkes for Byfoged Bjørnsen. Indsenderen tilføjer dog forsigtigt, at Valget jo kun gjaldt for I Aar, og
skulde det vise sig, at Jørgensen ikke duede, skulde han jo
snart paa Valg igen.
Overfor disse Anbefalinger hævdede Redaktør W olff, at
Jørgensen aldrig havde offentliggjort noget Indlæg, der viste,
at han havde særlig Indsigt i Juryspørgsmaalet, ligesom der
intet forelaa om hans Deltagelse i Frihedsrøret i 1848. Hertil kom, at Fremstillingen af de bornholmske Skatteforhold og
den derpaa rejste Kritik mod Øens hidtidige Rigsdagsmænd
beroede paa Uvidenhed om de faktiske Forhold.
Paa Valgdagen mødtes Valgmændene I Time før Valghandlingen foran Raadhuset for at raadslaa om Kandidatspørgsmaalet. Pastor Mossin aabnede Mødet, hvorefter Gaardejer
Nyholm, Klemensker, anbefalede at stemme paa Amtsforvalter
Jensen; Findanus Petersen anbefalede O. E. Sonne; det samme
gjorde Pastor Mossin. Kancelliraad Jørgensen holdt derefter
en længere Tale, hvori han erklærede sig villig til, hvis Valgmændene vilde betro ham Mandatet, at paatage sig det Besvær,
der var forbundet hermed, og de Udgifter, det vilde medføre
at faa Embedet bestyret, mens han opholdt sig paa Rigsdagen.
Han udtalte sig meget frisindet om Kommunernes Selvstyre og
om Indførelse af Nævninge, som han ønskede mere folkelige,
end de var foreslaaet. Taleren tog bestemt Afstand fra de af
den før nævnte Indsender i Bornholms Avis fremsatte Betragtninger om de bornholmske Hartkornsskatter. Ritmester Rømer,
Samsingsgaard, støttede Kancelliraadens Kandidatur. Nogen
Prøve afstemning blev ikke afholdt, thi imens var Timen forløbet, og Amtmand Wegener ankom til Raadhuset og aabnede
Valghandlingen. Der maatte stemmes i 3 Omgange med følgende Resultat:
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r' Omgang: Kaptajn Sonne 20 Stemmer, Amtsforvalter Jen
sen ro, Byfoged Jørgensen 6, Byfoged Bjørnsen 3, Pastor
J.ørgensen, 0stermarie 2 og Pastor Kofoed, Vestermane r.
2' Omgang: Sonne r9 Stemmer, Jensen 15, Byfoged Jørgensen 5, Bjørnsen r og Pastor Jørgensen r.
3' Omgang, hvor der var bundet Omvalg mellem de 2 Kandidater, der havde faaet det højeste Stemmetal:
Sonne 24 Stemmer, Jensen r8.
.
Amtmanden proklamerede derefter Kaptajn Sonne som
Kredsens Landstingsmand og sluttede Valghandlingen med at
udbringe et Leve for Kongen. Sluttelig fik saavel den fratrædende Landstingsmand som den nyvalgte et Leve.
De 3 Repræsentanter, Bornholm efter dette Valg havde paa
Tinge, var alle hjemmefødte Bornholmere og Officer.er i den
bornholmske Milits; de stod alle 3 i deres Manddoms bedste
Aar, stærkt optagne af at virke for deres Fødeøs Interesser i
den lovgivende Forsamling. I saa Henseende blev deres Veje
ved at løbe parallelt, men i den almindelige Politik skiltes de,
eherhaanden som Aarene gik. Og det blev et anseeligt Spand
af Tid, de kom til at virke i; o. E. Sanne blev siddende i
Landstinget uafbrudt i 12 Aar; Lucianus Kofod gik først endeligt ud af Politik r9 Aar efter, men i denne Tid havde han
fra r864-69 været uden Mandat; Philip Dam slog dog Rekorden; til de 5 Aars Rigsdagsvirksomhed, han paa dette Tidspunkt allerede havde, føjedes yderligere 30.

han forflyttedes til Finanshovedkassen; her blev han r 84r Kancellist. 1844 blev han Fuldmægtig ved Odsherreds Amtstue og
Godskasse. 185 I udnævntes han til Amtsforvalter i Nykøbing,
Sjælland, og den 29/ro 1855 til Amtsforvalter paa Bornholm.
Hans Virksomhed her strahe sig over 20 AM, indtil han - den
II/6 r 875 - udnævntes til Amtsforvalter i København. Han
afgik med. Pension r885.
1853 erholdt han Titel af Kammerassessor, r863 blev han
Kancelliraad, 1869 Justitsraad og 1885 Etatsraad. r873 blev
han Ridder af Dannebrog. Han døde den 20/1 r887.
Paa Bornholm nød Amtsforvalter Jensen megen Tillid og
Agtelse. 186o valgtes han til Medlem af Rønne Kommunalbestyrelse, hvor han sad til sin Bortrejse r 875 med Undtagelse
af 2 Aar, nemlig I87r-73. Han var ogsaa Medlem af Bornholms Amtsraad; han valgtes ved et Udfyldningsvalg 1867 og
genvalgtes 1868 og 1874. Som foran nævnt samlede han ved
Landstingsvalget 1862 et betydeligt Antal Valgrnandsstemmer
uden dog at blive valgt. Ogsaa ved Landstingsvalget det følgende Aar blev der stemt paa ham; han fik dog kun 3 Stemmer imod o. E. Sonnes 37, men ved Landstingsvalget den 18/10
r 866 var han meget nær ved at blive valgt, idet han opnaaede
24 Stemmer imod Kaptajn Sonnes 26.
Amtsforvalter Jensen blev den 21/5 1847 gift i Nykøbing S.
med Agnetine Sofie Frederikke Pedersen, født 3/9 1828, død
17/1 I 1894, Datter af Amtsforvalter i Nykøbing S. Etatsraad
Jens Pedersen og Hustru, født Holt.
I Ægteskabet var der 8 Børn, nemlig:
I) Nelly Jensine Florentine ]., f. 12/5 1848, død 1888, gift
29/8 1873 med Apoteker Oluf Peter Jessen Degn.
Jens Christian Sophus]., f. 1716 r849, død 1932, Ejer
af Tornbygaard i Klemensker, Landsdommergaard i samme
Sogn og Skovgaard i Nylars; gift 7/4 r874 med Mathilde
Pedersen.
3) Vilhelmine]., født 16/3 1851, gift 6/10 1877 med Proprietær Christian Lautrup.
4) Valgmenighedspræst Marius P·eter Malthe J., f. 17/12 1853,
død 3/4 1931, gift med Kristine, f. Christensen, Datter af
Sognepræst i Rønne F. V. Christensen.
5) Agnes Emina Sofie J., f. 4/12 1855; Kunstmalerinde i
Rønne.
6) Manna Dagmar Litta ]., f. 12/7 1857, død 22/10 1910, gift

31. PERSONERNE; BIOGRAFISKE DATA.
Amtsforvalter N. L. C. jensen/)
hvis fulde Navn var Niels Laurids Christian Jensen, var født
den 7/8 r 8 r6 som Søn af Krigsassessor, Fuldmægtig i Krigsministeriet Niels Jensen og Hustru Florentine Norup. Han erholdt sin første Uddannelse paa Godskontoret for Gisselfeldt
Kloster; derefter var han Skriver i Matrikelkontoret, som dengang sorterede under Indenrigsministeriet. I denne Periode tog
han - r 834 - dansk-juridisk Eksamen. Han blev derefter
ansat som Kontorbetjent paa Frederiksborg Amtstue, hvorfra
"o) Se bl. a. C. J. Hagemann: Bornholms Amtsforvaltere gennem
halvtredje Aarhundrede; Bornholms Tidende Nr. 298, 1923.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, 24de Bind, Rønne 1936
238

239

27/5 1880 med Adjunkt, senere Lektor Andreas Vilhelm
Øllgaard, Rønne.
7) Alma Julie Dorthea J., f. 28/3 1861, gift 21/7 1891 med
Birkedommer Poul Svejstrup.
8) Magnella Elisabeth ]., født 10/2 1865, gift med Skolebestyrer i Viborg, senere Sognepræst i Magleby paa Møen
Axel Plenge.

Byfoged C. V. Bjørnsen
(Carl Vilhelm Bjørnsen) var født den 16/II 1809 i Roholte
Præstegaard som Søn af Sognepræst dersteds (senere i Kongsted) Ferdinand Cornelius Eberholdt Bjørnsen og Hustru Rebekka Adolfine Rabe-Holm. Han blev Student 1832, privat
dimitteret; cand. jur. med laud 1837. SammeAar Hev han
By- og Herredsfuldmægtig i Næstved, hvor han var i 20 Aar,
indtil han den 29/3 1857 udnævntes til Byfoged i Rønne, i
hvilket Embede han blev siddende til sin Død (paa Frederiks
Hospital i København) den II/IO 1871.
Bjørnsen var anset som en myndig Leder af Rønne Byraads
Forhandlinger; han blev ogsaa valgt ind i Amtsraadet. Om
hans Kandidatur ved Landstingsvalget 1862 er berettet foran.
Byfoged Bjørnsen, der var ugift, blev i 1867 udnævnt til
Kancelliraad, ligesom han var Ridder af Dannebrog.
Hans I4-aarige Embedsvirksomhed i Rønne fik et meget trist
Efterspil. Ved hans Død opdagedes en Kassemangel paa over
10.000 Rdl. Bedragerierne var udøvede overfor nogle til Skiftebehandling indgivne Dødsboer, og det oplystes, at Bjørnsen de
sidste Aar havde tilbragt Nætterne med Spil og Drik og vist
Forsømmelighed i sine Embedsforretninger. Den pinlige Sag,
der vakte megen Opsigt over hele Landet, gav Anledning til
Angreb saavel paa den højtansete Amtmand Vedel som paa
Chefen for paagældende Revisionsdepartement for manglende
Tilsyn, men den mod disse Embedsmænd rejste Retssag endte
efter - 1 I Aars Forløb med deres Frifindelse.*)

By- og Herredsfoged F. H. Jørgensen
(Frits Henrik Jørgensen) var født den 12/6 1812 i København
som Søn af Amtsforvalter P. G. Jørgensen og Hustru Agnete
Kirstine Fuglsang. Han blev Student fra Herlufsholm i 183 I;
fra 1833-35 var han ude som Lærer i Provinsen, men 1838
blev han cand. jur. med laud, hvorefter han blev ansat i Justitsministeriet. 1849 blev han udnævnt til Byfoged i Hasle
og Herredsfoged i Nordre Herred. - 1864 blev han forflyttet
som Byfoged og Birkedommer til Sorø; fra dette Embede afskedigedes han med Pension i 1882. Samtidig udnævntes han,
der allerede som Byfoged i Hasle havde Titel af Kancelliraad,
til Etatsraad.
Byfoged Jørgensen var livligt interesseret i politiske Forhold og havde gode Evner som Taler. Redaktør Wolff, der
som foran omtalt bekæmpede hans Kandidatur ved Landsting~
valget i 1862, betegnede ham som en Mand, der havde Ordet
fuldstændig i sin Magt, og som det var en Nydelse at høre.
Han optraadte enkelte Gange paa Bornholm som folkelig Taler, saaledes talte han ved Grundlovsfesten paa Hammershus
den 5/6 1863 om Grundlovens Betydning. Hans politiske
Standpunkt var frisindet, og han synes at have nydt en betydelig Popularitet i den bornholmske Befolkning. Da han efter
15' Aars Virksomhed som Byfoged i Hasle skulde forlade Øen,
fejredes han ved flere Fester; den 8/1 1865 holdtes en Afskedsfest i Allinge, hvor Lærer Bohn talte for Hædersgæsten, og den
26/1 s. A. samledes saa mange fra By og Land, som der kunde
rummes paa Byraadssalen i Hasle, til en Afskedsfest; Lærer
H. C. Siersted holdt Hovedtalen.
Jørgensen var gift med Caroline Sofie Krebs, Datter af
Amtsforvalter i Ringsted, Kammerraad Peter Axel Christian
Krebs og dennes første Hustru Elisabeth Caroline Hadsteen.
Han døde paa Frederiksberg den 25/1 1884.

*) Se nærmere': C. J. Hagemann: En Byfoged forr i Tiden, Bornholms Tidende Nr. 235, I93I.
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Fra Bornholms Museum.
Ved TH. LIND.
I. VOTIV- ELLER DEPOTFUND.
Husmand Gunnar Jensen, »Sommersminde« i Pedersker,
vilde sidst i August 1935 sprænge en Sten bort, der laa i hans
Mark og var generende ved Arbejdet paa Marken. Da han af
den Grund gravede rundt om Stenen, traf han ved Stenens
Nordside i en Dybde af omkring 1/2 Meter paa 9 Flintøkser.
De laa samlede, op til hinanden, men deres nøjagtige Stilling
lagde han ikke Mærke til. Økserne erhvervedes til Bornholms
Museum og er det smukkeste samlede Fund af Flintøkser,
Museet ejer.
Paa hosstaaende Fotografi ses deres indbyrdes Størrelsesforhold og deres Form; men hvad der ikke kan ses, er det
Farvespil, Økserne har. De flammer i blaalige og gullige Farver
og gør Indtryk af aldrig at have været i Brug. De er alle tyknakkede og meget smukt tilhugne; kun de to (Nr. 7 og 9) er
slebne paa Bredsiderne. Nr. 3 og 9 har en lille Afflisning ved
Æggen; ellers er de fuldkommen uskadte. Den længste er 33,4
cm lang, den korteste 23,2 cm. Bredden ved Æggen er fra 5,1
til 6,9 cm. Paa de seks af Økserne er der bevaret noget af
Stenens Skorpe paa Nakken, saa at enkelte kan synes at være
skraanakkede; men ingen har skraat tilhugget Nakke.
Er dette nu et Votivfund eller et Depotfund? Økserne er
lagt omhyggeligt ned i Jorden, og det kunde se ud, som om de
var anbragt ved den store Sten, for at de skulde kunne findes
igen. De er nye og hele, og man kunde tænke sig, at Ejermanden har skjult sin Skat i urolige Tider for senere at tage
den frem igen. En kostbar Skat maa jo en saadan Samling af
fejlfri Økser have været. Er Samlingen saaledes gemt hen,
bliver Fundet jo et Depotfund. Men intet taler imod, at det
kan opfattes som et V otivfund, altsaa at Økserne er lagt ned
i Jorden som Offer til de højere Magter.
Seks Fund af lignende Art er kendt her fra Øen. Det største
er Brogaardsfundet og bestaar af 25 Stykker, d. v. s. 19 Flintøkser og 6 Flintrnejsler, fundne paa Brogaards Grund ved Ringborgen i Pedersker i Slutningen af forrige Aarhundrede. De 17
Økser er skraanakkede, de 2, mindre, har lige Nakke. Fundet
er paa Nationalmuseet ligesom Stavehølfundet fra Østerlars,

De ni Flintøkser
fra Pedersker.
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der bestaar af 6 Økser, de 5 slebne, noget defekte, som fandtes
lagt i en Stjærne under en stor flad Sten.
Til Bornholms Museum kom, straks ved dets Stiftelse, et
Fund fra Lundegaard i østermarie, bestaaende af to 18 og 15,5
cm lange Tværøkser og to 16 og 14 cm lange Retøkser, alle
uslebne, ikke brugte, tilsyneladende kun halvt færdige. De
fandtes ved Sløjfning af et Dige og laa jævnsides, tæt op til
hinanden.
1925 kom til Museet 2 tyknakkede Flintøkser, 22,9 og 23,3
cm lange, uslebne, skraanakkede. De fandtes 500 m Vest for
Hallegaard i Knudsker, nedstukneved en stor Sten.
1928 fandtes paa Lille Bakkegaards Parcel i Olsker 7 Flintøkser, de 3 slebne, 4 af dem noget defekte. De laa i en Klipperevne paa et Lag af haandstore Sten og dækkede med et lignende Lag. De er fra 29,5 cm til 15 cm lange, et Brudstykke
er 12,5 cm langt. 4 er tyndnakkede, deraf de to slebne, I lidt
sleben ved Æggen og I usleben. I er tyknakket, I spidsnakket.
Brudstykket mangler Nakken og er slebet. Fundet opbevares
paa Bornholms Museum.
Endelig fandt Gaardejer C. J. Grønbech, Smedegaard i Rø,
for 4-5 Aar siden paa sin Grund ved Stensprængning 6 Flintøkser og en Flintblok (se Billedet). Ved første Gravning omkring Stenen fandtes Flintblokken i det øverste Jordlag; i
større Dybde fandtes derefter de 6 Økser, der laa nær hinanden. Blokken er af mørk Flint og 23,5 cm lang. Den længste
Økse er 17 cm lang, den korteste IO cm. Alle undtagen Nr. 2er slebne, Nr. 3 dog kun delvist sleben og Nr. 6 kun sleben paa
een Side, mens Nr. I er sleben paa alle fire Sider. Fundet opbevares paa Smedegaard i Rø;
For de 3 af de her omtalte 7 Funds Vedkommende gælder,
at de er fundet ved en stor Sten, I under en stor flad Sten og
I i en Klipperevne under Stenlægning; om de 2 savner jeg
Oplysning om, hvor vidt Fundet er gjort ved en Sten eller ej.
For Hovedpartens Vedkommende synes det da, som om
Økserne er anbragt saadan, at de var lette at finde igen.

FIintfundet fra Smedegaard i Rø.
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ALTERTAVLEN FRA ST. ANNA KAPEL
I GUDHJEM.

Den her afbildede Altertavle fandtes i St. Anna Kapel i
Gudhjem, til dette i 1896 blev nedbrudt. Den er af Eg og
stammer fra sidste Halvdel af det 15. Aarhundrede. Den be-

Altertavlen før Restaureringen.

staar af Skab og to Fløje, som kan lukkes sammen, saa at de
ganske skjuler Skabet. Fløjenes Bagside har derfor været ornamenteret. Hovedfeltet i Skabet har et udskaaret Relief, der
viser Apostlene samlede ved Jomfru Marias Dødsleje. Statuetterne viser St. Anna, som Kapellet var indviet til, Jomfru
Maria, Apostle og Helgener. En Statuette er forsvundet i Tidens Løb.
Billederne viser Tavlen, som den saa ud, før Nationalmuseets Konservator Niels Termansen i Vinteren 1935-36
restaurerede den, og som den ser ud nu, efter at den nyere
Overmaling er fjernet. Om Arbejdet med Tavlen gengives her
Konservatorens Indberetning:

245
EN MIDDELALDERLIG ALTER T AVLE.
Indberetning om Istandsættelse.
Den gyldne Baggrund over Relieffet i Skabets Hovedfelt
maa være fjernet for lang Tid siden. Da det senere malede tarvelige Maleri paa dette Sted blev fjernet, fandtes under det

Altertavlen efter Restaureringen.

smaa Rester af et ældre Billede, forestillende Kristus paa Korset. Disse Rester bestod kun af en Flig af Lændeklædet og lidt
af en af Jerusalems Bygninger; men disse Rester bar Præg af
at være saa gamle, at de kunde regnes for at stamme fra den
tidlige Renaissances Tid. Den malede Kristusngur paa Korset
har været ret lille og malet paa sort Bund, omgiven af en Indskrift. Af denne fremdroges og bibeholdtes Rester, der nu staar
sorte mod Træets naturlige Farve. Bogstaverne har dog sikkert
oprindelig været udførte med Metal, og da dette er ganske forsvundet, har det antagelig været guldfarvet Sølv. Saadant er
ofte anvendt til Stafferinger i Middelalderen. At Bogstavresterne
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nu i>ld.ar sorte, beroer paa, at Metallet har beskyttet ueu sorte
Bundfarve, der næsten var helt forsvundet paa det øvrige. Tilsvarende Maleri er ikke ualmindeligt i den tidlige Renaissances
Tid. Helt ud i det blaa er den Tanke vel ikke, at man kort
efter Refortnationen har fjernet Baldakinerne og den gyldne
Baggrund over Relieffet og her udført dette Maleri for at
mildne den stærkt katolske Fremstilling i Skabets Hovedfelt.
Den øvrige middelalderlige Staffering har man bibeholdt, men
dels Klimaet paa det udsatte Sted ud mod det aabne Hav og
dels Rengøring har ødelagt Guldbelægningen og opløst Kridtgrundens Bindemiddel.
Da den første fuldstændige Overmaling fandt Sted, har
meget af den oprindelige Staffering været afskallet. Til denne
Overmaling var udelukkende anvendt hvid Oliefarve. Denne
laa direkte paa Træet paa mange Steder p'aa Relief og Statuetter, paa Baggrunde i Skab og Fløje, paa Rammestykkerne indvendig og paa hele den udskaarne Frise over Skab og Fløje.
Paa disse Steder har altsaa den oprindelige Staffering været
afskallet, før den hvide Farve blev strøget paa.
Endelig er Tavlen malet en Gang til, og fik da de uskønne
Farver, den havde, før Konserveringen nu blev foretaget. Det
tarvelige Maleri i Skabets Hovedfelt stammer ogsaa fra den
Gang. Da disse Farver fjernedes, viste det sig, at den hvide
Oliefarve mange Steder var afskrubbet, især paa Højkanter,
og det er forstaaeligt, at de oprindelige Farverester og Metaller
er saa ødelagte, som de er, efter at have været Genstand for
en saadan Behandling.
Resterne af den oprindelige Staffering var løse overalt, og de
maatte først sættes fast. Det blev meget besværligt, dels fordi
Træfigurerne ved Tørring var bleven mindre, og dels fordi den
gamle Kridtgrund var gennemtrængt af Olien fra de paastrøgne Oliefarver og som Følge deraf bleven haard og skør
som Glas og vanskelig lod sig bøje ind til Træet. Kun ved den
yderste Forsigtighed naaedes det at redde de sørgelige Rester.
Paa Relieffet er bevaret, hvad der var tilbage af den oprindelige Staffering. Haarets, Skæggets og Legemsdelenes Farver er
dog en Blanding af de forskellige Tiders Farver. Af Statuetterne er de fem helt afrensede, og paa de seks er kun bevaret
saa meget af den oprindelige Staffering, at man kan se, hvorledes den har været i Hovedtrækkene. Det vilde være blevet
alt for dyrt helt at fiksere og fremdrage de oprindelige Farverester paa Statuetterne. Som Eksempel skal anføres, at det tog

en Maaned at fiksere Farveresterne og rense de seks Statuet,a
Og saa var Arbejdet af saa brydsom Art, at det i Længden var
uudholdeligt.
Som før nævnt var de oprindelige Metaller og Farver meget
afslidte, før de blev overmalede med Oliefarver. Kun ganske
enkelte Steder staar Guldet nogenlunde klart. Sølvet er som
sædvanlig næsten helt dekomponeret. Den blaa Farve er der
kun lidt bevaret af, mere er der af den sorte Undermaling for
den blaa Smalte. Den oprindelige Staffering har været enkel,
men den har sikkert virket pragtfuld. Kjortlerne har været
gyldne, oftest med Reliefmønstre skaarne i Kridtgrunden. Kapperne var glat Guld, og Foer skiftevis Sølv, rimeligvis med rød
Lasur, og blaa Smalte. Baggrundene i Skab og Fløje har været
gyldne med Reliefmønstre og Glorier udførte i Kridtgrunden.
Deraf var dog intet bevaret. Rammestykkernes profilerede
Forkant har ifølge nogle Rester været gyldne med blaa Smalte
i Hulkehlen. Paa Fløjenes ydre Felter har der været malet
Billeder, to i hvert. I det ene fandtes en Rest af det malede
Baand, prydet med smuk, gothisk Ornamentik, der har delt
Feltet i to lige store Dele. Bagsiden af den udskaarne Frise over
Fløjene har været smykket med Sølvblomster paa rød Bund.
Deraf er lidt bevaret.
Skabet og Fløjene var yderst forfaldne. Sinkerne, hvormed
Rammestykkerne var samlede, var dels ormstukne og afbrudte,
og dels var Træet sprængt i Stykker af forrustede, store smedede Jernsøm, der var drevet gennem Hjørnerne for at holde
dem sammen. Her var ikke andet at gøre end at blade nyt
Træ paa og skære nye Sinker. Der blev sat en ny Skammel
under Relieffet. Ifølge Afridsning og Pindehuller i Bagklæd-'
ningen i Skabet svarer den i Højde til den oprindelige. Statuetterne har ikke staaet paa Skamler. Over Relieffet og de fire
Statuetter i Skabet har der været Baldakiner. Hullerne til Pindene, der har fastholdt dem, sees. Over Statuetterne i Fløjene
har der været Gitre med Stavværk og Bueslag. Den itubrudte
Frise over Skab og Fløje blev fuldstændiggjort. Spintet var
ikke skaaret fra det Træ, der var anvendt til Statuetterne.
Følgen var, at i den ene Side var der adskilligt ødelagt af Orm
paa saa godt som alle Statuetter. Det ormstukne holdtes kun
sammen af Oliefarvelagene. Det ormstukne maatte forsigtigt
fjernes og Hulhederne udfyldes med plastisk Træ. Hvad der
var helt ødelagt eller tabt, udformedes i samme Materiale. Alt
Træ konserveredes.
Niels Termansen.
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3. EN AAKERPRÆST.
Mellem en Del Papirer, som tidligere Ejer af Brogaard i
Aaker, Sandemand William Dam i 1932 skænkede Museet,
fandtes (foruden det i »Jul paa Bornholm« 1933 S. 22 gengivne Bindebrev fra 1843) ogsaa den her gengivne Levnedsskildring af Præsten
Hans Severin Whitte,
forfattet af ham selv
og skrevet med hans
Haand. Den gengives
ordret, blot med nu
tilføjede Fodnoter.

og som ieg endnu flød halv død p: Søen og var ko;-en et ternel:
stykke fra Landet, saa han hverken kunde naae mig med haanden, ej heller var der nogen Baad nærværende,- greeb han til en
lang stage med et spids Jern paa, som brugtes til Fiskerie4, hvilken han fik heftet til mine Klæder og saaledes trækkede mig til
Landet. Efterat man hafde draget Omsorg for at faae det meget
Sø e-Vand af mig, som nær hafde qwalt mig, samt opvarmet
mig med varme Sænge-Klæder, blev ieg efter en dags Forløb
fuldkornen restitueret og saaledes blev ieg blot ved Herrens
Barmhiertighed og Naade den Gang ræddet fra Døden. Mine
Forældre, deels som de hafde faaet at høre den Fare jeg hafde
været udi, deels for at lade mig informere tillige med min
yngre Broder Hr lohan residerende Capellan til Kors Kirken i
BergenS, drev da meget paa min tilbagekomst, hvor ieg for blev
indtil mine Forældres Død, s[om] levede nogle faae aar derefter, efterladende sig 8 umyndige Børn, 7 Søner og een Daatter
i en meget sørge!: tilstand, af hvilke jeg var den ældste, og
hafde ej endnu opfylt mit 12 Aar. Her saae jeg atter prøver
paa Guds Viisdom Naade og Troefasthed, som stedse har
gaaet med mig og ført mig hidindtil. Jeg kom da tilligemed
min Broder lohan og vores eeneste Søster til min Morfader og
Mormoder i Stavanger, der begegnede os Fader- og Moderløse
med saa stor Godhed og Kiærlighed, at vi ej inogenting safnede vore Forældre. De sparede hverken møye eller Bekostning
paa vores Opdragelse - Her brugte vor Herre mig igien til
at redde min Broders Liv, der faIt i Søen paa same Stæd s[om]
ieg, men som ieg var nærværende da det skeedde, blev han og
af mig strax opdragen. 1734 blev ieg med same min Broder
forsent til Bergens Cathdral Skoele, som den tid var sat i den
stand ved den fortræffel: Lærer Hr lustitz Raad og Rector
lacob Steensen, at den studerende Ungdom i hobetal strømede
dertil, for at profitere af dene store Mands solide og grundige
information. Fra same Skoele blev ieg tilligemed min Broder
dimitteret aar 1736 og da vi begge hafde erholdet Exam: Philo-

Hr H ans Severin
Whittes Livs og Levnets Beskrivelse -

Anno 1716 i April
Maaned er jeg Hans
Severin Whitte fød til
Verden. Min Fader
var Magister Hans
Whitte Pastor til Mangaards Præstegiæld1 i
Bergens Stift i N arge,
Min Moder var Anna
Maria Mazon, hvis
Forældre vare Hr.
lohan Mazon Pastor
til Lindaas Præstegiæld
Hans Severin Whitte,
i Bergens Stift og
Præst i Nylarsker 1747-- 60, Aaker 1760-86.
Anna Hans Daatter:
Hvilken, eftent hun var bleven Enke, atter kom i Ægteskab med lustitz R: og Laugmand2 Henning Friman, tilsidst Amtmand over Fridrichstad og Smaalehnenes Amt 3• Da
mine Forældre endnu levede 1722, kom jeg i min Morfaders
Hr lustitz R: Frimans Huus i Stavanger Som ieg eengang var gaaet ganske allene ned i Søe-boden,
falt jeg udi Søen, hvor jeg blev liggende saa længe indtil min
Morfaders ti ener kom af en særdeeles Drift ned p: same Stæd,
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sophicum n."J Char: Laudab:6 og Baccalauri Graden.", reyste
vi aaret derefter til Stavang: igien, hvor vi af vores Morfader
og Mormoder bleve begegnede med same Kiærlighed som' før.
Vi reyste atter til Kiøbenhafn for at studere Theologie 1738.
Dermed blev ieg færdig i foraaret 1739 og da ieg hafde prædikket for Dimis reyste ieg til Stavanger igien med et berømel:
Testimon 8 fra Doctor Woldike hvis Colleg: 9 ieg hafde jreqventeret. Efter nogle Maaneders forløb i same Aar, blev mig tilbuden at være Collega 10 ved Bergens Cathed: Skoele, hvilken
ieg imodtoeg. J mine frietimer manuducerede ieg Deposituros 11
in Hebræis 12, og hafde desuden en ternel: deel Privatister.
Efterat ieg hafde været Collega i Bergens Skoele henved 5 Aar,
reyste jeg til Khafn for at søge Præste-Kald, det fik ieg og ved
Guds Forsiun neml: Nyelarschers Sogn herpaa Landet 1747,
hvilket ieg dog ikke søgte, hvor ieg arbejdede i 13 Aar.
- 1760 d: 26 Septemb. blev ieg Forflyttet til Aaker Sogn.
Med min kiære Hustrue Catharina Sophia Seest, hvis Fader
var Une: Kræmer holt ieg Bryllup i Khafn 1748 som har fød
til Verden 16 Børn, 5 Søner og I I Døttre, Af hvilke de 9 endnu
ere i Levende Live Aak: Prstgrd d: 9 Febr: 1784.

Desuden gen~ives en Stamtavle over Familien Whitte, der
ogsaa fandtes mellem de nævnte Papirer. Den har ingen Oplysninger om, hvem den skriver sig fra, og den standser ved
1858 og er meget kortfattet i sine Opgivelser; men maaske den
alligevel kan have lidt Interesse.
STAMTAVLE OVER FAMILIEN WHITTE.
Sebastian Whitte, var Foged i Trondhjems Stift, der kj endes
af ham 2 Sønner nemlig: Christoffer Whitte født 1633, død
1668 som Sognepræst og Provst i Sundal og Hans Whitte der
var Sognepræst i Frosten, Trondhjems Stift, var gift med
Lucie Meldal, der efter Mandens Død giftede sig med Eftermanden Søren Richardsen Hagerup. En Søn af ovennævnte
Hans Whitte var:
Hans Whitte f. 1681 Sognepræst i Manger, Bergens Stift, død
1728, gift med Anna Marie Madsen t 1726 og deres Søn var:
Hans Severin Whitte,
født 20/4, 1716, blev Sognepræst i Nylarsker 18/8, 1747, i
Aaker 26/9, 1760 og død 5/7, 1786, blev gift II/9, 1748 med
Cathrine Sophie Seest af Kjøbenhavn, havde følgende Børn:
I.

2.
3.
4,

1 Et Præstegæld er paa Landet i Norge Benævnelsen paa en Sognepræsts Embedsdistrikt; det bestaar ofte af flere Sogne. Det her nævnte
Mangers Præstegæld ligger N. f. Bergen, ud til Havet, og bestaar af
3 Sogne; det grænser mod Nord til Lindaas Præstegæld, der har 4
Sogne (Salmonsen). 2 en Lagmand var før 1797 Dommer ved Lagtinget. 3 Nu 0stfold Fylke, sydøstligst i Norge. 4 »Fiskerie« er skrevet i
Stedet for det overstregede »at stikke Flyndere med«. 5 Johan Whitte
var født 1717 og gift med Johanne Margrethe Schreuder Norenberg;
1773 blev han suspenderet fra sin Stilling som Kapellan i Bergen,
fordi han uden kongelig Tilladelse »copulerede« hjemme i Huset
(d. v. s. forrettede Hjemmevielse); han døde 1775. 6 d. e. Iste Karakter. 7 den laveste akademiske Grad ved Universitetet, der maatte
opnaas, før man tog Magister- eller Doktorgraden. 8 Vidnesbyrd.
9 Forelæsninger.
10 Lærer.
11 vordende Studenter.
12 Hebraisk.

5.

Hans Severin Whitte f. 23/8, 1749 t 3°/7, 1765 som
Discipel i Roeskilde Skole.
Johanne Cathrine Whitte f. 5/9, 1750, gift 14/5, 1771 med
Povl Arboe, Sognepræst i Hasle og Ruthsker t 1786.
Anna Marie Whitte f. 1752 t 1753.
Anna Marie Whitte f. 1754, gift med Landsthingsskriver
Nicolaj Linderod, Bryllup holdtes 14/3, 1789.
Johannes Køhlen Whitte f. 23/4 1756, havde Ansættelse
som dansk Consul paa det gode Haabs Forbjerg 1817,
t 18 31, var gift med Wilhelmine Adolphine Frederikke
Fabricius de Tengnagel f. 1778 t 1816, deres Børn:
a, Adolph Sophus Whitte f. 1803 gift m. Michaeline
Wilhelmine Caspara Whitte f. 18°4.
b, Constance Henriette Whitte f. 1806.
c, Herman Whitte f. 1807.
d, Wilhelm Johannes f. 1812, Skovfoged p. Frisenborg,
gift 21/5, 1837 med Christle Dorthea Ditzel, Præstedatter fra Reersløv i Sjælland.
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Børn:
Mathias Johannes Køhlen Whitte f. 31/3, 1838.
Else Margrethe Wilhelmine Whitte f. 10/8 40.
Christian Wilhelm Whitte f. 8/1, 45.
e, Wilhelmine Adolphine Frederikke Whitte f. 1816

t

18 39.

6. Jens Seest Whitte f. 1757 t 1758.
7. A~na Henningie Whitte f. 10/8, 1758, gift 14/2 1779 med

Lteutenant Peder Koefoed paa Myregaard i Pedersker.
S. Margrethe Marie Whitte f. 18/9 1759, gift 27/II, 1781

med Christian Dam paa Brogaard i Aaker. 9. Caroline Ulrikke Whitte f. 24/1, 1761, gift 23/3 med
IO.

II.
12.
IJ.
14.

Styrmand Balthasar Engel Kofod.
Peter Bernholt Whitte f. 1762 t 1763.
Johanne Christiane Whitte f. 13/2 1763 t 1856, gift med
Sognepræst Hans Christian Mahler i Poulsker.
Abel Margrethe Whitte f. 1764 t 1767.
en dødfødt Tvilling.
Peder Bernholt Whitte f. 17/10, 1765 gift 7/12, 1805 med
Martha Margrethe Marie Kofoed, boede i Korsør som
Toldkasserer.
Deres Børn:
r. Carl Ludvig Edvard Whitte f. 1806, Læge ved Vartou, gift med Magnusine Buch,
Børn:
Oscar Carl Gustav Whitte f, 1847.
Ingeborg Margrethe Whitte f. 1849.
Helga Camilla Mathilde Whitte f. 18p.
Marie Augusta Whitte f. 1857 t 58 ..
2. Marie Sophie Whitte f. 1808 gift med Kjøbm. Arntzen.
3. Hans Kofoed Whitte f. 8/2, 1810, Dr. phil. Professor,
Rector1, Randers, gift 29/4, 38 med Eleonore Henriette Cathrine Scheel.
Børn:
Sophus Peter. August Scheel Whitte f. 1839.
Johannes Ancher Christian Scheel Whitte f. 1840.
Agnes Martha Marie Caroline Whitte f. 1843.
Anna Eleonora Christiane Whitte f. 1845.
Carl Christian Jørgen Scheel Whitte f. 1846.
Axel Henrik Siegfred Scheel Whitte f. 1848.
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Anna Sophie Whitte f. 1850.
Axel Vilhelm Magnus Whitte f. 1853.
4. Caroline Mathea Whitte f. 9/1, 1812.
5. Margrethe Marie Whitte f. I 9/1 I 8 15·
15. Birgithe Elisabeth Whitte f. 18/6 1768 gift U/II, 17 86
med Major Herman Muller paa Vallensgaard i Aaker.
Præsten Whitte i Aaker havde en Broder ved Navn Johan
Whitte der var født 1717 og gift med Johanne Margrethe
Schreuder Norenberg; han var personel Capellan ved Korskirken i Bergen, 1773 blev han suspenderet fordi han uden
kongelig Tilladelse copulerede hjemme i Huset;2 han døde 1775·

1
2

Rektor i Rønne 1844-57.
d. v. s. forrettede Hjemmebryllup.
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