
Folketingsvalget i Bogense - og hvad derpå 
fulgte 
Af Hans Henrikjacobsen 

Den 20. september 1872 afholdtes der folketingsvalg, og det skulle i et par 

fynske købstæder - først og fremmest Bogense - ikke få det fredelige for

løb, som de forudgående valg havde haft. 

Som nu var de enkelte amter inddelt i en række valgkredse. Odense amt 

havde 7 valgkredse (Odense, Kerteminde, Assens, Middelfart, Bogense, 

Søndersø og Verninge), og hver af disse havde l mandat i Folketinget. De 

enkelte kredse havde dengang ikke faste folketingskandidater, repræsen

terende de enkelte partier. Enhver, der modtog opfordringen og kunne 

frembyde en række stillere, kunne lade sig opstille, og fristen for tilmel

ding af kandidater var aftenen før folketingsvalget. Den kandidat, der 

ved kåringen (afstemning ved håndsoprækning) eller ved en eventuelt øn

sket skriftlig afstemning fik det største antal stemmer, var valgt og repræ

senterede kredsen. Dette system med flertalsvalg i enkeltmandskredse var 

gældende indtil grundlovsrevisionen i 1915. 

Umiddelbart før valget afholdtes der et offentligt valgmøde, hvor kan

didaterne præsenterede deres program for vælgerne og besvarede spørgs

mål, og det kunne hænde, at der først ved dette møde blev truffet endelig 

afgørelse om, hvilke kandidater der lod sig opstille ved valget. Resultatet 

af et sådant valgmøde kunne således være, at en kandidat trak sig tilbage 

til fordel for en anden, eller en helt ny kandidat blev trukket frem i ram

pelyset. Afholdtes der agitationsmøder rundt omkring i kredsen, var det 

de enkelte kandidater, der lod indkalde dertil. Valgperioden var indtil 

1915 3-årig. Valgret til Folketinget havde uberygtede mænd, der var fyldt 

30 år. 

Repræsentanter til Landstinget valgtes af valgmænd i de enkelte kred

se. I Bogense valgtes således forud for hvert landstingsvalg 4 valgmænd, 

der sammen med de øvrige distrikters valgmænd på et møde i Odense 

valgte amtets landstingsmænd. Landstingsvalg affødte slet ikke den sam-
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me interesse i befolkningen som folketingsvalg . Da den højstbeskattede 

vælgerklasse i Bogense skulle vælge 2 valgmænd forud for landstingsval

get i 1870, mødte således foruden valgbestyrelsen kun 5 vælgere . 

Bogense valgkreds havde siden folketingsvalget i 1853 været repræsen

teret ved gdr. Hans Mathias Petersen, 1 »Carlshøj« ved Brenderup. Ved 

flere valg var han blevet kåret uden modstander, og efterhånden føltes 

det, som havde han hævd på kredsen. Kun ved valget i 1864 opnåede han 

et færre antal stemmer end sin modkandidat. Det var prokurator S. Møl

ler, 2 Bogense, der havde ladet sig overtale til at opstille, og da han var en 

populær skikkelse i Bogense med god indsigt i byens administration, kom 

det ikke som nogen overraskelse, at han vandt valget. Det var dog kun en 

kort tid, prokurator Møller repræsenterede kredsen i Folketinget; allerede 

året efter blev der udskrevet valg, og ved dette og det følgende valg valgtes 

H. M. Petersen atter. 

På sin hjemegn var H. M. Petersen en kendt skikkelse. Han blev født i 

1819 på »Carlshøj«, som han 1845 blev medejer af. Efter faderens død i 

1860 overtog han fødestedet. Kun 34 år gammel valgtes han til Folketin

get. På det tidspunkt repræsenterede han »Bondevennerne«; siden slutte

de han sig til »Mellempartiet<<. I sit hjemsogn Brenderup valgtes han til 

medlem af sognerådet i 1865 , og her havde han sæde i 14 år. 1874-78 var 

han formand for sognerådet. 

Optakten til folketingsvalget i Bogense-kredsen i 1872 havde været rolig. 

Som sædvanlig var H. M. Petersen opstillet, og derudover havde der yder

ligere meldt sig en kandidat, gdr. Niels J. Antonsen, Skåstrup. Begge hav

de op til valget afholdt en række vælgermøder, og de havde haft et roligt 

forløb. Om H. M. Petersens sidste vælgermøde, der afholdtes i Bogense 

den 8. september, kunne >>Bogense Avis<< berette, at det >> havde et kjed

sommeligt Præg og ikke kunde undgaae at trætte Tilhørerne<< . 

Den 20. september fandt den egentlige valghandling sted . De to kandi

dater fremsatte deres synspunkter, og der stilledes en række spørgsmål fra 

den store tilhørerskare. Som sædvanlig blev der givet udtryk for bifald og 

mishag. 

>>Ved Kaaringen blev det overveiende Antal Hænder rakt i Veiret for 

Antonsen«, hedder det i referatet, og han blev følgelig erklæret for valgt. 

Hans modkandidat, H . M. Petersen, krævede- således som han havde ret 
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til - skriftlig afstemning, og da resultatet omsider forelå, viste det sig, at 

H. M . Petersen havde opnået 593 stemmer, N. J. Antonsen 578 stemmer. 

(Om stemmernes fordeling, se bil ag) . Der var 2. 944 vælgere i kredsen, og 

heraf havde 40% afgivet deres stemme. Efter datidens forhold var det en 

stor valgdeltagelse; ved folketingsvalget 3 år forinden havde således kun 

404 vælgere afgivet stemme . 

Under normale forhold ville H. M . Petersen have kunnet aflevere valg

brev til godkendelse, hvorefter han havde repræsenteret kredsen den føl

gende periode. Men sådan skulle det ikke komme til at gå! 

N . J. Antonsen havde som nævnt opnået 57 8 stemmer, men ifølge stem

melist erne havde han kun 572 stemmer. Uoverenstemmelserne stammede 
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fra en fejl, der var opstået i listerne fra Skovby sogn, »idet der på Valgli

sten fandtes 6 Stemmer, afgivne for Antonsen, hvilke ikke ere opførte på 

Stemmelisten«. - Antonsen nedlagde straks protest mod valget af H. M. 

Petersen, og i slige tilfælde var det Rigsdagen, der skulle træffe afgørel

sen. Den l. oktober oplystes det, at Antonsen havde indgivet protest til 

Indenrigsministeriet med krav om undersøgelse. 

Det af Folketinget nedsatte >>Udvalg for Valgbreves Prøvelse« kunne ha

ve påtalt den begåede fejl og godkendt H. M. Petersens valg, idet de 6 

stemmer ingen indflydelse havde på valgets endelige resultat. Sådan hav

de man ræsonneret i et par fortilfælde, men denne gang blev der gået an

derledes til værks. 

Der var i alt indgivet 8 protester fra de c a. l 00 valgkredse. De 5 prote

ster blev hurtigt afvist af udvalget, og tilbage stod at behandle protester 

fra Bogense, Middelfart og Fredericia- ejendommeligt nok 3 nabokredse: 

I Bogense (Odense 5. kreds) var der protesteret på grundlag af uover

ensstemmelse på 6 stemmer mellem valglisten og stemmelisten fra Skovby 

sogn. I Middelfart (Odense 4. kreds) var der ingen tvivl om, at skolelærer 

J. H. Jagd3 var valgt, idet han havde fået flere stemmer end sine 3 mod

kandidater tilsammen, men der blev indgivet protest mod hans valg, idet 

han ved Højesteret havde fået 3 måneders fængselsstraf »for falske Klager 

mod Øvrigheden«. -I Fredericia (Vejle l. kreds) var statsrevisor M. Gad4 

blevet valgt med 572 stemmer, hvilket var 8 stemmer mere, end hans nær

meste modkandidat, sognefoged Hans Christensen, Bredballe, havde op

nået: 15 stemmer i Smidstrup-Skærup kommune for sognefoged Christen

sen var imidlertid ikke blevet medtalt; i dette tilfælde ville det pågælden

de antal stemmer få indflydelse på valgets endelige resultat, og ifølge gæl

dende regler skulle der omvalg til. Ifølge avisens referat var de to mænd, 

der havde ført listerne for den pågældende kommune, >>aldeles uskikkede 

til deres Hverv« . 

De to øvrige tilfælde kom til afstemning i Folketinget den 9. oktober: 

Jagds valg i Middelfart blev enstemmigt forkastet med 87 stemmer, mens 

valget af H. M. Petersen i Bogense blev forkastet med 64 stemmer mod 

Hans Mathias Petersens valgbrev, underskrevet af valgbestyrelsen for Bogense Folketings

kreds. Valgbrevet blev kasseret af Folketingets Udvalg til Valgbreves Prøvelse, og der måtte 

foretages nyt valg. (Folketingets Arkiv). 
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20. Der skulle udskrives nyt valg, men det havde lange udsigter - ikke 

mindst i Bogense. 

Efter at det var besluttet, at der skulle ses nærmere på valget i Bogense

kredsen, indledte valgbestyrelsen, hvis formand var borgmester C. Nissen, 5 

de første undersøgelser. Samtidig begyndte vælgere fra kredsen at give 

deres mening til kende gennem læserbreve i »Bogense Avis<<, og det gav H. 

M. Petersen lejlighed til at ytre sig om valghandlingens forløb og om 

grunden til, at Antonsen var blevet kåret ved håndsoprækning: 

»jeg kan ikke erkjende det for lovlig Orden, at medens Hr. Antonsen og 

hans Venner, hver Gang de udtalte sig, kunde gjøre dette i Fred og Ro, 

var det meget vanskeligt for mig at komme til Orde, og saagodtsom umu

ligt for enhver Anden, der vilde støtte »Det forenede Venstre<<. Jeg blev 

saaledes tilraabt: »Det er Løgn!<< Flere, som talte for mig, bleve hilsede 

med: »Ned med ham!<<- »Det er noget Vrøvl, han kommer med<<- og sted

se vare disse smagfulde Tilraab akkompagnerede med en saadan Støien 

og Spektakel, at Valgbestyrelsens Formands djærve og kraftige Opfor

dringer til Ro, ikke kunde trænge igennem<<. 6 

Få dage efter fulgte et indlæg fra Antonsen, der som ventet havde en 

anden opfattelse af kåringen. - Efterhånden vakte sagen opsigt, og i de 

følgende uger bragtes artikler i en række af landets aviser. 

I begyndelsen af december havde valgbestyrelsen afsluttet sine under

søgelser, og sagens akter blev af borgmester Nissen tilstillet folketingsud

valget. Det var imidlertid ikke tilfreds med de af valgbestyrelsen afgivne 

oplysninger, og det blev besluttet at lade sagen undersøge ved en sætte

dommer. Til dette hverv beskikkedes i midten af december herredsfoged i 

Lunde og Skam herreder, August Jørgensen, 7 og det kom, som det vil 

fremgå, ingenlunde til at fremme sagen. 

Det har uden tvivlligget i luften, at borgmester Nissen som formand for 

valgbestyrelsen ville blive draget til ansvar for de påtalte uoverensstem

melser. Byrådets medlemmer ønskede at give udtryk for, at de på enhver 

måde ville støtte deres borgmester, og den 11. december overrakte de 

ham følgende skrivelse: 

Lærer Just Henrik Jagds valgbrev, underskrevet af valgbestyrelsen for Middelfart Folke

tingskreds. Valgbrevet blev ligeledes kasseret af Folketingets Udvalg til Valgbreves Prøvelse. 

(Folketingets Arkiv). 
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»Naar undertegnede valgte Medlemmer af Byraadet allerede ved tidli

gere Leilighed have udtalt vor Erkjendelse af den velvillige Imødekom

men og Humanitet, hvormed Deres Velbaarenhed i den Tid, hvori 

Dommer- og Øvrigheds-Funktionerne her i Kredsen have været Dem 

overdragne, har virket, da er dette ikke tomt Mundsveir, et Ord, der kun 

lyder for at sige Dem noget Smukt og Behageligt, men det er en virkelig 

følt Erkjendelse af, hvad man skylder den Mand, der virker i saa betyd

ningsfulde Kald, naar disse udøves på den rette Maade, med samvittig

hedsfuld Nidkjær hed, Velvillie og Hensynsfuldhed ... Vi kunne ikke Andet 

end udtale, at vi fremdeles som hidtil med fuldstændig Tillid og Tryghed 

se hen til Dem som den, i hvis Haand Dommer- og Øvrighedsmyndighe

den for vor Kreds er lagt; vi føle os forvissede om, at De stedse baade ved 

Nidkjærhed i Opfyldelsen af Deres Pligter og ved human Hensynsfuldhed 

vil vide at bevare og befæste det gjensidige velvillige Forhold, der er tilste

de mellem Dem og Kredsens Beboere, og som har været i al den Tid, De 

har virket her for os og med os. - Og vi tilføie, at vi føle os overbeviste om, 

at vi her ikke alene udtale vor egen Mening og Forvisning, men at vi kun 

her have udtalt Anskuelser , der deles af Alle her paa Stedet<<. 8 

Den 8. januar 1873 begyndte herredsfogeden sine undersøgelser, og der 

var ikke gået mange dage, før det stod klart, at sagen ville antage større 

dimensioner end ventet. Mange mennesker afhørtes, og man var alt andet 

end tilfreds med den iver, herredsfogeden lagde for dagen. »Jeg er overbe

vist om, at ikke et eneste Valg i hele landet vil kunne taale en slig Under

søgelse<<, anførte således en af byens borgere i et læserbrev den 20. januar. 

Man var ikke af den opfattelse, at fejlen i listerne for Skovby var forsætlig; 

til gengæld var der opstået rygter om, at man i Bogense benyttede tiden, 

mens Skovby-listerne på valgdagen blev underkastet en nærmere under

søgelse, hvilket tog forholdsvis lang tid , til at gå ud i byen og hente vælge

re , der ikke havde stemt , til valglokalet, og disse rygter var nået frem til 

Rigsdagen. 

Redaktøren af >>Bogense Avis<<, C. Pagh, 9 lagde ikke skjul på, hvor han 

stod: 

>>Vælgerne i 5te Kreds , der for Tidenere udsatte for at komme under 

denne Embedsmands velvillige Behandling, gjøre klogt i at være forbe

redte paa Allehaande<<. 10 

>>At dømme efter Undersøgelsens store Omfang, skulde man virkelig tro, 
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at det gjaldt om at skaffe Lys i en vidtforgrenet Forbrydersag, og dog fore

ligger der næppe Andet end saadanne Uregelmæssigheder, som vistnok 

vilde kunne findes ved ethvert Folketbingsvalg i hele Landet, dersom de 

alle bleve gjorte til Gjenstand for en slig i det Enkeltegaaende Undersø

gelse<<.11 

Modstanden mod herredsfoged August Jørgensen voksede, og den 28 . 

januar indsendtes en klage til Justitsministeriet over herredsfogedens em

bedsførelse underskrevet af 66 personer, væsentligst gårdmænd i Søndersø 

og Vigerslev sogne. Og det kom næppe helt uventet. Herredsfogedens em

bedsførelse havde flere gange været udsat for klager og angreb. De senere 

år var flere af de fængslinger, han havde foretaget, blevet underkendt af 

Overretten, og det havde man kunnet læse på tryk i juridiske fagskrifter. 

Selv var herredsfogeden af den opfattelse , at han var genstand for en 

personlig forfølgelse, og umiddelbart efter at klagen var indgivet til Ju

stitsministeriet, indkaldte hans tilhængere til et møde på Nr. Højrup Kro, 

hvor de ønskede forhandlet, hvorledes de »i Sandheds Medfør<< burde stille 

sig til klagen over herredsfogeden, som de anså for at være »en nidkær og 

human Embedsmand<<. 

Bag indbydelsen til mødet stod lærer P . Th. Tejsen, Nr. Nærå, og da 

redaktør Pagh i sin avis antydede, at mødet i Nr. Højrup >>skulle være fo

stret af politisk Venskab<<, benyttede Tejsen lejligheden til at videregive, 

hvad der var kommet ham for øre vedrørende indsamlingen af underskrif

ter mod herredsfogeden i Søndersø og Vigerslev: 

>>Naar nu hertil kommer, at man ved at samle Underskrifter paa en saa

dan Adresse har bevæget Tjenestekarle til at underskrive deres fraværen

de Husbonders Navne imod disses Villie, paa samme Maade har faaet Ko 

ner til at misbruge deres Mænds Navne, samt har ladet Andre skrive un

der i den Tro, at det var en Adresse til Fordel for Herredsfoged Jørgen

sen - saa vil De vist nok indrømme mig, Hr. Redaktør, at der for Saaman

ge, som ikke kunne nøies med >>cirkulerende Rygter<< som Grundlag for 

Menneskebedømmelse , kunde være Tale om at forhandle , hvorledes vi >>i 

Sandheds Medfør<< burde stille os til dep tidtnævnte Adresse<<. 12 

Initiativtagerne til indsamlingen af underskrifter nægtede selvfølgelig 

at have kendskab til den omtalte fremgangsmåde! 

Ved udgangen af januar var der afhørt 50 personer. Undersøgelserne 

fortsattes, og i slutningen af februar kunne materialet tilstilles >>Udvalget 
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for Valgbreves Prøvelse«, blandt hvis 8 medlemmer det cirkulerede de føl

gende uger. Da der ikke forelå fortilfælde, forventede man en grundig be

handling i Folketinget. 

I den to måneder lange ventetid, der fulgte, tog herredsfoged Jørgensen 

i »Dagbladet<< til genmæle mod redaktøren af »Bogense Avis<<, der havde 

omtalt de tilfælde, hvor herredsfogedens domme var blevet underkendt af 

Overretten, og givet ham følgende skudsmål: 

»Det er ikke Personen, men det af ham haandhævede System, som vi 

have villet tillivs. Dette System karakteriseres ved en hensynsløs Fremfærd 

overalt, hvor det gjælder om Opdagelsen og Afsløringen af formentlige 

Lovovertrædelser, hvorved den personlige Frihed - det største Gode, 

Grundloven hjemler Landets Borgere - let trædes for nær. At Hr. Her

redsfoged Jørgensen i sin store Iver ikke altid er undgaaet at strande på 

dette Skjær, er en Formening, som vi have bygget, ikke paa løse Antagel

ser, men paa de ovennævnte Overretsdomme<<. 13 

Der sigtedes til »en Overretsdom, hvorved en del uberygtede Personer 

paa Egnen bleve frifundne, efter at Hr. Jørgensen i nogen Tid havde 

holdt dem fængslede og idømt dem Straffe for Tyveri<<, samt til >>den 

Kjendsgerning, at Overretten havde misbilliget, at Hr. Jørgensen havde 

ladet en Tiltalt, der ikke havde begaaet nogen Lovovertrædelse i hans Ju

risdiktion, efterlyse, anholde og fængsle, alene i det Øiemed at faae en 

Sag mod en anden Arrestant behørig oplyst, ligesom Overretten heller ik

ke havde kunnet billige, at Hr. Jørgensen ikke hurtig nok havde paadømt 

Sagen for en tredie Arrestants Vedkommende, hvorved en langvarig 

Fængsling kunde have været undgaaet<<. -Det sidste, herredsfogeden hav

de præsteret, var at arrestere »en stakkels fattig Slagter fra Bogense, hvis 

hele Brøde bestaaer i at have afgivet en vrøvlevorn Forklaring om sin 

Stemmegivning på Valgdagen<<. Selv om slagteren hurtigt blev løsladt, 

styrkede det ikke tilliden til herredsfogeden. 

Herredsfogeden kaldte det hele »en Fabel<<, og forsvarede de fængslin

ger, han havde foretaget. Det fik forpagter Nyborg, Zastrov ved Søndersø, 

til at reagere, hvilket lader formode, at han havde været blandt initiativ

tagerne til klagen over herredsfogedens embedsførset Han indledte sin 

artikel i »Bogense Avis« den 28. marts med følgende: »Naar en Mand, der 

som Hr. Jørgensen betegner sig som »Mand af Ære«, offentlig vil fremsæt

te Paastande, saa synes det mig at være en beskeden Fordring, at disse 
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skulle være overensstemmende med Sandheden og ikke stridende mod 

denne<<, hvorefter han søgte at påvise, at herredsfogedens artikel byggede 

på usandheder. - Herredsfogeden blev som ventet fornærmet og anlagde 

straks sag mod forpagter Nyborg! 

7 måneder efter valget- den 18 . april 1873- kunne folketingsudvalgets 

indstilling endelig offentliggøres. I princippet havde Bogense-kredsen i 

denne tid været uden repræsentation i Folketinget. H.M. Petersen havde 

nok måttet overvære Folketingets møder, men han havde ikke måttet del

tage i forhandlinger og afstemninger, idet han ikke var godkendt som 

medlem af Folketinget. Tilmed var Folketinget nu kommet ud i en krise, 

og muligvis stod det foran sin opløsning! En sådan blev dog afværget. 

Der var i udvalget enighed om, at valgloven på adskillige punkter var 

tilsidesat ved valget i Bogense. Det anføres, at undersøgelserne havde vist, 

at de de ligerede havde været uden kendskab til valglovens bestemmelser, 

og at de havde »savnet enhver Veiledning fra Formandens Side til de dem 

paahvilede Forretningers lovformelige Udførelse<<. De havde delt listerne 

mellem sig efter eget skøn; de var blevet assisteret af ikke-vælgere , og de 

»havde siddet og passiaret en rum tid, efter at ikke flere Vælgere meldte 

sig<<. 

Det var dokumenteret, at især valgbestyrelsens formand havde været 

>>høist uheldig overfor Valglovens Bestemmelser<<. Samtlige vælgere i kred

sen skulle afgive stemme på rådhuset, og her var adgangen til stemmelo

kalet indrettet så uheldigt, at samtlige vælgere skulle passere samme trap

pe både på vej til og fra stemmeafgivningen, og trappen var så smal, at 

den kun kunne passeres af en enkelt vælger ad gangen. Af den grund var 

flere vælgere blevet trætte af at vente og var gået hjem uden at have afgi

vet stemme. 

Uoverensstemmelserne mellem listerne over vælgere fra Skovby sogn 

havde forsinket valghandlingen det meste af et par timer, og det havde 

haft uheldige følger : 

»Uagtet Listeførerne ikke maa forhale Tiden med Optælling eller an

den Forretning, naar de have modtaget de tilstedeværende Medlemmers 

Stemmer, og uagtet Formanden erkjender, at den ubetimelige Optælling 

af Stemmer i Skovbylisterne forsinkede Stemmegivningens Afslutning i 

det Hele, efterdi denne Kommunes Listeførere vare de sidste, som meldte 

sig til ham, saa viste han dem dog tilbage til et fornyet Forsøg paa Optæl-
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ling, hvorved de 12 Vælgere, der besøgte de ligegyldige Bogense-Mænd i 

deres Huse, for at faae dem op at stemme, naaede deres Hensigt<<. 14 

Alt dette havde herredsfogeden draget frem i lyset, og der var i udval

get enighed om, at de deligerede skulle drages til ansvar. På den bag

grund indstillede 7 af udvalgets medlemmer til Folketinget, at det undlod 

at godkende valget af H. M. Petersen. Udvalgets sidste medlem (højeste

retsassessor Chr. Rimestad)15 var enig med de øvrige medlemmer i, at de 

mange overtrædelser af valgloven skulle påtales, men indstillede til Folke

tinget, at det godkendte valget af H . M. Petersen, da de påviste fejl ikke 

havde haft indflydelse på valgets endelige resultat. Rimestad begrundede 

sin indstilling yderligere: 

»Afseet fra det ved Skovby Sogn Passerede vilde der uden Tvivl ved de 

fleste Valg findes lignende Feil, naar de blive underkastede en saa skrap 

Undersøgelse gjennem Optagelse af Forhører, der ikke alene have været 

rettede paa at oplyse de fremsatte Anker, men som have sat sig til Maal 

selvstændig at fremdrage Alt, hvad der kunde betragtes som Ukorrekt

hed, eller endog blot vække Tvivl om Regelmæssigheden<<. 16 

Det fremgik af udvalgets betænkning, at flere ville blive draget til an

svar for den uheldige valghandling i Bogense. Foreløbig blev der nævnt 2 

personer: borgmester C. Nissen og sognefoged, atmsrådsmedlem Anders 

Rasmussen, Harritslev. Sidstnævntes forseelse bestod i følgende : 

>>Navnlig er det en grov Overtrædelse, at Valglisteførerne have tilladt 

en Vælger, Sognefoged og Amtsraadsmedlem Anders Rasmussen, at tilføie 

en deel Stemmer for Antonsen efter Hukommelsen, hvoriblandt Rasmus

sen endog, efter hvad han har maattet tilstaa, opførte en Person, der for

mentlig er død for en halv Snes Aar siden, men dog endnu stod paa Valgli

sten, idet han vil have forvexlet ham med en anden Person, der ogsaa hed 

Peter (skjøndt med et andet Efternavn)«. 17 

Sagen skulle som nævnt afgøres i Folketinget. Det skete ved en debat 

den 21. april, hvor flertallets indstilling blev vedtaget med 54 stemmer for 

og 28 imod, 17 var fraværende og l medlem stemte ikke. Valget af H. M. 

Petersen var efter 7 måneders forløb kendt ugyldigt, og der skulle udskri

ves nyt valg. 

En af dem, der havde ordet under debatten i Folketinget, var venstre

manden N. C. Frederiksen, 18 der var professor i statsvidenskab. Han un

derstregede kraftigt, at der på grundlag af valghandlingen i Bogense var 
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indført en helt ny praksis, og han fremdrog en del efter hans mening helt 

urimelige påstande, der havde haft indflydelse på afgørelsen. Således 

fandt han det urimeligt, at det var påtalt, at en fuldmægtig ved kommu

nen før valget havde drevet politisk agitation, og at en del af vælgerne var 

mødt op i arbejdstøj: »Tænk Dem, mine Herrer! Den ene efter den anden 

af Bogense Byes Borgere er mødt og har stemt i sin Arbejdsdragt. Hvilken 

F o r brydeise l« 

Sagen havde efter den ærede talers og mange andres opfattelse taget en 

urimelig vending, og man var ikke utilbøjelig til at tillægge herredsfoge

den skylden herfor. 

Byens redaktør var tydeligt skuffet over resultatet. Han fandt det sørge

ligt, at sagen var gjort til et politisk stridsspørgsmål, og at der var stemt ef

ter partiske!. 

Men hvordan var det gået i Fredericia og Middelfart? Her var sagen 

forlængst bragt til afslutning. Folketinget havde enstemmigt den 20. de

cember forkastet valget i Fredericia, hvorimod der på grund af stemme

lighed ikke var truffet afgørelse angående valget i Middelfart. Efter en 

længere debat i Folketinget den 31. januar forkastedes dog Jagds valg 

med 40 stemmer for og 28 imod; 18 medlemmer var fraværende, og 13 

undlod at stemme. - I begge kredse skulle der udskrives nyt valg. 

I Fredericia fandt valget sted den 22 . januar. Valget havde skabt stor 

interesse; det skulle foregå i eksercerhuset, men der mødte 3-4000 menne

sker, og mødet måtte trods årstiden henlægges til eksercerpladsen. Resul

tatet blev, at statsrevisor Gad vandt valget med 969 stemmer, mens hans 

modkandidat, lærer Lauritsen, Fovslet, opnåede 923 stemmer. Gads 

modkandidat ved det ordinære valg, sognefoged Hans Christensen, Bred

balle, var blevet vraget som kandidat undervejs . - Gad , der havde repræ

senteret kredsen siden 1858, kunne med rette indtage sit sæde i Folketin

get. Ved det netop afholdte valg havde stemmerne på de to kandidater 

fordelt sig således, at Gad havde fået sine stemmer i Fredericia, mens 

Lauritsen havde fået sine i landsognene . 

I Middelfart afholdtes valg den 26. februar. Valget stod mellem sogne

rådsformand, husmand Hans Nielsen, 19 Roerslev (en bror til den kendte 

professor Rasmus Nielsen) og vognmand Chr. Poulsen, Middelfart. Sidst

nævnte, der var medlem af byrådet, havde også været opstillet ved det or

dinære valg, men havde her kun opnået 7 stemmer! Denne gang fik han 
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346, hvorimod Hans Nielsen opnåede 533 og derefter kunne repræsentere 

kredsen . Som helhed gjaldt det, at der ikke var større interesse for valget 

denne gang. 

Som i Fredericia var stemmerne i Middelfart-kredsen delt mellem by og 

land, idet Chr. Poulsen hentede sine stemmer i Middelfart, Hans Nielsen 

sine i landsognene. Det fik et Venstre-blad i Vejle til at anføre, at »Bøn

derne, der ikke satte deres Kandidat igiennem ved Valget,skulle ville tage 

en følelig Hævn over Vælgerne i Fredericia ved at søge til Vejle og Kol

ding med deres Handel og ved Oprettelsen af en Brugsforening<<. Et lig

nende rygte bredte sig efter valget i Bogense, men det blev ikke til virke

lighed. 

I Bogense blev der udskrevet nyt folketingsvalg den 20. maj. I protest 

mod den næse, der var tildelt borgmesteren af Folketinget, foreslog byrå

det dagen efter valgets udskrivelse borgmesteren genvalgt til valgbestyrel

sen, men han var dog så fornuftig at frabede sig genvalg. I hans sted valg

tes prokurator S. Møller. 

Med spænding imødeså man opstilling af kandidater . Var valget kom

met til at stå mellem de samme to kandidater som ved det ordinære valg, 

tør man næppe spå om, hvilket forløb valghandlingen havde fået. Men 

det var udelukket, idet den ene kandidat, gdr. N. J. Antonsen, Skåstrup, 

var afgået ved døden den 5. april. 

I slutningen af april og i begyndelsen af maj kunne »Bogense Avis« 

meddele, at gdr. H. M. Petersen , Brenderup, og husmand Niels Stou

gaard, Andebølle, havde erklæret sig villige til opstilling. Ved et møde på 

Hårslev Kro den 12. maj opnåedes der yderligere enighed om at opfordre 

venstremanden, friskolelærer Klaus Berntsen, 20 Højby, til at lade sig op

stille. Han var en ganske ung mand- kun 29 år gammel -men han havde 

gjort sig gældende som leder affriskolen i Højby, hvor han for øvrigt kun 

25 år gammel var blevet valgt til sognerådsformand. 1869 og 1872 havde 

han været opstillet ved folketingsvalget i Kerteminde-kredsen , m en ingen 

af gangene havde han opnået valg . 

Allerede den 14. maj kunne >> Bogense Avis« meddele, at Klaus Berntsen 

havde afslået opfordringen , hvorimod gdr. Peder Nielsen, Ørritslev, hav

de erklæ ret sig villig til at lade sig opstille. 

Søndag den 18 . maj afholdtes der prøvevalg på Vissenbjerg Kro, hvor 

der var samlet så mange mennesker, som rejseladen kunne rumme. Så 
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stor interesse var der for mødet, at 3 folketingsmænd, valgt i Nyborg, 

Verninge og Assens, var kommet til stede. De 3 kandidater, gdr. H. M. 

Petersen, gdr. Peder Nielsen og husmand Niels Stougaard, forelagde de

res program, og der udspandt sig en livlig debat, hvori også de 3 folke

tingsmænd blandede sig. Først på et ret sent tidspunkt gav Klaus Bernt

sen, der også var til stede, sin mening til kende, og dermed ændredes 

stemningen: 

>>Forhandlingerne fik i det Hele mod Slutning et vel uroligt Præg. En

kelte Tilhørere gik saa vidt, at de peb, naar N. Andersen21talte, medens 

de høirøstet tilkjendegav deres Bifald, naar Venstremændene, især Klaus 

Berntsen, havde Ordet. . . Der blev , efter at Forhandlingerne havde varet 

omtrent fire timer, endelig Tale om en Afstemning: P. Nielsen erklære

de, at han trak sig tilbage for Klaus Berntsen. Det samme gjorde Stou

gaard, efterat en Afstemning havde vist, at der var overveiende Stemning 

for Berntsen. Nu erklærede denne, at han ikke troede at burde vægre sig 

ved at efterkomme de til ham rettede Opfordringer<<. 22 

Resultatet af prøvevalget var således, at Klaus Berntsen og kun H. M. 

Petersen af de 3 oprindelige kandidater stillede sig. 

Det afgørende møde har Klaus Berntsen skildret således i sine erindrin

ger : >>Da jeg fik Ordet, gennemgik jeg udførligt N. Andersens Foredrag og 

viste, at Befolkningen ifølge Grundloven ... selv havde Ansvaret for Børne

nes Undervisning ... Da jeg sluttede, hilstes jeg med stærkt Bifald, og fra 

Forsamlingen lød det fra mange Sider, at jeg var den Mand, der kunde t a

ge Kredsen, og at jeg derfor burde stille mig. Jeg takkede Forsamlingen og 

sagde, at jeg kun var kommen tilstede for at deltage i Forhandlingen un

der den Forudsætning, at mine Meningsfæller fra Rigsdagen ikke kunne 

komme . Jeg havde jo ogsaa paa et tidligere Stadium sagt Nej til den Op

fordring, der var rettet til mig , for hvilken jeg paany vilde takke, men jeg 

fastholdt mit Nej saa meget mere, som her jo nu allerede var to Venstre

kandidater; en tredje maatte dog være overflødig. Efter dette traadte P. 

Nielsen op og erklærede, at han med Glæde vilde trække sig tilbage for 

mig, og efter ham tog Stougaard Ordet og sagde, at han ikke vilde trække 

sig tilbage for P. Nielsen, men for mig gjorde han det gerne. Saaledes som 

Situationen nu uventet var kommen til at foreligge, gav jeg efter og lovede 

at stille mig, men kun til dette ene Valg<<. 23 

Hurtigt hvervede Klaus Berntsen to mænd- en til at køre til Højby efter 
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hans kisteklæder, og en til at køre gennem valgkredsen, hvor der i løbet af 

dagen hvervedes mindst en stiller i hvert sogn. Inden kl. 10 aften kunne 

han - som loven påbød - anmelde sin kandidatur hos valgbestyrelsens for

mand i Bogense. 

Valgdagen oprandt. Det var koldt og regnfuldt, men ikke desto mindre 

havde mange ønsket at overvære valghandlingen, der tog sin begyndelse 

midt på formiddagen. Belært af erfaringerne havde man denne gang 

henlagt den til et større pakhus, og man havde sørget for, at der var bedre 

adgang til selve valglokalet! 

Klaus Berntsen lagde for. Han talte om baggrunden for >>den folkelige 

Selvstyrelse<< og understregede de punkter, hvor Venstre havde søgt at 

hævde »Selvstyrelsestanken<<; eksempelvis ønskede Venstre, at menighe

derne selv skulle vælge deres egne præster, og at forældrene selv skulle rå

de for deres børns undervisning. - H. M. Petersen fattede sig i korthed, 

idet han understregede, at »Fordringen om den folkelige Selvstyrelse in

gen Hjemmel havde i Grundloven<<; han angreb »Det forenede Venstre<< 

for, at det ville regere alene, blot fordi det havde et lille flertal i Folketin

get. Han var ikke så udpræget venstremand som Klaus Berntsen, og han 

gjorde sig ved denne lejlighed til talsmand for et bredere samarbejde i 

Folketinget. 

Der fulgte en så livlig debat, at valgmødet først kunne afsluttes kl. 2om 

eftermiddagen. Hvem der havde klaret sig bedst fremgår af avisens refe

rat: 

»Vi have endnu at tilføie, at Kl. Berntsen idelig blev hilset med Bifalds

raab, medens det især mod Slutningen var meget svært for flere af hans 

Modstandere at blive hørte. I Forsamlingen - der talte over 2000 Menne

sker -var der Mange, der ikke hørte til vor egen Valgkreds<<. 24 

Og dermed var resultatet givet. Klaus Berntsen kåredes ved hånds

oprækning, men H. M. Petersen krævede skriftlig afstemning. Resultatet 

forelå midt på aftenen: Klaus Berntsen havde fået 783 stemmer, H. M. 

Petersen 563. 

Hvorledes Klaus Berntsen følte valgsejren, fremgår tydeligt af erin

dringsbogen: >>Efter at Kandidaterne havde haft Ordet to Gange hver, 

aabnedes Sluserne for Forespørgslerne, men ingen rettede Spørgsmål til 

H. M. Petersen. Han satte sig da rolig tilrette i et Beværtningstelt, medens 

jeg maatte besvare femten Spørgsmaal af Borgmesteren, Sognepræsten, 
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Klaus Berntsen, der som 

29 årig valgtes til Folke

tinget efter det ekstraor

dinære valg i_ Bogense

kredsen den 20. maj 

1873. 

109 

to af Byens Læger, flere Skolelærere og Købmand Detlefsen ... Paa ægte 

Slættebomaal raabte nu en Stemme:»Ja lad os bare være rolie, for haj kaaj 

Dæjme konfirmere dem«, og tilsidst sagde en Højremand til en Menings

fælle: Lad os nu holde op, thi for hvert Spørgsmål, vi giver ham, faar han 

50 Stemmer flere<<. Ved Kaaring valgtes jeg med betydelig Majoritet, men 

Modkandidaten forlangte skriftlig Afstemning. Denne gav samme Resul

tat, idet jeg valgtes med 220 Stemmers Overtal. Udfaldet hilstes med stor

mende Begejstring af "Venstre<<, der den Dag for første gang erobrede 

Kredsen ... For »Højre<< var Skuffelsen stor; de havde været saa sikre 

på Sejren, at de endog havde lejet Byens Musikkorps til at spille Glædes

hymner, men da Resultatet blev bekendtgjort, stak Musiken Piben ind. 
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Jeg fortrød senere, at jeg ikke resolut greb til og lejede Korpset til at spille 

for os Venstremænd«.2s 

Klaus Berntsen forlod straks Bogense, idet han havde mulighed for at 

nå frem til hovedstaden, inden Rigsdagen skulle hjemsendes den følgende 

dag. Hermed havde den 29 årige Klaus Berntsen fået sæde i Folketinget, 

og fraset en to-årig periode repræsenterede han her Venstre indtil 1926. 

Gentagne gange beklædte han ministerposter. Den indflydelsesrige politi

ker glemte dog næppe, at det var det uheldige valg i Bogense i 1872, der 

havde banet vejen for ham til Folketinget. 

Bogense valgkreds repræsenterede han 1873-1884. Den første valg

kamp, han havde her, betegnedes som den »varmeste«, Bogense hidtil 

havde oplevet. Af 2.944 vælgere afgav 1.346 deres stemme, og det var ef

ter datidens forhold et meget stort antal. 

H. M. Petersen- en af »de syv vise Bønder« i Folketinget- var faldet, ef

ter at han havde repræsenteret kredsen i nær 20 år. Havde hans modkan

didat ikke været Klaus Berntsen, er der nok ingen tvivl om, at han havde 

vundet valget. Uden held opstillede han ved det følgende valg i Verninge

kredsen, og derefter helligede han sig arbejdet som sognerådsformand. 

Han døde 1880. 

Dermed var der truffet en afgørelse i den famøse sag. Vælgerne kunne 

ånde lettet op, og redaktør Pagh kunne skaffe plads til andre nyheder i sin 

avis! Nær 100 af de numre, han havde udgivet siden valget i september 

året før, havde indeholdt valgstof! Nu var det på tide at tænke på grund

lovsfest og dyrskue! 

Grundlovsfesten i Fredskoven dette år samlede for øvrigt det største an

tal deltagere, man hidtil havde set ved en folkefest i Bogense. Ikke mindre 

end 4.000 mennesker indfandt sig, og mon ikke det skyldtes, at hovedtale

ren var - Klaus Berntsen? 

Der var dog endnu ikke sat punktum for valgsagen. 

Umiddelbart efter det nye valg indgik der klage over Klaus Berntsens 

valg. Den gik ud på, at valglokalet havde været beliggende for tæt ved et 

værtshus, og at det kunne have haft indflydelse på resultatet. Grænsen var 

nået, - og klagen blev omgående afvist! 

Men der manglede endnu domme i et par retssager. 

I slutningen af juni 18 7 3 blev der rejst tiltale mod de 5 personer, der var 

fundet ansvarlige for det uheldige valg året forinden. Herredsfoged Au-
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gus t Jørgensen blev udpeget til sættedommer, men han trak sig dog 

skyndsomst tilbage. I hans sted udnævntes herredsfoged, amtmand Dah

lerup, Odense . Undersøgelser og forhør fandt sted i september og oktober 

1873, og den 21. november offentliggjordes Underrettens dom: 

>>De Tiltalte, Borgmester C. Nissen af Bogense og Sognefoged, Amts

raadsmedlem Anders Rasmussen af Harritslev, bør for Aktors Tiltale fri 

at være. 

De Tiltalte: SogneraadsformandJørgen Nielsen af Skovby, Gaardmand 

Otto Nielsen af Kjærby og Sogneraadsformand, Gaardejer Rasmus Ras

mussen af Gamby, bør til Odense Amtsfattigkasse erlægge i Mulkt- de to 

Førstnævnte 100 Rd. og Sidstnævnte lO Rd. Saa bør de Tiltalte Anders 

Rasmussen, Jørgen Nielsen, Otto Nielsen og Rasmus Rasmussen udrede 

samtlige af denne Sag flydende Omkostninger - de to førstnævnte Tiltalte 

hver med 3/ 8 og de to sidstnævnte hver med 1/8« .26 

For sognefoged Anders Rasmussens vedkommende appellerede det Of

fentlige sagen til Overretten. Han var ved Underretten blevet frifundet for 

at have »forvansket Valglisterne«, men var blevet dømt til at betale 3/8 af 

sagens omkostninger. Den 2. september 1874 forelå Overrettens stadfæ

stelse. 

Den 31. marts 1874 blev der afsagt dom i den sag, herredsfoged August 

Jørgensen havde anlagt mod forpagter Nyborg, Zastrov. Forpagteren blev 

frifundet, men herredsfogeden appellerede til Overretten, og den dømte 

den 3. maj 1875 forpagteren til at betale en bøde på 100 kr. for de udta

lelser, han havde fremsat om herredsfogeden i »Bogense Avis«. 

Dommen blev appelleret til Højesteret, der den lO. maj 1877 stadræste

de overretsdommen. Men da var der gået nær 5 år, siden en række bogen

sere var blevet trukket til valgurnerne, alt imens valglisterne for Skovby 

blev underkastet en nærmere undersøgelse! 

Men hvad der var det væsentlige i denne til tider ret besynderlige sag: 

Der havde siden været afholdt valg til Folketinget to gange (14. november 

1873 og 25 . april1876); begge gange var Klaus Berntsen blevet valgt med 

stor majoritet, og valglovens bestemmelser var blevet overholdt til punkt 

og prikke! Ved valget i 1876 havde man endog indrettet 3 valgsteder i Bo

gense: Vælgerne fra Vissenbjerg, Ejlby-Melby og Ore sogne stemte i Bor

gerskolen på Torvet, vælgerne fra Hårslev og Brenderup sogne i Borger

skolen i Torvegade, og vælgerne fra Bogense købstad, Skovby, Guldbjerg-
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Sandager, Særslev, Vigerslev og Veflinge sogne på rådhuset. Men stem

medeltagelsen lod sig ikke sammenligne med deltagelsen i valget i 1873, 

der sikrede Klaus Berntsen adgang til Folketinget. 

Når vi i dag læser beretningen om valghandlingen i Bogense i 1872 og 

det, der fulgte, kan vi ikke undgå hist og her at trække på smilebåndet, 

men trods alt giver den langstrakte sag et godt indblik i datidens forhold 

omkring et folketingsvalg. I dag er valgmetoden anderledes; stemmedel

tagelsen er nærmest fordoblet, og større indsigt i administrative forhold 

og en anderledes fremgangsmåde i tilfælde af nedlagt protest hindrer, at 

en folketingsmand i mere end et halvt år er afskåret fra at deltage i for

handlinger og afstemninger i tinget. 

Hvordan det siden gik herredsfogeden, melder historien ikke noget om. 

Men han har sikkert lært et og andet af den! 

Kilder 
BA: Bogense Avis 1872-77, væsentligst i perioden september 1872 - november 1873 

KB: Klaus Berntsen: »Erindringer fra Barndom og Ungdom«, V . Pias Boghandel 1921 

RM: Victor Elberling: »Rigsdagens Medlemmer gennem 100 Aar«, 1948, bd_ l og 2. 

DP: H. Hjorth-Nielsen: »Danske Prokuratorer 1660-1869« 

CEJ: A . Falk-Jensen og H . Hjorth-Nielsen: »Candidati og examinati juris 1736-1936« 

Yderligere kan henvises til Rigsdagstidende 1872-73, bd_ l si_ l8ff_, bd. 2 si. 405lff_ og Til-

læg B si. 686 ff_ 

Noter 
l. Hans Mathias Petersen (1819-90): RM bd. 2. s_l30 

2. Sophus Chr. Møller ( 1824-1905), prøveprokurator i Bogense 185 7, derefter prokurator, 

medlem af Bogense byråd 1860-1900: DP s_ 244, RM bd. 2 s. 69 

3. Just Henrik Jagd (1819-98): RM bd_ l. s. 237 

4. Jacob Marius Elieser Christian Gad (1827-1902): RM bd. l s_l59-60 

5. Claudius Nissen (1814-98), byfoged og byskriver i Bogense, herredsfoged og skriver i 

Skovby herred, borgmester i Bogense 1871-90: CEJ bd. s. 264 

6. BA 31. oktober 1872 

7. Thorvald August BrownJørgensen (1825-1910), herredsfoged og skriver i Lunde-Skam 

herreder og birkedommer og skriver i grevskabet Roepstorffs birk 1866-90, derefter her

redsfoged og skriver i Odense herred: CEJ bd. 2 s_ 338 

8. BA 11. december 1872 

9. C_ L. Pagh, redaktør af Bogense Avis 1865-1904, medlem af Bogense byråd 1869-1912 

lO. BA 18. januar 1873 

11. BA 24. januar 1873 
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12. BA 7. februar 1873 

13. BA 18. marts 1873 

14. BA 18. april 1873 

15 . Christian Vilhelm Rimestad {1816-79}: RM bd . 2 s.162-63 

16. BA 18. april 1873 

17 . BA 19. april 1873 

18. Niels Christian Frederiksen {1840-1905): RM bd.1 s . 153 

19. Hans Nielsen (1823-1905): RM bd . 2 s.83 

20. Klaus Berntsen (1844-1927}: RM bd. l s. 34-35 

21. Niels Andersen ( 1826-1907). gårdfæster. valgt i Assens valgkreds: RM bd.1 s. 14-15 

22. BA 19. maj 1873 

23. KB s. 192-93 

24 . BA 23 . maj 1873 

25. KB s. 196-98 

26. BA 21. november 1873 

27. Anders Rasmussen døde i 1895, 74 år gammel. At han var en bonde af den gamle skole, 

fremgår af nekrologen i Bogense Avis:» Hvad den Afdøde manglede i boglige Kundska

ber, blev paa mange Punkter erstattet af hans medfødte naturlige Begavelse, praktiske 

Dygtighed og kraftige Villie ... Anders Rasmussen var maaske noget af en Original; hans 

Stolthed var det at være og vedblive at være Bonde; al Forfinelse og Luxus indenfor sin 

egen Stand var han en hader af; kun det J evne og Ligefremme tiltalte ham. Ydre For

mer tillagde han ingen Værd, og hans Eiendommeligheder i Forbindelse med en vis Selv

raadighed medførte, at han af og til kom til at leve paa spændt Fod med høiere Autorite

ter« (24. aug. 1895). -Sidstnævnte er nok en forklaring på hans holdning til den afsagte 

dom. 
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Bilag 

Antal vælgere og afgivne slemmer ved Folketingsvalgel i Bogense-kredsen den 20. september 

1872 

Vælgere H. M , Petersen N. J. Antonsen 

Særslev 193 26 58 
Guldbjerg-Sandager 113 20 25 
Ejlby-Melby 91 11 31 
Hårslev 324 29 68 
Brenderup 338 129 18 
O re 111 19 59 
Veflinge 306 55 51 
Vigerslev 228 60 23 
Vissenbjerg 700 61 52 

Skovby 230 5 155 

Bogense 310 178 38 

2944 593 578 

Antal vælgere og afgivne stemmer ved Folketingsvalget i Bogense-kredsen den 20. maj 1873 

Vælgere H. M . Petersen Klaus Berntsen 

Særslev 193 15 82 

Guldbjerg-Sandager 113 9 44 

Ejlby-Melby 91 11 52 

Hårslev 324 29 98 

Brenderup 338 103 32 
O re 111 19 52 

Veflinge 306 54 76 
Vigerslev 228 63 19 

Vissenbjerg 700 70 113 

Skovby 230 7 170 
Bogense 310 183 45 

2944 563 783 
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