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Af Vagn Dybdahl 

l 1859 overtog en ukendt nybagt cand.jur. 
redaktionen af Fyens Avis. Det var 
Christopher Krabbe, der senere blev en af 
Venstres ledere i provisorietiden og sluttede 
som forsvarsminister i det radikale 
ministerium Zahle 1909-1 O. Her behandles 
hans korte tid i Odense 1859-61. Det sker 
med udgangspunkt i det økonomiske og 
åndelige liv i byen, hvor det skitsernæssigt 
karakteriseres i forhold til de øvrige 
provinsbyer, medens skildringen i den store 
»Odense bys historie« fra 1986 ser byen 
mere isoleret. Netop Odense's særstilling i 
forhold til andre købstæder betinger, at byen 
kunne have to dagblade Fyens Stiftstidende og 
Fyens Avis. 
Gennem breve vekslet mellem Christopher 
Krabbe og hans forlovede, Marie Boesen, og 
ud fra hans utrykte erindringer gives et 
indtryk ikke alene af Krabbes tidlige 
personlige udvikling, men også af vilkårene 
for en provinsredaktørs virke omkring 1860. 
Alt dette på baggrund af byens politiske liv. 
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Læserne af Fyens Stiftstidende kunne den 
l. oktober 1859 læse: »Redaktionen af 
Fyens Avis er, ifølge meddelelse i sammes 
gårsnummer, fratrådt af cand. Tauber, og 
cand. Krabbe har i hans sted overtaget 
den. Til vor nye callegas virksomheds
måde kunne vi endnu intet kende, og vi 
kunne således heller ikke drage nogen 
sikker slutning til den stilling, »Fyens 
Avis« vil indtage til os«. Der fortsættes 
med at give udtryk for håbet om, »at der 
mellem nævnte blad og Stiftstidende her
efter vil kunne forhandles, uden at de 
forskellige opfattelser af en sag, der deri 
gøres gældende, foranlediger en bitter 
polemik, endsige en personlig. I dette håb 
er det da også kært at bringe meddelel
ser om redaktionsskiftet«. 

Samme dag meddeles det i Fyens Avis 
ganske kort på forsiden »I dag har un
dertegnede tiltrådt redaktionen af »Fyens 
Avis«. C. Krabbe, cand.juris«. 

Stiftstidendes redaktør Jul. Chr. Gerson 
havde dog truffet den nye redaktør af 
Fyens Avis. Krabbe skrev herom til sin 
forlovede i København den 24. septem
ber, altså før overtagelsen af redaktionen: 
»Gerson har været oppe hos mig. Det er 
et ubegribeligt asen af indskrænkethed 
og indbilskhed«. Han havde omtalt en 
lige afviklet strid med Fyens Avis, og 
Krabbe meddelte da, at han gik ganske 
ind for dens redaktørs synspunkter. »Der
over blev han meget vemodig og anslog 
nogle rørende moll-accorder, hvilket 
imidlertid ikke hindrede os i at ende med 
de varmeste forsikringer om ikke at ville 
indblande noget personligt i mulige 
kommende uenigheder. Du veed, at det 
fra min side er oprigtig ment, og jeg tror 
egentlig også, det er fra hans«. Selv om 
det af og til kom til sammenstød i avis
spalterne, kom alt dog til at gå nogen
lunde mellem de to blade. 

Odense som storby 

Det var i sig selv et særsyn i midten af 
1800-tallet, at en dansk provinsby havde 
to dagblade; men Odense var også lan-
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dets næststørste by uden for København. 
De største byer var 1860: 

Odense 
Århus 
Ålborg 

14.255 
11.009 
10.069, 

medens Københavns befolkning var på 
155.1431

. De øvrige fynske byerlå-som 
i dag - langt fra Odense i tal: 

Svendborg 
Nyborg 

5.537 
3.802 

Fåborg 
Assens 
Rudkøbing 
Kerteminde 
Middelfart 
Bogense 

Vagn Dybdahl 

Christopher Krabbe 
(1833-1913) foto
graferet omkring 
1860.- Flere år 
senere, 1882, hedder 
det i en ellers meget 
kritisk artikel om 
ham: »er i hvert 
tilfælde såre præsen
tabel.« (Det kgl. 
Bibliotek) 

3.120 
2.384 
2.719 
2.148 
2.123 
1.899 

Selv om der i tal var langt mellem Kø
benhavn og Odense, var der i forhold til 
de andre provinsbyer meget, der viste, at 
det drejede sig om en stor by set med 
datidens målestok. 

Tilsvarende var Odense også en mo-
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derne by og en by, der på mange måder 
placerede sig over de øvrige provinsbyer. 
Samtidig eller endog i visse henseender 
var byen på højde med eller over udvik
lingen i hovedstaden. Byen havde fået 
et egentligt vandværk med tryk i rørerne 
i 1853, og kort efter fulgte gasværket som 
det første i Danmark med tilhørende gas
lygter på en del af gaderne2

• Et efter ti
dens forhold moderne sygehus byggedes 
1859-62 i Albanigade3• 

Byens størrelse og dens hastige udvik
ling var naturligvis baseret på en generel 
gunstig erhvervsmæssig udvikling. Det 
gjaldt både inden for handel, håndværk 
og den endnu beskedne industri. Som 
helhed gælder dog, at i den henseende 
var forholdene ikke anderledes end i de 
øvrige store byer: Århus, Ålborg, Randers 
og til dels Horsens. Århus havde tilmed 
fra 183 7 en filial af Nationalbanken, der 
dengang virkede som en almindelig for
retningsbank I Odense havde man også 
bestræbt sig på at få en filial, men uden 
held, og man havde da i 1846 oprettet 
en privat bank Fyens Disconto Kasse, der 
hurtigt kom i god gænge under ledelse 
af Lorenz Biertreund (1817-1891), der 
også i 1860 blev direktør for den nye 
»Kreditforeningen af Grundejere i Fyens 
Stift« og i det hele blev den dominerende 
skikkelse i byens erhvervsliv. En spare
kasse havde man haft allerede fra 1816, 
men først fra 1832 havde den dog karak
ter af en egentlig offentlig sparekasse, 
»Fyens Stifts Sparekasse«. Samlet gælder, 
at Fyn i det hele sammenlignet med det 
øvrige land som regel havde en bedre 
økonomisk tilstand, og dermed havde 
Odense et godt bagland4 • Dette svarer 
også til, at den fynske øgruppe var den 
del af landet, der havde den største be
folkningstæthed, når der bortses fra Kø
benhavn: 3.978 indbyggere pr. kvadrat
miJS. 

Næsten banalt kan man sige, at det 
ikke kan undre, at Odense ydermere i 
højere grad end nogen anden del af lan
det- bortset fra København- også i ånds
livet var en magnet, som Århus har væ
ret det i vort århundrede. 
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Institutionelt samlede det sig om Ka
tedralskolen. Den var den største i pro
vinsen af de 12 lærde skoler (Sorø og 
Herlufsholm og de private latinskoler i 
København er ikke medregnet). Skolen 
havde 101 elever i 1846, hvor henholds
vis Århus og Ålborg havde 72 og 786 • I 
1863 var tallene Odense 177, Århus 198, 
Ålborg 144. Der havde i første halvdel af 
1800-tallet rundt ved de lærde skoler 
spredt siddet mænd, der ved siden af læ
rergerningen udøvede en betydelig vi
denskabelig indsats; men i Odense var 
der adskillige. Tilfældigheder kan have 
spillet ind; men med i forklaringen må 
imidlertid byens og skolens størrelse, der 
kunne gøre livet der til et alternativ til 
København, og blot nogle stykker ville 
uvilkårligt stimulere hinanden, medvirke 
til at skabe et miljø og en tradition. Rek
tor var fra 1843 R.]. F. Henrichsen (1800-
1871), som kom til byen, efter at han tid
ligt havde placeret sig som en af vore fø
rende klassiske filologer, som teolog og 
kirkehistoriker havde Chr. H. Kaikar 
(1802-83) været overlærer (dvs. lektor) 
til 1843, og en af århundredets største 
danske historikere Caspar Paludan-MUI
ler (1805-82) var overlærer til 1853, det 
samme var P. K. Sick (1812-84), der især 
skrev artikler om fransk sprog og gennem 
en årrække arbejdede på en fransk-dansk 
ordbog, der dog først kom i 1883, men 
derefter i lange tider og flere udgaver stod 
som den bedste og mest benyttede i Dan
mark og Norge. Disse og andre viden
skabsdyrkere mødtes sammen med en 
snæver kreds af videnskabeligt interesse
rede, der i 1815 stiftede Fyens Stifts Lit
terære Selskab, som virkede gennem fore
drag og udgivelse af skrifter, både rent 
videnskabelige og populære publikatio
ner. Med til at hæve det videnskabelige 
miljø var også biskop fra 1852 C. T. En
gelstoft (1805-89), der kom fra et profes
sorat i teologi, især kirkehistorie?. 

Også digtekunsten havde sine udøvere 
i Odense. Digteren Emil Aarestrup (1800-
56) var siden 1849 stiftsfysikus (embeds
læge) i Odense. Selv om hans produktion 
standsede i 1850, levede hans kærligheds-
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ful. Chr. Gerson (1811-94). -Som ung 
forsøgte han forgæves at blive student. 
Derefter virkede han som provins
skuespiller, huslærer m. v., indtil han omkr. 
1850 blev knyttet til Berlingske Tidende 
som æstetisk medarbejder. Han blev kendt 
som forfatter af børnefortællinger og digte. 
Efter at have været redaktør ved Fyens 
Stiftstidende 1854-61 blev han korrektur
læser ved Rigsdagstidende. (Det kgl. 
Bibliotek) 

digte blandt mange. En anden af tidens 
digtere Carl Bagger (1807-46) var siden 
1836 redaktør af Fyens Stiftstidende, og 
søgte - samtidig med redaktørarbejdet
at opretholde sit tidligere »knejpeliv«, 
men udsendte 1845 sin sidste digtsam
ling (med børnevisen »Når kommer vå
ren«) og fik 1845 opført et stykke på 
Odense Teater. Digter og æstetisk skribent 
(skuespil, digte - bl.a. En lille Nisse rej
ste) var ogsåJuL Chr. Gerson (1811-94), 
der 1854-61 var redaktør af Stiftstidende. 

Kunsten kunne man også møde på tea
tret. Odense havde som den første by 
uden for København fået en egentlig tea-

Vagn Dybdahl 

terbygning- Comediehuset- i 1796, og 
som det første teater fik man i hvert fald 
fra 1840'erne et fast skuespillerpersonale. 
Andre steder måtte man blive ved kun 
at se skuespil, når et omrejsende selskab 
kom til byen, eller når medlemmer af 
borgerskabet selv spillede dilettant, som 
var en meget udbredt og populær fornø
jelse, ofte med en entre til velgørende 
formål, i 1866 således i Kerteminde til 
indkøb af en ligvogn8 . Skuespillernes ind
sats mødte ofte stærk kritik af den del af 
publikum, der var bedre vant fra Køben
havn; men givetvis har der været et stort 
publikum. Så stor var interessen, at der i 
Odense i 1859 åbnede endnu et teater 
»Pantheon« (mellem Vindegade og Ve
stergade), som satsede mere på det un
derholdende og fornøjelige - et odense
ansk sidestykke til det københavnske 
Casino. 

Med i billedet af Odense som en »Stor
by« hører også de gode biblioteksforhold. 
Det gamle Stiftsbibliotek rummede i 184 7 
omkring 23.000 bind; det havde i særlig 
grad karakter af et videnskabeligt biblio
tek9. Mere vendt mod en bredere kreds 
af borgerskabet var den i 1838 oprettede 
»Fyens Stifts Læseforening«, der hurtigt 
fik en stor bogsamling, men også i høj 
grad havde sin styrke i et omfattende 
bladhold og i perioder arrangerede fore
dragskredse; fra 1847 i egen bygning; der 
var også særlige konversationsstuer, dels 
for damer, dels for herrer10 • 

To aviser 

Endnu et vidnesbyrd om den særlige po
sition Odense indtog blandt provinsens 
byer, var, at der udkom to dagblade: Fyens 
Stiftstidende og Fyens Avis. En overgang i 
begyndelsen af århundredet kom der 
også to aviser i Ålborg, men det ophørte 
i 1827u. En forudsætning for den spe
cielle situation med to aviser var netop 
byens særlige udvikling i næsten alle 
henseender. De to aviser var ikke års
unger, Stiftstidende var begyndt at ud
komme i 1772ogFyensAvisi 1780. Begge 
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aviser havde før 1841 (Fyns Avis) og 1852 
(Stiftstidende) varieret deres titler noget. 
De havde gennemgående levet sammen 
i fordragelighed, selv om de tillæsernes 
fornøjelse med mellemrum overfaldt 
hinanden med de groveste skældsord -
altid meget personligt og om udprægede 
lokale begivenheder; tidens censur tillod 
ikke politisk debat. De to aviser var i for
mat omtrent som vore dages formiddags
blade (både i højde og bredde dog noget 
mindre) og med kun 1-2 sider tekst, re
sten af de 4 sider var annoncer, Stiftsti
dende undertiden med et særligt annon
cetillæg. Deres oplag var ikke store. Op
lysninger om oplaget er meget usikre; for 
Fyens Avis angives det i 1814 til ca. 1.500, 
derefter gik det ned til omkring 1.000-
de 550 havde været norske abonnenter 
før rigernes adskillelse i 1814; i 1850 var 
Stiftstidende oppe på 2.00012

• I 1860'erne 
kunne en avis løbe rundt med et oplag 
på 30013 • Stiftstidende var økonomisk vel
funderet ligesom landets øvrige stifts
tidender, fordi de (indtil 1904) havde 
privilegium på offentlige bekendtgørel
ser og på annoncer af retlig karakter -
tvangsauktioner, konkurs- og skiftepro
klamer m.m., dog skulle en del af ind
tægten fra sådanne annoncer indbetales 
til statskassen. Fra en lidt senere tid, 
1880'erne, har vi dokumentation for, at 
det kunne medføre et pres på stiftstider
nes politiske holdning14 • At det også har 
været tilfældet tidligere, kan man måske 
slutte af de nationalliberales modstand 
mod denne »Statsstøtte« til nogle aviser, 
i hvert fald var de med en enkelt undta
gelse den siddende regering følgagtig. De 
to Odense-blade fik i 1850'erne »konkur
renter« rundt på Fyn, hvor hver by fik 
sin avis: Assens 1849, Rudkøbing 1850, 
Nyborg 1851, Fåborg 1855, Middelfart 
1857, Bogense 1859, Kerteminde 1859, 
Svendborg havde fået sin avis allerede 
1842. 

Den by, der mødte den unge cand.jur. 
Christopher Krabbe, da han kom til 
Odense i 1859, var således nok anderle
des end det provinsliv, der mødte en an
den jurist, der dømte således: »dumme 
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middagsselskaber med kedelige herrer og 
grimme damer, snobbede klubkommen
sammen'er for herrer af den fine cirkel 
med sjusser og kortspil, kortspil og atter 
kortspil, aldrig en almindelig opfriskende 
konversation, aldrig et instrument, der 
blev rørt, eller en sangstemme, der glæ
dede øret, ingen offentlige foredrag eller 
andet for ånden nærende, ikke engang 
forestillinger af omrejsende trupper« 15 • 

Opvækst, student, »journalistlærling« 

Christopher Krabbe var ikke født i det 
københavnske miljø. Han var af jysk ura
delslægt (nævnes første gang omkring 
1480), der dog i flere generationer ikke 
havde eget gods, men været officerer el
ler civile embedmænd. Faderen var ud
dannet landmand og ejede, da CK blev 
født, en stor proprietærgård på Falster, 
forpagtede senere en stor sjællandsk gård 
og købte 185 l Hald Hovedgård ved Vi
borg. Han var oppositionsmand, skrev i 
»Corsaren« og var stærk imod Ørsteds 
højreministerium16 • I 10-års alderen kom 
Christopher på Sorø Akademi, hvorfra 
han blev student 1852 og straks begyndte 
at studere jura. Han levede ikke en gods
ejersøns uproblematiske liv; gang på gang 
skriver faderen, at det kniber for ham at 
skaffe de penge, som åbenbart var lovet 
studenten, og da Krabbe gerne vil til stu
dentermøde i Uppsala i 1856, kan fade
ren ikke afse penge til det. I slutningen 
af sin studentertid må han også tage ar
bejde på politikammeret17 • 

Christopher Krabbe fik dog tid til at 
følge med i det politiske liv. Var ivrig 
skandinav og skrev nogle avisartikler. 
Først og fremmest fik han også tid til at 
forelske sig, og i 1855 forlovede han sig. 
Den udkårne var den 18-årige Marie Do
rothea Boesen, datter af instrumentma
ger og gårdejer Joachim Boesen. 

Omtrent samtidig med, at Krabbe blev 
færdig med studierne, fortalte en studen
terkammerat ham, at der forestod et re
daktørskifte ved Fyens Avis. Studiekam
meraten C. Weeke var søn af en større 
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Annonce for Fyens Avis i Berlingske Tidende 17. sept. 1847. Det fremgår tydeligt, at 
udgiveren, bogtrykker Johan Milo ønskede, at avisen skulle række videre ud end Fyn. 

købmand i Odense, Johan Weeke18 • »Bla
dets retning var mig, « skriver Krabbe i 
sine erindringer, »bekendt og stemte med 
mine synspunkter. Jeg havde megen lyst 
til at blive dets redaktør, og jeg tog straks 
til Odense«. 

Det havde måske været naturligt, om 
Krabbe straks havde henvendt sig til bla
dets udgiver; men det gjorde han ikke, 
men derimod til redaktøren. Udgiveren 
var bogbinder, bogtrykker, boghandler 
og forlægger Johan Milo (1788-1861), 
der 1810 var indtrådt i den forretning, 
som hans farfar J o han Friedrich Milo 
havde grundlagt i 17 48 ved at overtage 
et allerede eksisterende bogbinderi. Jo
han Milo havde skabt et betydeligt for
lag med speciale i skolebøger, folkelige 
historiske skrifter, tidsskrifter og ikke 
mindst religiøs litteratur fortrinsvis af 
grundtvigsk retning19 • 

Det var i 1847, at Johan Milo udvidede 
sin virksomhed ved nu også at blive avis
udgiver. Det blev for offentligheden be
kendtgjort bl.a. gennem en stor annonce 

i »Tillæg til den Berlingske politiske og 
Avertissements Tidende« den 17. septem
ber 1847. Af annoncen fremgår, at det er 
sket ved, at han har overtaget »Ove 
Thomsens Avis« og nu udgiver den un
der navnet Fyens Avis. »Ove Thomsens 
Avis« var kaldenavnet for den avis, der 
havde været udgivet under varierende 
navne siden 1780. Ove Thomsen spillede 
en betydelig rolle i borgerrepræsentatio
nen20. Nu lovede Milo, at avisen ville 
fremtræde smukkere både i typografi og 
papir, og da han jo ikke som Stiftstidende 
kunne regne med de officielle annoncer, 
bekendtgørelserne, ville han meddele de
res indhold i sin avis, således at læserne 
ikke skulle være tvungne til at holde 
Stiftstidende. Kvaliteten ville blive styrket 
ved »at sikre bladet flere sagkyndige 
mænds stadige tilsyn og medvirkning«. 
Hvad Milo ikke skriver er, at Fyens Avis 
ville have en liberal holdning, men dels 
var det før den frie forfatning, dels pro
klamerede man dengang gennemgående 
ikke sin politiske grundholdning. Men 
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allerede i Ove Thomsens tid var redaktø
rens standpunkter som liberal kendt i of
fentligheden, og det gjaldt også de redak
tører, Milo fra starten knyttede til bla
det. 

Redaktør fra 1856 var cand.polit.]. H. 
G. Tauber (1827-92). Han var allerede, 
før han i 1844 blev student, begyndt at 
skrive i Carl Plougs liberale Fædrelandet, 
blev cand.polit. 1853 og på Plougs anbe
faling redaktør af Fyens Avis21

• Det var 
ham, Krabbe henvendte sig til, og Tau
ber var åbenbart tilfreds med hans »kva
lifikationer«, som set med vor tids øjne 
virker yderst beskedne for en redaktør. 
Krabbe havde ikke tidligere arbejdet på 
et blad, og oplæringen bestod åbenbart i 
at »Være med« på bladet i nogle måne
der. Optakten var for den unge kandidat 
personligt lidt skuffende. Han skrev en 
artikel, men da han var færdig med den, 
»bragte telegrafen en efterretning, som 
gjorde, at artiklen ikke mere var tidssva
rende, og altså ikke kunne bruges ... Næ
ste dag gav jeg mig altså til at skrive en 
ny; da jeg kom med den, havde Tauber 
skrevet en om samme genstand, og den 
var under trykken; altså stak jeg atter 
mine papirer i lommen22 • I samme brev 
skriver han, at han skal prøve at redigere 
et afsnit af næste dags avis, men er i øv
rigt ikke tilfreds med, at det går så lang
somt, og så vil han presse på, for at få 
Tauber til at præsentere ham for Milo, 
»ellers duer det ikke«. Karakteristisk for 
Krabbe, at han har dannet sig et indtryk 
af Tauber og dømmer ham hårdt- en side 
af Krabbe, der livet igennem går igen at
ter og atter, tilbøjeligheden til hastige 
personvurderinger; han skriver: han har 
en del begavelse, men negligerer bladet, 
er »hensynsløs i sine meningsytringer, 
men dog behagelig i omgang«- i øvrigt 
har den senere historie også omtalt Tau
bers fyldige kundskaber og hans skarpe 
kanter, så CK's korte indtryk har øjen
synlig ramt rigtigt. 

Om præsentationen for Milo hører vi 
ikke noget ud over, at den fandt sted 11. 
juli23 • Tauber var øjensynlig tilfreds med 
Krabbes arbejde og lod ham selvstændigt 

.. . 
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redigere bladet i flere dage24 • Dette har 
åbenbart været en prøvetid og har tilsy
neladende også tilfredsstilletJahan Milo, 
for l. august kan Krabbe skrive til sin 
kæreste, at kontrakten nu er underskre
vet »efter en længere debat«. Resultatet 
var 700 rdl. årlig+ l rdl. for hver ny abon
nent samt et mindre beløb til honorarer. 
I erindringerne skriver han nærmere: »Da 
kancelliråd Milo vel tilhørte den grundt
vigske retning og således i national hen
seende kunne enes med mig, men egent
lig ikke delte mine demokratiske syns
punkter, sørgede jeg for, at det i kontrak
tens par. 2 blev udtalt udtrykkelig, at jeg 
skulle være udelukkende rådig over bla
dets indhold«. 

Det er svært at vurdere den reelle stør
relse af de 700 rdl., Krabbes løn blev fast
sat til, når lønnen for andre provins
redaktører ikke kendes; men sammenlig
net med andre lønninger kan den virke 
rimelig. Vi ved med nogenlunde sikker
hed, hvad en faglært arbejder i provin
sen tjente på den tid, når han tilhørte de 
heldige, der havde beskæftigelse hele 
året; hans indtægt lå omkring 300 rdl,Z5 • 

I 1873 oplyste en række arbejdere i Oden
se, at deres indtægter var mellem 350-
456 rdl. årlig26 • Da senere krigsminister 
A. F. Tscherning og hans hustru Eleonore 
Christine i 1844 tænkte på at gifte sig, 
havde han i pension som afskediget kap
tajn+ diverse indtægter i alt 550 rdl. om 
året og hun en renteindtægt på 290 rdl.; 
hun fandt de 800-850 rdl. nok, mens 
han havde understreget, »hvor stor den 
sum måtte anslås, hvorfor en middel
standsfamilie lever i de mindre stæder og 
på landet, og jeg er kommet til den ind
sigt, at flertallet bruger over 1.000 rdl. 
årligt26 • Lønnen i 1840 var for Katedral
skolens lærere 

rektor 1.800 rdl. 
overlærere (dvs. lektorer) 950 rdl. 
adjunkter 400-700 rdl., 27 

til dette skal sikkert lægges nogle beløb 
for overtimer m.m. Fra 1830'erne og 
1840'erne ved vi, at kunsthistorikeren N. 
L. Høyen som professor ved Kunstaka-
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demiet (hvor lønnen var lavere end ved 
Universitetet) fik 600 rdl. om året og ved 
ekstraarbejde tjente 100 rdi.Z8 • Selv om 
lønniveauet generelt viste svingninger i 
tiden, var perioden 1830-60 forholdsvis 
rolig29

• De forskellige lønoplysninger sva
rer dog nogenlunde til de faktiske for
hold. 

Det er ikke muligt at fastslå, hvad ny
uddannede jurister tjente. I ministerierne 
var de i de første år ofte egenlig uløn
nede, men måtte skaffe sig indtægter på 
anden måde. I 1860 foreslog regeringen, 
at de fremtidig skulle have en løn på 700 
rdl. 30, men i hvert fald endnu op i 
1860'erne var mange ulønnede31 • I Kul
tusministeriet (kirke og undervisning) fik 
yngste jurist 1879/80 1.200 kr. årlig, sva
rende til 600 rdl.32

• Der var dog ikke tale 
om fuld arbejdstid; det forudsattes som i 
de følgende næsten hundrede år, at mi
nisteriernes folk havde andre indtægter. 

På denne baggrund må Krabbes løn vel 
nok vurderes til at have ligget som en ad
junkt, der havde været ansat i nogle år. 
Han varnyudklækket cand. jur. og havde 
ikke journalistisk erfaring, således at ind
tægten var pæn, men måske næppe stor 
nok til, at han kunne stifte familie, hvis 
han ikke havde udsigt til at skaffe sig 
ekstra indtægter. Fra 1839 oplyses, at 
Stiftstidendes redaktør fik 600 rdl. om 
året33 • 

Inden Krabbe definitivt overtog redak
tionen, var han en tur i Jylland hos fade
ren på Hald. Derefter gik det til Køben
havn for at være sammen med kæresten; 
han glædede sig »inderligt til igen at 
kunne slå min arm om dig og se dig i dit 
kære elskede ansigt, der lyser af godhed 
og kærlighed«34• 

Den unge redaktør placerer sig 

Under fraværet havde der ikke hersket 
idyl omkring Fyens Avis. Der havde ud
viklet sig en af de periodiske stridighe
der med Fyens Stiftstidende og dermed 
dens redaktør Gerson, hvor Tauber havde 
slået hårdt igen. Resultatet var, at »Klub-

Vagn Dybdahl 

ben«- det velstillede borgerskabs selska
belige forening med egen bygning i Over
gade 10 - afsagde sit abonnement på 
Fyens Avis og fik følgeskab af 45 andre 
abonnenter, »Så fåret Gerson blev for en 
tid byens løve35 «. 

Det var åbenbart klart for Krabbe, at 
han måtte gøre noget for at sikre sig en 
»plads« i Odense. Han måtte have kon
takter, og han måtte placere sig aktivt. 
Dels var han jo ukendt blandt byens bor
gere, dels forstod han åbenbart, at en 
provinsredaktør måtte virke i byen også 
uden for det snævre bladarbejde. På dette 
sidste område var han foran den udvik
ling, der først slog igennem i de følgende 
årtier: ikke alene politisk aktiv, men og
så aktiv på andre felter af byens offent
lige liv. Hidtil havde provinsredaktører 
stort set kun beskæftiget sig med at samle 
tekst sammen og trykke bladet. Dette var 
også det, de kunne, og havde heller ikke 
forestillinger om anden virksomhed. 

Krabbe havde et udgangspunkt: han 
kendte sin kærestes farbroder, Adolf Boe
sen, og han var noget i Odense. Han var 
præstesøn og fynbo, fra 1841 tobaks
fabrikant og manufakturhandler, borger
repræsentant og var netop nogle måne
der før blevet landstingsmand (national
liberal); havde været medstifter af Fyens 
Disconto Kasse og sad i dets repræsen
tantskab36. Krabbe havde tidligt efter sin 
ankomst været hos ham og var senere til 
et mindre selskab hos ham. Her traf den 
unge redaktør også Bierfreund, der var 
»partiets vigtigste mand i handelsstan
den, og jeg var derfor meget fornøjet med 
at være en aften sammen med ham. Hans 
væsen er mig meget imod ... , men han er 
en mand med dygtighed og indflydelse ... 
Jeg blev indbudt til snart at besøge dem, 
hvis jeg turde for mæslingerne, som alle 
deres børn var angrebet af«37 • I den kom
mende tid var Krabbe og Biertreund ikke 
altid på bølgelængde, så meget mere som 
Biertreund åbenbart var, som Krabbe og
så var det, en mand, der var meget over
bevist om sine synspunkters rigtighed. At 
han dog tilsyneiadende erkendte Krab
bes dygtighed og energi synes på den an-
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den side at være tilfældet, siden han fik 
ham indvalgt i bestyrelsen for Industri
foreningen (se nedenfor). Kun få dage 
efter var Krabbe igen sammen med »On
kel Adolf« - nu tilsyneladende under 
mere animerede forhold. Det var hos 
overlærer Sick (se side 37), der åbenbart 
var de nationalliberales lokale leder og i 
øvrigt ved Milos overtagelse af Fyens Avis 
i 1847 i nogle måneder havde redigeret 
bladet sammen med en kollega fra Kate
dralskolen38. I hvert fald et af formålene 
var at engagere Boesen i oprettelsen af 
en »Slesvigsk Forening for Fyens Stift«, 
der især skulle virke for oprettelsen af en 
folkehøjskole i Angel, men åbenbart 
skulle sammenkomsten også være en 
»Opvarmning« af de nationalliberale. 
Krabbes referat til kæresten giver indtryk 
af både Sicks glæde ved bordet og - om 
man tør drage den slutning- af standar
den i et etableret embedsmandshjem: 

»Alt var hyggeligt og elegant, gulv
tæpperne var kommet på [sommeren 
var jo forbi], fra kakkelovnen udstrøm
mede en dæmpet varme, og luften i 
værelserne var frisk og fyldt med vel
lugt. Bordet, vi først begav os til klok
ken henimod 10, frembød østers, 
fuglevildt og alle et koldt køkkens de
likatesser, og en samling af vinglas for
an hver kouvert glimrede snart med de 
forskellige farver ligefra det kraftigste 
røde til det svageste gullige. Onkel 
Adolf var oprømt og munter og gik 
ganske ind på sagen ... Aftenen var for
træffelig; men den megen vin og mad 
gjorde mig tunghovedet og utilpas 
næste dag«. 

Desværre var det nok regnvejr, da Krabbe 
skulle hjem; i hvert fald føjer han til: »En 
paraply savner jeg meget; men jeg har 
ikke råd til at købe en«39

• Den slesvigske 
forening blev oprettet; men den samlede 
ikke tilstrækkelig mange medlemmer, 
fordi hele den offentlige interesse sam
lede sig om forholdene ved ministeriet 
Rotwitts dannelse og >> Situationen« om 
grevinde Danner (se s. 48f.)40. 

Krabbe aflagde også pligtskyldigt visit 

43 

Fabrikant og købmand Adolf Boesen 
(1814-95).- Foruden en række hverv i 
borgerrepræsentationen og formandsskab 
for Handelsforeningen var han landstings
mand 1859-66. Han var farbroder til 
Christopher Krabbes forlovede Marie 
Boesen. (Efter billede i Th. Hauch
Fausbøll: Stamtavle over slægten Boesen, 
1931) 

hos politimesteren, og denne aflagde 
kontravisit. Dette blev også refereret til 
kæresten »Byfogeden, kammerherre 
Klaumann har gjort mig en contravisit; 
han skal være en skikkelig mand, en dår
lig politimester og en politisk modstan
der af os«41 . Krabbe var stadig optaget af 
at arbejde sig ind i byens miljø og gik fra 
det ene selskab til det andet, så meget, at 
kæresten var bange for, at folk skulle tro, 
at han holdt for meget af vin; men han 
svarer, at han bestandig har hørt til de 
mindst nydende - Krabbe var i øvrigt 
hele livet igennem meget tilbagehol
dende over for vin og spiritus: »Respekt 
for din onkel- men hans hat var syv gan
ge tungere end min, da vi var hos Tau
ber«42. 
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Krabbe udfoldede også andre »PR-ak
tiviteter« end de selskabelige. Han blev 
indvalgt i bestyrelsen for Fyens Stifts In
dustriforening i februar 1860, blev sekre
tær og kasserer og redaktør af dens be
retning, der også indeholdt artikler43 • 

Foreningen var liberal af holdning i mod
sætning til Håndværkerforeningen, der 
var konservativ og imod næringsfriheden 
af 1857; i 1862, da næringsfriheden var 
en kendsgerning, blev de to foreninger 
sammensluttet. Industriforeningen vir
kede gennem foredrag og forevisning af 
nye industrielle produkter. Foredragene 
var dels alment oplysende, dels industri
elle; eksempler: silkeorme, den underjor
diske bane i London, gasmaskiner, foto
teknik, beskyttelse mod rust, sandstens 
forvitring. Der holdtes i 1859 12 møder, 
i 1860 22 møder; en betydelige aktivitet 
til glæde for de godt 100 medlemmer. Til
svarende aktiv var bestyrelsen, der i 1859 
holdt 9 møder, og Krabbe deltog i dem 
alle. »Onkel Adolf« var naturligvis blandt 
de ni, der havde taget initiativet til op
rettelsen, og Biertreund var formand. 

I 1860 kom Krabbe med i den første 
bestyrelse, da man oprettede et »nordisk« 
museum (dvs. oldsagsmuseum) i Odense. 
Det begyndte under små forhold, 6 skabe 
på slottet44

• Der foreligger ikke noget om 
en særlig indsats fra Krabbes side; men 
både indholdet i hans avis og hans ind
sats senere i livet vidner om en stærk in
teresse for ældre historie. 

Redaktørens dagligdag 

Selv om Krabbe dyrkede selskabelighed, 
diskuterede politik og havde øje for PR
virksomhed for bladet, så skulle der hver 
dag udsendes en avis. Det har, da ikke 
mindst indtil en vis rutine var der, været 
et stort arbejde. I erindringerne skriver 
han: »Medarbejdere kendtes ikke. Jeg 
skrev de ledende artikler, gjorde uddrag 
af inden- og udenlandske blade, jeg var 
min egen reporter, referent, kunst- og 
teaterkritiker, korrekturlæser, ja jeg skrev 
jævnlig selv feuilletonen i oversættelse 

·. 

Vagn Dybdahl 

eller original«. Nu var det - dengang
ikke hver dag, at der skulle skrives repor
tager eller anmeldes kunst eller teater; 
men der skulle hver dag præsteres, hvad 
der i tekstmængde svarer til omkring 11/z 
kronik i vore dages »Berlingske Tidende«. 
Alt skulle ikke gennem redaktørens pen; 
typisk er et 30-liniers stykke, der begyn
der »Om den slesvigske sprogpetition 
fortæller en brevskriver i Dagbladet føl
gende:«, det følgende kunne da gives i 
udklip til sætteren. Meget tekst i avisen 
blev leveret på tilsvarende måde med en 
eller to indledende liniers tekst. Under
tiden kunne det ikke klares med et så
dant »sakset« stykke, men der måtte i ste
det skrives et koncentrat af teksten i den 
pågældende avis. En stor del af både in
den- og udenlandsstoffet bestod - lige
som i Stiftstidende og andre aviser - af 
sådanne saksede nyheder. Det betød dog 
ikke, at det kunne serveres uden selv
stændigt arbejde af redaktøren; han skul
le til stadighed læse et større antal aviser 
og udvælge stoffet. Når der ofte var tale 
om ret mange nyheder fra franske og en
gelske blade, må det antages, at de var 
»lånt« fra det udbredte hamborgske Bor
senhalle. Afhængigheden af omverdenens 
aviser var et problem, når isen spærrede 
Bælterne. Den 10. januar 1861 skriver 
Krabbe til sin kæreste: »Du må tro, at det 
ikke er nogen rar stilling at være provins
redaktør, når man i tre dage (foruden en 
søndag) ingen poster får. I disse tre dage 
havde jeg endda hjulpet mig ret anstæn
digt; men til den fjerde (i dag) vidste jeg 
virkelig ikke, hvad jeg skulle fylde avi
sen med«. Da havde han lige fået post; 
men en måned senere (14. februar) var 
det galt igen, og han skriver, at i dag er 
det torsdag, og at han endnu ikke i den
ne uge har fået en eneste avis fra Køben
havn. »Er det ikke til at få hårene til at 
rejse sig på hovedet? Hårde tider for en 
provinsredakteur«. Meget kærligt føjer 
han til: »Og hårde tider, når man ikke 
kan få et lille brev fra Mimi!«. I Stifts
tidende hedder det den 22. januar, »skønt 
posternes overliggen på Sprogø i flere 
dage ... «. 
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Fyens Avis havde til 
huse i denne ejen-
dom, Vestergade 43 i 
Odense, hvor den 
indflydelsesrige 
bogtrykker- og 
boghandlerfamilie 
Milo også drev deres 
øvrige virksomhed. 
(Foto før en gennem
gribende ombygning 
i 1870, Bymuseet 
Møntergården J 

Trods vintervejrets ulemper gav det al
ligevel anledning til positive indtryk. »I 
går var her en kanefart; det så smukt ud 
at se alle de pyntelige kaner fare gennem 
byen med klingende klokker, vejende 
dækker, pelsklædte damer og knaldende 
herrer«. 

Fyens Avis får som hovedregel ingen te
legrammer; det sker kun meget sjældent 
i Krabbes tid. Stiftstidende får dog med 
mellemrum nogle, bl.a. den 22. januar: 
»Justitsministeren er blevet kørt over og 
holder sengen«. Telegraflinjen til Odense 
var blevet taget i drift i 1856; men be
nyttelsen af telegrafen var åbenbart så 
dyr, at den nye teknik kun blev brugt til 
meget korte og usædvanlige meddelel
ser45. 

Det var en lang arbejdstid, Krabbe hav
de. Det fremgår af brevene til kæresten. 
Ofte kommer han i seng ved 2-tiden og 
står op omkring 8l!z om morgenen; men 
han nyder dette46 • Det kommer også til 
udtryk vinteren 1861, hvor der dels var 
planer om, at Krabbe skulle starte et blad 
i Flensborg, dels være med i et nyt Oden-

45 

se-blad, Fyens Posten, som Biertreund stod 
bag; endelig var det også oppe, at han 
kunne blive redaktør af den nystiftede 
Dannevirke-Forenings (se s.45) blad; men 
han konkluderede, ved nøjere at tænke 
over sagen, at han er kommet dertil: »at 
min stilling her måske både i politisk og 
materiel henseende er den bedste47 • 

Understregningen af ordet »måske« 
antyder muligvis, at Krabbe var usikker 
på sin fremtid. Dette antyder også breve 
fra faderen, med hvem han åbenbart har 
både talt og skrevet om sin fremtid48 • 

Straks efter ansættelsen i Odense - fade
ren var i øvrigt godt tilfreds med avisen 
efter at have læst en snes numre - er han 
i tvivl om lønnens størrelse: slår den til, 
eller må Krabbe gøre kredit? I det hele 
synes faderen, at stillingen er for usikker 
og vender flere gange tilbage til, at en 
prokuratorstilling ville være bedre, eller 
om det er muligt at overtage en Stifts
avis; han vil gerne hjælpe med en kau
tion - likvide midler har han tilsynela
dende ikke i fornødent omfang. Meget 
overraskende virker det, hvis man skal 

.· 
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slutte ud fra brevene til Christopher Krab
bes forlovede og fra hans senere politi
ske virke, at faderen 7. november 1860 
skriver, at sønnen skal arbejde for at sikre 
sin popularitet: »du har både forstand og 
evne, der mangler dig kun nogen over
vindelse for at aflægge din undseelighed 
og tilbageholdenhed, som er så fremher
skende hos dig«. Måske har disse svag
heder især gjort sig gældende over for fa
deren; i avisen mærkes det ikke. 

Det var højst ulige forhold, Krabbe og 
hans avis arbejdede under sammenlignet 
med Fyens Stiftstidende. Selv om det ikke 
nævnes i brevene til hans Marie Boesen, 
kan det godt undertiden have gået Krab
be på, om ikke af andre grunde så alene 
fordi de begrænsede hans udfoldelses
muligheder. 

Stiftstidende havde et oplag på godt 
2.000 eksemplarer og var i stadig frem
gang49. Oplaget for Fyens Avis kendes ikke. 
Hvad der derimod er klart er, at Stiftstiden
des tekstmængde var større, og annonce
mængden meget større. Begge aviser kom 
om aftenen på hverdage og var 4-sidet 
og af samme format, men Stiftstidendes 
sats var langt mere komprimeret og in
deholdt derfor betydelig mere tekst sam
tidig med, at annoncemængden var stør
re; jævnligt førte annoncerne til, at Stifts
tidende udsendte en ekstra-udgave om 
morgenen, der næsten udelukkende rum
mede annoncer. Det større holdertal 
(hvor meget større ved vi ikke) og den 
store annoncemængde gjorde avisen 
mere velfunderet i økonomisk hense
ende. Om det førte til, at den havde fa
ste medarbejdere ud over redaktøren, si
ger kilderne ikke noget. Derimod førte 
det til, at Stiftstidende meget jævnligt hav
de selvstændige korrespondancer fra Kø
benhavn, medens det kun sjældent fore
kom i Fyens Avis; men i øvrigt måtte Stifts
tidende også udnytte de københavnske 
aviser. Et centralt, landsdækkende tele
grambureau kom først i 1866, da Ritzaus 
Bureau begyndte sin virksomhed50• Det
te forhold, at det således blev de køben
havnske blade, der indirekte satte den 
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offentlige debat, førte i det hele med sig, 
at hovedstaden havde en langt mere do
minerende plads i den politiske og al
mene meningsdannelse end i en senere 
tid51 • Uden tvivl har der dog udfoldet sig 
et større politisk og alment kulturelt liv i 
provinsen, end man almindeligvis er 
opmærksom på, og man har i den lokal
historiske forskning kun i ringe grad in
teresseret sig for at søge det belyst, selv 
om mulighederne er der52• 

En konsekvens af den københavnske 
orientering var også, at Stiftstidende flinkt 
dækkede København, udlandet og dele 
af livet i Odense; det var dog mest om 
foreningsarrangementer og lignende. Her 
var en forskel til Fyens Avis, der havde 
flere nyheder fra hele landet, end Stifts
tidende, men mest om tilfældige, bemær
kelsesværdige begivenheder; der var dog 
- også i højere grad end i Stiftstidende -
stof om de andre fynske byer. 

Der var en anden markant forskel mel
lem de to aviser. Stiftstidende havde store 
artikler om kunstudstillinger i Køben
havn, flere - ofte ret store - boganmel
delser, fyldigere nekrologer. Den var uden 
tvivl præget af, at redaktøren havde stær
kere litterære interesser end Krabbe. 

Endnu en forskel er iøjnefaldende: 
Fyens Avis var lettere tilgængelig. Den 
kompresse sats i Stiftstidende er allerede 
nævnt; dette gjorde, at den så tungere 
ud end Fyens Avis. Til dette svarede, at 
Fyens Avis også var lettere, mere mund
ret og naturlig i sproget, mens Stifts
tidende var mindre elegant. 

De to aviser i dagens politik 

I den egentlige grundholdning var der 
ikke den store forskel mellem de to blade: 
de var begge nationalliberale. Men det 
er tydeligt, at Krabbe repræsenterer den 
mere radikale linie inden for de national
liberale, en linie, der i modsætning til 
den dominerende fløj, havde sympati for 
Bondevennerne. Over for både Bonde
venneme og de nationalliberale stod det 
konservative helstatsparti, der først og 
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fremmest ville holde sammen på det hele 
monarki. Det store spørgsmål i dansk po
litik var nemlig forholdet til hertugdøm
merne Slesvig, Holsten og Lauenborg, der 
sammen med kongeriget udgjorde den 
danske stat. Holsten og Lauenborg var 
desuden medlemmer af Det tyske For
bund. Inden for de nationalliberale var 
alle enige om, at målet var Danmark til 
Ejderen. Dermed skulle også Junigrund
loven udstrækkes til Slesvig; i de tre her
tugdømmer var kongen stadig enevæl
dig. Men der var uenighed om tempoet. 
Der var et centrum, der vurderede situa
tionen ud fra de europæiske muligheder 
og derfor var tøvende over for hurtigt at 
foretage dette skridt53

. Når denne gruppe 
var mere truende indgik i tankegangen 
uden tvivl også økonomiske overvejelser; 
Holsten, med Kiel og Altona var økono
miske kraftcentre, som spillede en bety
delig rolle i monarkiets økonomi. Den 
tøvende fløj, der dominerede i regerin
gen, var også mere afdæmpet over for pla
nerne om at arbejde hen mod en skandi
navisk union. 

I løbet af 1859 blev hele problematik
ken mere klar. Der var krig mellem Frank
rig og Østrig, fordi Frankrig støttede det 
italienske oprør, der ville betyde, at Østrig 
mistede sine dele af Italien. Der var en 
overgang risiko for, at Østrig skulle drage 
Det tyske Forbund med i krigen, og dette 
ville indebære, at Holsten og Lauenborg 
og dermed indirekte også det danske mo
narki blev draget ind i krigen. Dette gjor
de det klart, at monarkiets konstruktion 
var en risiko. Regeringen var dog tøven
de, førte forhandlingerne med »fejhed og 
eftergivenhed«, og arbejdede med refor
mer, der ville give Holsten, mente Krab
be, for stor indflydelse. Han ville straks 
slutte Slesvig sammen med kongeriget og 
samtidig reducere Holstens indflydelse 
stærkt54• Fyens Stiftstidende ville derimod 
tøve, som også regeringen gjorde, dens 
strategi var, som Krabbe skrev, »at trykke 
øjnene til med begge hænder og sige: jeg 
ser ingen brand ... og slutter med at lyse 
fred over foretagenet og præke god vilje 
... «55 • Stiftstidendes svar var sådan som 
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den loyale regeringsavis måtte svare; 
pressen burde »gøre sit til, ved at indvirke 
beroligende på stemningen og vise ud
sigterne så lyse som mulig, at lette rege
ringen sin opgave«. Men, skriver man, 
der må ikke ofres noget af Danmarks ære 
og selvstændighed 56 • 

Situationen er kritisk og blev uoversku
elig, fordi der samtidig udviklede sig en 
alvorlig ministerkrise. Flere års fjendskab 
mellem de nationalliberale ledere, der 
dannede regeringen, og kongen blev 
åbenbar. Den bundede i, at de national
liberale havde den opfattelse, at grevinde 
Danner øvede en selvstændig indflydelse, 
også politisk, på Frederik VII. Endnu var 
kongen ikke upolitisk, og denne mang
lende forståelse for kongemagtens ko n
stitutionelle stilling blev i sig selv styr
ket, fordi kongen var enevældig i hertug
dømmerne. Man var også vidende om, 
at grevinden havde sympatier for Bonde
vennerne, der ikke som de nationallibe
rale og store dele af byernes ledende lag 
var mod grevinden og dermed heller ikke 
mod hendes ungdoms elsker Carl B er
ling, der fra at have været kongens pri
vatsekretær havde overtaget flere bety
delige hofstiilinger og havde tætte for
bindelser med flere af Bondevennernes 
ledere. 

Forholdet mellem kongen og ministe
riet blev i løbet af november 1859 uhold
bart, da ministeriet forlangte Berling fjer
net som forudsætning for deres forbliven. 
Da kongen stod fast, trådte ministeriet 
tilbage 22. november 1859. Først en halv 
snes dage senere blev der dannet et nyt 
ministerium under ledelse af C. E. Rot
witt. 

Rotwitt, der var amtmand i Frederiks
borg amt og Folketingets formand, havde 
tidligt forbindelse til Bondevennerne. 
Han var ydermere tæt forbundet med 
både grevinde Danner og Carl Berling. I 
Odense var man åbenbart noget usikker 
over for det nye ministerium. Krabbe 
skrev: »Vi ville her ikke udtale os om el
ler bedømme det nye ministerium, vi vil 
blot fastholde denne kendsgerning, at 
ministeriet blev tik Og længere frem hed 

Fynske Årbøger 1997



.· 

•· 

48 

det » ... vor mål er og bliver Danmark til 
Ejderen«57 • Stiftstidende var lige så upræ
cis i sin vurdering: de nye ministre »er 
uden undtagelse kun mænd, der ikke i 
politisk henseende indtager den første 
rang, men dog heldigvis må betragtes 
som fuldkomment konstitutionelle og 
dansksindede«58 . 

Man havde endnu ikke forvundet det 
dramatiske ministerskifte, før Fyens Avis 
den 17. december bragte en rystende 
nyhed: »Telegraphdepeche til Fyens Avis. 
København d. 17. decbr. Kl. 12.55. Fre
deriksborg Slots hovedbygning er i nat 
afbrændt ... Kongen selv er uskadt og er, 
dybt nedslået, kommet til København i 
dag« -den største del af tiden tilbragte 
Frederik VII almindeligvis på Frederiks
borg. 

U n der branden kom Carl Berling al
vorligt til skade ved et fald. Der var tale 
om en rygskade, han aldrig forvandt. I 
det sidste par år havde han følt sin stil
ling usikker på grund af den kraftige 
modstand fra de nationalliberale og hav
de talt om at trække sig tilbage, og det 
gjorde han nu. Fyens Avis omtaler det kort 
som en »glædelig efterretning«59 • Krabbe 
var ikke sympatisk over for hoffets ind
flydelse, selv om han ikke hørte til dem, 
der bekæmpede det Rotwitt'ske ministe
rium. Og Krabbes stærke skandinavisme 
gjorde også, at han så positivt på bestræ
belser, der ville have arvefølgen ændret, 
så ikke prins Christian - den senere kong 
Christian IX- automatisk arvede tronen; 
men at der blev bevaret muligheden for 
et forenet Norden selv om det blev med 
en svensk konge60 . Om det nye ministe
rium skrev Krabbe 3. januar 1860, at det 
ikke hidtil havde foretaget sig noget, 
hvoraf man kunne slutte sig til deres ka
rakter. At det var »kun et ubestemt håb, 
at det vil slå ind på en mere bestemt na
tional politik end det foregående mini
sterium«. 

Netop efter årsskiftet 1859-60 indtraf 
begivenheder, der bragte Stiftstidende og 
Fyens Avis på fælles linie; men ud fra for
skellige synspunkter. Udgangspunktet 
var omfattende uroligheder i Køben-

.. 
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havn. Vore dages uroligheder på Nørre
bro i 1993 i forbindelse med EU-afstem
ningen synes beskedne i sammenligning 
med begivenhederme efter nytåret 1860, 
der strakte sig over et par uger og in di
mellem samlede 700-800 deltagere. Snart 
gik man med hujen mod Christiansborg 
og udenrigsministerens bolig, snart ka
stede man sten og flasker mod politiet, 
der flere gange måtte have hjælp af gar
den og husarer. Flere politibetjente blev 
såret, og det blev også flere fra den »halv
voksne ungdom og lurvede personer«, 
der førte an. Det hele blev stimuleret af 
løbesedler, der opfordrede til demonstra
tioner. At det ikke alene var »Sjovere«, der 
demonstrerede, viste sig også »Da Hs. 
Majestæt kongen med gemalinde for et 
par aftener siden besøgte Det kgl. Teater, 
rejste alle damerne i logerne lige overfor 
sig og forlod teateret61

. 

Begivenhederne overrumplede tilsyne
ladende Krabbe. Netop ved nytårstid hav
de han besøg af sin forlovede. Hun skri
ver, hvor spændt hun er, og han skriver: 
» ... hvor i al verden skal jeg få tid tilovers, 
når du kommer herover?« 62 Han har 
øjensynlig ikke fulgt nøje med, mens 
Stiftstidende straks er der med mere bag
grund, byggende især på Berlingske Ti
dende. Her, i det kgl. privilegerede blad, 
siges det, at der var tale om optøjer mod 
kongen, de var sat systematisk i værk af 
oppositionen (dvs. det afskedigede mi
nisteriums tilhængere) og forud stimu
leret gennem Casinoteatrets opførelse af 
et fransk stykke, der i den danske bear
bejdelse havde bl.a. linjerne: 

Jeg hader den, som steg fra dybet 
bedækket med et folks foragt. 

Med tanke på grevinde Danner blev det 
sunget over alt i København fra kvist til 
kælder. 

Først den 9. januar nåede Krabbe frem 
til en vurdering af situationen. Det hele 
var en stemning skabt at Dagbladets »snil
de benyttelse af forskellige sammenstø
dende slette ophidselsmidler«, alt for at 
skade ministeriet og dets politik. Og det 
var ikke alene ministeriet, man angreb, 
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Dagbladet slog på, at kongen burde fra
sige sig tronen. Men her gik Fyens Avis 
imod: » ... er der noget, vi alle må ønske, 
så er det, at vi må beholde kong Frederik 
den Syvende - så er det, at vore forvik
lede forfatningsforhold må blive ordnede 
under en konges regering, der ikke vil 
lægge nogen hindring i vejen for folkets 
vilje«. Det måtte ordnes nu, inden scep
tret går over i hænder (dvs. Christian IX), 
som fortiden ikke giver nogen tillid til63

• 

Den tilspidsede situation førte til, at 
Fyens Avis skiftede standpunkt i spørgs
målet om Frederiksborg Slots genopbyg
ning. Oprindelig fandt avisen, at en gen
opførelse af slottet ville blive for kostbart, 
langt overstige, hvad nationen havde 
mulighed for at realisere. Nu fremkom 
et overslag over udgifterne, der viste, at 
det ikke krævede så store summer, som 
man først havde anslået, og at genopbyg
ningen kunne ske i flere etaper. Efter det
te gav avisen plads for et stort indlæg, 
som optog en del af forsiden. Det gik på, 
at hovedstadspressen gik mod planerne, 
fordi man derved kunne ramme kongen 
og ministeriet. Det var rigtigt, hedder det, 
at hoffet gav anledning til, at ministrene 
kom til styret; men det havde ikke øvet 
indflydelse på ministeriets politik. Og når 
kongen stærkt ønskede genopførelsen, 
burde man ikke såre hans følelser, når 
folket i øvrigt sluttede op om kongen64 • 

Også Stiftstidende skiftede nu holdning; 
her var man også oprindelig mod pla
nerne; men flere provinsbyer ønskede at 
støtte sagen, og nu er der en komite, som 
af kongen er nedsat for at indsamle penge 
for, »at se dette fædrelandets skønneste 
mindesmærke atter fremtræde i sin tid
ligere skikkelse«65 . Avisen går dog ikke så 
langt som Fyens Avis, der angriber dem, 
der går imod planen. 

I det hele gjaldt det, at Stiftstidende i 
meget ikke tog så skarpe standpunkter i 
dagens strid som tilfældet var med Fyens 
Avis. Det er klart, at begge aviser er na
tionalliberale, men også, at Stiftstidende 
var mere udglattende og gik ind for en 
mindre udfordrende politik over for 
Tyskland og ikke var så skandinavisk som 
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Overlærer ved Katedralskolen f. P. K. Sick 
(1812-84) var den politisk dominerende 
inden for de nationalliberales venstrefløj i 
Odense. - Christopher Krabbe beklagede i 
breve til sin forlovede Sicks manglende 
evne til at fastholde en klar linje i sine 
taler. (Efter billede i Fyens Stifts Læse
forening 1838-1908, 1908) 

Fyens Avis - avisernes holdning svarer til 
delinger, der var blandt de nationallibe
rale. Den mere stilfærdige holdning i 
Stiftstidende kom også til udtryk i det små, 
da der blev holdt en fest for stiftamtmand 
I.]. Unsgaard, efter at han i januar 1860 
vendte tilbage i sit embede efter at have 
været medlem af ministeriet Hall, indtil 
det trådte tilbage i november 1859. 

Unsgaard havde været stiftamtmand i 
Odense siden 1848. Han, der var født 
1798, havde allerede under enevælden 
beklædt høje embedsstillinger og var 
kendt for sin sociale forståelse og for sym
pati for liberale synspunkter66 • Han var 
ikke de hårde synspunkters mand og søg
te bestandig at få tingene til at glide, var 
også tilbøjelig til at se med forståelse på 
helstaten67 • Han var landstingsmand, 
valgt i 6. kreds, Fyn, 1849-54 og 1855-
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59; ved valget i 1859 blev han slået af 
den nationalliberale fører Carl Ploug, der 
i flere år havde været folketingsmand, 
valgt i Svendborgkredsen. Forud for 
landstingsvalget var gået en kraftig agi
tation. Stiftstidende støttede Unsgaard, 
mens bl.a. Sick, Biertreund og Tauber 
opfordrede til at vælge Ploug, mens an
dre bl.a. Ad. Boesen, gik ind for Unsgaard 
-alt andet ville være at udtrykke mistil
lid til regeringen og Unsgaard68 • Blandt 
de valgte var Boesen, der samlede flest 
stemmer blandt valgmændene, nemlig 
304, mens Ploug med 15 7 fik færrest 
blandt til valgte; Unsgaard fik 153. Det 
var i det hele et valg, der markerede op
positionen mod regeringen; Bondeven
nerne fik valgt tre medlemmer på Fyn, 
mens de ikke havde fået valgt nogen ved 
det foregående valg i 185569 . 

Sådanne festmåltider, som det der skul
le holdes for Unsgaard ved genovertagel
se af stiftamtmandsembedet i 1860, var 
en del af tidens stil. Snart sagt ved alle 
lejligheder, hvor muligheden bødes, af
holdtes festmåltider: embedsovertagelser, 
embedsfratrædelser, jubilæer, kongens 
fødselsdage, nationale mindedage osv., 
altid garneret af skåler og skåltaler. Na
turligvis var det foreteelser, der var for
beholdt de socialt ledende lag. 

De to aviser refererede festen, men ret 
forskelligt, Fyens Avis mest fyldigt. Stifts
tidende oplyste, at festen havde »samlet 
henved 100 deltagere fra by og land; selv 
fra de fjernere fynske købstæder var der 
deltagere«. Efter at festens genstand var 
ført ind »bød Fyns biskop, hs.hv., dr. 
theol. Engelstoft, ham velkommen i en 
længere fortrinlig tale«. Det hedder vi
dere i referatet: »Ved bordet herskede en 
livlig og munter stemning, om end en 
stærk dissonans en kort tid truede med 
at afbryde den«. Dette blev i Fyens Avis 
til: »Da overlærer Sick derpå ville tage 
ordet, forhindrede en del af selskabet 
ham med råben og larmen i at tale. Køb
mand Biertreund skaffede sig lyd til at 
spørge, om man fandt det passende og 
anstændigt, at folk, der glædede sig ved 
og var stolte af friheden, udøvede et så-
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dant despoti i en offentlig festsammen
komst, at de hindrede en mand i at kom
me til orde, inden de vidste, hvad han 
ville sige«. Lidt senere havde han sagt 
med henblik på landstingsvalget den 
foregående sommer: »Han havde af fuld 
overbevisning i sommeren stillet sig mod 
Unsgaards valg til Landstinget; derfor 
respekterede han imidlertid lige godt 
andres modstående overbevisning; men 
så fordrede han også, de skulle respek
tere hans og hans meningsfællers over
bevisning«. 

En af de sidste talere var chefen for 5. 
bataillon - garnisoneret i Odense. Han 
sluttede som en rigtig soldat: » ... enhver, 
der ikke var loyal, fortjente en kugle for 
panden<<. Heller ikke dette krigerske ind
slag, formentlig rettet mod holstenerne, 
er med i Stiftstidendes referat, men deri
mod i Fyens Avis70 • Med dette var sagen 
ikke sluttet. Den 26. januar 1860 bragte 
Fyens Avis en redaktionel artikel om »de 
uhyggelige optrin, ved det i mandags af
holdte festmåltid for geheimeråd Uns
gaard«. Krabbe skriver, at flere under mid
dagen havde henvendt sig til ham og 
bedt ham om ikke at referere festen. »Vi 
afslog disse opfordringer, fordi en forbi
gåelse i tavshed måtte give det udseende 
af, at vi billigede det passerede«. Det 
fremgår af artiklen og andre indlæg, bl.a. 
af overlærer Sick selv, at episoden var for
anlediget af, at biskop Engelstoft i sin 
velkomst havde talt med beklagelse dels 
om de omstændigheder, der havde ført 
til ministeriets afgang i november 1859, 
dels om landstingsvalget i sommeren 
1859. Man havde ventet, at Sick, da han 
bad om ordet, ville have kommenteret 
biskoppens tale, hvad der, efter Sicks læ
serbreve, ikke havde været hans hen
sigt71. 

Selv om sagen kan synes en lokal be
givenhed - den blev dog også omtalt i 
den københavnske presse Fædrelandet, 
Dagbladet (optrykte Krabbes referat) og 
Flyveposten og har uden tvivl medvirket 
til at give Krabbe et navn i presseverde
nen, der senere skulle komme ham til 
nytte, da han forlod Odense72 • Hele af-
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færen kan tages som et udtryk for de 
stærke brydninger, der også var i Odense 
mellem forskellige grupperinger blandt 
de liberale. Som naturligt er, dominerer 
rigsdagstorhandlingerne i skildringer af 
periodens historie; men der var også et 
politisk liv i provinsen. Dette var også en 
konklusion, Krabbe drog kort efter i en 
artikel om udviklingen i Odense i det 
foregående år; der havde landet over 
været tale om en »politisk slaphed. Men 
det skal dog siges, at på Fyn har der væ
ret mere politisk liv end i nogen anden 
af provinserne, ja end i selve hovedsta
den«,- og i juni 1859 gav fynboerne »at
ter et smukt og kraftigt tegn på, hvad det 
var, der lå dem på hjerte, det viste den 
berømte valgkamp mellem Ploug og Uns
gaard. En minister, der var alle vælgerne 
bekendt som provinsens dygtige, afhold
te og højt ansete stiftamtmand, kunne 
ikke blive genvalgt, fordi man ville have 
den danske sags varmeste og mest udhol
dende forkæmper ind i tinget. Det var i 
sandhed stolt gjort af fynboerne« 73 • 

Det viste sig dog snart, at Unsgaard sta
dig var et navn i det politiske liv. Kon
seilspræsident Rottwitt døde pludselig 8. 
februar 1860. Det var da svært at få dan
net et nyt ministerium; at fortsætte med 
mændene omkring Rottwitt var ikke mu
ligt, og inden for den ledende kreds af 
nationalliberale var det, ikke mindst på 
grund af personlige forhold lederne imel
lem, svært at finde en, man kunne enes 
om. Det synes dog som om alle kunne 
samle sig om Unsgaard, som også kon
gen kunne godtage. Unsgaard var dog, 
selv efter stærkt pres, uvillig74 • 

Det nye ministerium blev dannet 24. 
februar med deltagere af flere af de mini
stre, der var gået af i november - kon
seilspræsident var også igen Hall. Mini
steriet blev ikke vel modtaget af Krabbe. 
Fagligt var det højt kompetent; men »ho
vedspørgsmålet er og bliver dog, hvilken 
holdning ministeriet vil indtage i Dan
marks livsspørgsmål i forfatningssagen 
og forholdet til Tyskland«75 • Hall, hed 
det, havde erhvervet sig »en berømmelse 
af tvivlsom karakter for at kunne hitte 
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Marie Dorothea Boesen (1837-1918), gift 
med Christopher Krabbe 1861. Billedet er 
fra omkring 1860, da hun var begyndt at 
uddanne sig som maler; men først sent 
kunne hun samle sig om kunsten. Fra 
1891 udstillede hun med mellemrum på 
Charlottenborg. (Foto i privateje) 

på udveje. I underhandlingerne med 
Tyskland brugte han det såkaldte skrå
planssystem«. Der var tåge over hans 
politik, der var ingen plan, men tvety
dighed. Monrad, der var blevet kultus
og indenrigsminister, var tilbøjelig til »et 
hidtil ukendt mål af indrømmelser mod 
Tyskland i retning af de holstenske for
dringer«. 

Stiftstidende var som priviligeret avis i 
et særligt forhold til regeringen. I hvor 
høj grad der har været tale om »Selvcen
sur« kan ikke klarlægges. Påfaldende er 
det dog, at mens man ikke modtog rege
ringsændringen i november med sym
pati, så havde man dog, da ministeriet 
Rottwitt tilsyneladende sad fast, ændret 
holdning få dage før Rottwitts død. Un
der overskriften »Ministeriet og de over-

.' 
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trufne forventninger« havde man bl.a. 
skrevet, at ministeriet »Udfolder en virk
somhed, der kun må anses for prisvær
dig76. Da det nye ministerium var en 
kendsgerning, hed det, at man måtte 
have »agtelse for dets fremragende dyg
tighed«, men hedder det, at man kunne 
ønske sig større klarhed i ordningen af 
forfatningsforholdene, end da Hall dan
nede regering77 • 

Krabbe fortsatte sin kritik af regerin
gen for manglende fasthed over for Tysk
land. Han gik dog også i rette med fol
ket, der viste for ringe engagement i den 
slesvigske sag; dette gjaldt dog ikke over
alt: »Når vi undtage enkelte manifesta
tioner, af hvilke dog broderparten- dette 
være sagt til ære for Odense - kommer 
på vor by, så har folket, i det mindste i 
kongeriget og navnlig i hovedstaden, for 
resten forholdt sig passivt«78. Bestandig 
gav avisen plads for nyheder fra Slesvig; 
men i den aktuelle politiske situation var 
der i sommeren og efteråret en stilhed, i 
hvert fald i offentligheden. 

Til gengæld tog man sig af de indre for
hold og førte en af de siden da gentagne, 
klassiske debatter om Folketingets virk
somhed. Sagen blev rejst i en artikelserie 
i Dagbladet, forfattet af juristen og den 
fremtrædende nationalliberale skribent 
A. L. C. de Coninck og udkom som et selv
stændigt skrift, hvis hovedtendens var et 
kraftigt angreb på Bondevennerne i Fol
ketinget med forslag om en stærk be
grænsning af valgretten. Krabbe gik kraf
tigt imod i en stor artikel, der i det hele 
giver det demokratiske syn, der prægede 
hans politik livet ud79 . Krabbe medgiver, 
at »der har været sager, som var blevet 
mindre omhyggelig behandlede, at der 
havde været ført debatter, der hverken i 
tone eller indhold var således, som det 
passede sig for en lovgivende forsamling, 
og at der er sket letsindigt brug af forslags
retten«. Det vil dog ikke kunne undgåes, 
siger Krabbe, når Folketinget ikke blot er 
lO-mands udvalg bestående af grå etats
råder. Det er urimeligt at forlange valg
ret og valgbarhed indskrænket; det er 
ikke med sådanne indskrænkninger ble-

. . 

Vagn Dybdahl 

vet bedre i England. »At bønderne, som 
udgør landets hovedbefolkning og 
kærne, udøver en meget væsentlig ind
flydelse på rigsdagsvalgene, er naturligt 
og rigtigt«. At indføre en økonomisk be
grænsning af valgretten vil være urime
lig; ingen vil vel påstå at fremragende 
dygtighed samler sig i den formuende 
klasse. At gennemføre en reel beskæring 
af valgbarheden gennem afskaffelse af 
diæterne (på den tid fik medlemmerne 
ikke et fast vederlag, men diæter for hver 
dag, der var møde), ville blot medføre, 
at en lang række dygtigheder ikke kunne 
tillade sig at modtage valg. 

Krabbes sociale forståelse indskræn
kede sig ikke alene til det politiske liv. 
Han var også en energisk fortaler for et 
assistenshus i Odense; det var med til
fredshed, at han kunne meddele, at en 
institution, der ydede lån mod håndfået 
pant, nu blev oprettet i forbindelse med 
sparekassen80. I det hele taget var det ikke 
alene den store politik, der optog Fyens 
Avis; det var også lokale problemer som 
f.eks. beskatning i forbindelse med æn
drede gadeføringer, sparekassens låne
principper, forholdet mellem Håndvær
kerforeningen og Industriforeningen81 . 
Og naturligvis opfordring til at deltage i 
valg til borgerrepræsentationen (tidens 
byråd), men opfordringen havde lige så 
lidt virkning som tidligere; kun 1/8 af 
vælgerne mødte op82

• Undertiden var 
Fyens Avis og Stiftstidende optaget af at 
rette hinandens småfejl, en yndet sport 
endnu i 1930'erne og -40'erne i byer med 
flere aviser83 . 

Tonen mellem Stiftstidende og Fyens 
Avis blev skarpere i de første måneder af 
1861. Langt hen ad vejen var der ingen 
konflikt, når det gjaldt det endelige mål: 
Slesvigs indlemmelse i kongeriget. Situa
tionen i striden mellem Danmark og 
Tyskland havde ved nytårstid 1860/61 
taget en kritisk vending, og den førte til, 
at alle tilstedeværende rigsdagsmedlem
mer, på fire nær, 16. januar 1861 vedtog 
en erklæring. Den fastslog, at forholdene 
skulle ordnes på en sådan måde, at Dan
mark ikke kom i noget afhængighedsfor-
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Christen Kalds højskole i Dalby, som Krabbe så den, da han i 1861 besøgte skolen.- Kold 
var 1852 startet med en børneskole i lånte lokaler; men i i 1854 byggede han ved hjælp af 
egnens folk huset i Dalby og åbnede også en højskole. De følgende år kom der omkring en 
snes elever hver vinter. Der var stadig stigende søgning til skolen, og i 1862 flyttede Kold 
den til en ny og større bygning i Dalum, hvor han begyndte med 58 elever. (Tegning af H. 
Rasmussen, Landsarkivet for Fyn) 

hold til Tyskland, og at man var rede til 
at bringe ethvert offer for at hævde den 
danske nationalitet i Slesvig, ligesom den 
taler om kongerigets og Slesvigs konsti
tutionelle forening til et udeleligtog uaf
hængigt rige84 • 

Endnu en grund til rigsdagens udta
lelse var på det tidspunkt ikke kendt i den 
brede offentlighed, næppe heller for alle 
rigsdagsmedlemmerne. Grunden var, at 
der i december 1860 var en »bevægelse« 
mod ministeriet, nærmest for at fremkal
de en inkorporation af Slesvig85

• »Bevæ
gelsen« manifesterede sig ved dannelsen 
af Dannevirkeforeningen dagen før » rigs
dagsadressen«, som den kom til at hedde, 
skønt den ikke var rettet til nogen, men 
en udtalelse. Dannevirkeforeningen kræ
vede en langt fastere politik i det slesvig
ske spørgsmål, end den regeringen førte, 
og var klar ejderdansk. En række frem
trædende mænd var blandt initiativta
gerne; det var dels mænd fra de natio-

nalliberales venstrefløj, dels Bondeven
ner og endelige partiløse grundtvigia
nere. Blandt lederne var selveste Grundt
vig, den tidligere udenrigsminister fra 
Rotwitts regering, Carl Blixen-Finecke, 
bondevenneføreren Balthasar Christen
sen. Dannevirkeforeningen blev aldrig 
nogen stor forening- 240 medlemmer -
stort set alle i København; til dette kom 
nogle »filialer« på Fyn, se nedenfor. 

Rigsdagsadressen fik i løbet af de næ
ste måneder tilslutning ude i landet. En 
tilslutning, der manifesterede sig gennem 
store folkemøder, der efterfulgtes af 
71.000 underskrifter på adressen, der var 
lagt frem i banker, hos boghandlere, avis
redaktioner m.m. 

Anderledes gik det i Odense86
• Her blev 

rigsdagsadressen kendt den 19. januar, 
samtidig med at der indkaldtes til møde 
på rådhuset 21. januar, hvor der indfandt 
sig en stor masse af befolkningen, »ikke 
under tusinde mennesker«. Det var ty-
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deligt, at det var den kreds, hvortil Sick 
og Krabbe hørte, der dominerede, og det 
førte ikke som andre steder til en tilslut
ning til rigsdagsadressen, men til en an
den adresse, rettet til kongen, og frem
lagt af Bierfreund. Den omtalte ministe
riet Halls eftergivenhed over for Tysk
land; det, Danmark nu skulle arbejde for, 
var en forfatningsrnæssig forbindelse 
mellem Sønderjylland (nu bruges ikke 
ordet Slesvig) og kongeriget, en udson
dring af Holsten og Lauenborg fra det 
øvrige rige således, at fremmede magter 
ikke mere kunne øve indflydelse på Dan
marks indre forhold, det var nemlig det, 
der var det afgørende spørgsmål, og som 
rigsdagsadressen var veget uden om. At 
henvendelsen blev rettet til kongen, må 
anses for et udtryk for en mistillid til re
geringen, og selv om henvendelsen blev 
vedtaget, og selv om Stiftstidende erklæ
rede sig enig i den angivne politik, er det 
tydeligt, at bladet, modsat Fyens Avis, 
misbilliger, at det har karakter af en 
mistillidsudtalelse mod regeringen. Og 
tonen mellem de to fynske aviser blev 
skarp i denne sag og ført i en sprogdragt, 
som næppe kendes i dag. Fyens Avis var i 
sin politik udtryk for en »tankesarnrnen
stuvning«, der var præget af »lige så me
get jesuitisk træskhed som latterlig bor
nerthed«. Uenigheden mellem rigsdags
adressen og adressen fra Odense gjorde 
sig i øvrigt også gældende inden for re
geringen; det viser notitser i Bruuns og 
Kriegers dagbøger, og 18. februar har 
Fyens Stiftstidende ligefrem en omtale af 
de interne stridigheder i regeringen; 
uenigheden mellem retninger og perso
ner inden for de nationalliberale mani
festerede sig således også i Odense. Eller 
er det for dristigt også at pege på, at det 
netop var i disse uger, at aviserne savnede 
stof, fordi Bælterne frøs til? (se side 44) 

Krabbe i alliance med 
Bondevennerne 

Vagn Dybdahl 

Da foråret var på veL udvidede Krabbe 
sin virkekreds. Vi har ingen vidnesbyrd 
om, hvad der forårsagede det. Det kan 
have været et tilfælde, det kan også være 
en påvirkning fra Dannevirkeforenin
gens dannelse, hvor radikale, national
liberale og Bondevenner gik sammen. 
Under alle omstændigheder skete der det, 
at Krabbe søgte kontakt med den grundt
vigsk prægede del af landbefolkningen, 
og dette lå for så vidt i forlængelse af hans 
syn på bondestandens betydning. At det 
også kunne spille ind, at der kunne være 
et ønske om at bedre bladets stilling uden 
for Odense - dette kan der ikke siges no
get om. 

»Omvendelsen«- hvis der har været tale 
om en sådan - indtraf efter et besøg på 
Christen Kolds højskole i Dalby på 
Hindsholm nord for Kerteminde. For 
Krabbe var turen til Dalby og mødet med 
Kold en stor oplevelse, som han beskrev 
i et mangesidet brev til sin forlovede; 
brevet giver samtidig et indtryk af tidens 
»lokaltrafik«87 • Han vil dog først sikre sig, 
at hun kender den geografiske situation: 

»Kan du huske, hvor Kerteminde lig
ger? Hvis ikke, så se på et kort. Du vil 
da se, at der nord for Kerteminde lig
ger en stor halvø, som hedder Hinds
holm, og at Dalby ligger på denne. 
Kerterninde er en såre uanselig by, og 
der går kun to gange om ugen post
befordring fra Odense dertil og det 
endda kun åben vogn. Med en sådan 
kørte jeg da i søndags morges kl. S af 
sted; jeg var eneste passager. Luften var 
kølig, men klar. Kerteminde gæstgiver 
gjorde store øjne, da han så mig; thi 
rejsende er sjældne fugle, og han ple
jer kun en gang om året at have sine 
tre gæsteværelser besatte, nemlig når 
sessionsherrerne er der.« 

Krabbe blev i Kerteminde afhentet af en 
proprietær, der havde sin vogn stående 
hos en skomager Clausen. Han var en 

Fynske Årbøger 1997



~ : .... 

Chefredaktør, nyhedsjæger, korrekturlæser 

»Venlig lille mand, fri både for det søv
nige og forædte og det af næringssorger 
formørkede udtryk, som så tit er frastø
dende hos håndværkeren«. En beskrivel
se af håndværkerstanden, der kontraste
rer mod den beskrivelse, Krabbe i reglen 
giver af bønder. 

Efter at være kommet ud til højskolen 
møder han Kold og hans medforstander 
Poulsen, den senere under navnet Anders 
Povlsen Dal kendte fri- og højskole
mand88. De får begge korte og hastige 
karakteristikker, som Krabbe yndede: 
»Kold livlig, snaksom og måske ikke fri 
for en lille smule praleri; Poulsen, som 
er uendelig grim, er tilbageholdende, 
tavs, beskeden og enstavelses. Kold er det 
oplivende og beåndede princip; Poulsen 
er den som meddeler kundskaberne«. 

Krabbe fulgte nogle af timerne og var 
umådelig imponeret af elevernes præsta
tioner. Der var også mange af egnens 
gårdmænd på skolen denne dag (anled
ningen nævnes ikke), og Krabbe benyt
tede sig af lejligheden til at tale med dem 
og at få nogle af dem indmeldt i Danne
virkeforeningen; på tilbagevejen gjorde 
han ophold i Kerteminde og fik også 
provsten der indmeldt! 

Opholdet hos Kold var indledningen 
til, at Krabbe knyttede nye kontakter med 
bønder og højskoler. Tre uger senere var 
han på Sødinge ved Ringe, hvor han bl.a. 
fik forbindelse med Vilhelm Birkedal, og 
igen 14 dage senere var han atter på 
Hindsholm. Han talte politik og hver
vede medlemmer til Dannevirkeforenin
gen, på Hindsholm var der 24 medlem
mer, og Krabbe skaffede yderligere 1589. 

I selve Odense kneb det til gengæld 
som i alle andre byer. Sick var naturlig
vis med, men ellers faldt Biertreund fra, 
og han trak flere med90. Den manglende 
tilslutning i Odense gav tilhængerne af 
Halls ministerium mod til i realiteten at 
få ændret afvisningen i januar af rigsdags
adressen91. 

Krabbe skriver 16. april til sin forlovede 
om dette: »Vore modstandere har stuk
ket hovederne sammen og indbyder til 
et møde på lørdag for at vedtage en til-

SS 

lidsadresse til ministeriet. J eg sender bre
ve ud til alle venner på landet, for at de 
skal komme herind og stemme imod den; 
men desværre - vi lider bestemt et ne
derlag«. Fyldigere oplysninger om Krab
bes forberedelser til mødet giver han 2S. 
april efter mødet sammen med et referat 
af det. Han kørte rundt til Dannevirke
foreninger, 10 mil i alt, og varmede dem 
op inden mødet, og på selve dagen holdt 
han møde med bønderne og instruerede: 
samle sig så tæt ved talerstolen som mu
ligt for ikke at forsvinde i mængden, råbe 
hurra, når de andre hyssede, og hysse, 
når de andre råbte hurra. 

Stiftstidende og Fyens Avis stod som 
sædvanlig på hver sin side. Stiftstidende 
var klart for tillidsadressen, Krabbe mod 
den. Mødet fandt sted lørdag den 20. 
april. Stiftstidende indleder sit referat med 
denne karakteristik: »Et larmfuldere mø
de end det, der blev afholdt i lørdags, har 
næppe nogensinde fundet sted i Oden
se«. Om baggrunden for mødet siger 
Stiftstidende, at målet var at vise, at man 
i Odense nu ikke mere ville finde sig i 
»den fraktion af politikere«, der gennem 
en række år havde givet det udseende af, 
at deres anskuelser deltes af alle i Oden
se. Der sigtes åbenbart til Sick, Bierfreund, 
præsten Frederik Helweg, Boesen og må
ske Krabbe, selv om han ikke havde væ
ret i Odense i »en række år«. Talsmanden 
for indbyderne var grosserer N. W. Peter
sen, der 1848-68 var formand for bor
gerrepræsentationen; dette betød ikke at 
han som vor tids borgmestre havde et 
stort stemmetal i ryggen, som nævnt del
tog kun nogle få hundrede i valget af 
borgerrepræsentanter. N. W. Petersen ind
ledte med at motivere mødet: det skulle 
styrke ministeriet til dets vanskelige 
hverv og vise, at store dele af befolknin
gen, trods Bondevennerne og Dannevir
kefolkene, ikke nærede mistillid til rege
ringen. Han foreslog adressen, der gik ud 
på, at man havde tillid til, at regeringen 
ville virke for bevarelsen af grundloven, 
for Slesvigs »Uadskillige og konstitutio
nelle forbindelse med kongeriget« og sik
re Danmarks uafhængighed af Tyskland. 
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Odenses gamle rådhus på Flakhaven, fotograferet kort før nedrivningen 1880. Yderst til 
højre ses statuen fra 1868 af Frederik VII som Grundlovens giver (nu flyttet til Kongens 
Have). Bag vinduerne på førstesalen lå den store sal, der både blev brugt til festlige begi
venheder og politiske møder. (Bymuseet Møntergården) 

Der var næppe i erklæringen noget, som 
ikke alle dengang ville tiltræde, og mod
standerne, der især markerede sig gen
nem Vilhelm Birkedal og Blixen Finecke, 
angreb da heller ikke de politiske mål, 
men derimod, at regeringen ikke klart til
kendegav, at den krævede Danmark til 
Ejderen og adskillelse fra Holsten. Birke
dals meget højtstemte indlæg talte om, 
at der med blod måtte dannes en grænse
flod i »denne midnatstime, hvor det gæl
der liv og død«. Biertreund var mere jord
nær; han kunne »nok betingelsesvis« 
slutte sig til udtalelsen, ikke fordi han 
havde grænseløs tillid til regeringen, men 
fordi han ikke vidste, hvem man skulle 
sætte i stedet. 

Mødet sluttede med en afstemning ved 
håndsoprækning blandt de omkring 800 
deltagere. Stiftstidende skriver, »at der vi
ste sig da en skønt svag majoritet for 
adressen«. Fyens Avis nåede til, at flertal
let havde været imod. Debatten om for
løbet af mødet fortsatte i de to aviser i 
op mod tre uger under brug af ord som 
naragtigheder, mangel på anstændighed 
osv. 

Folkemødet var - som bl.a. også det i 
januar - ikke noget isoleret fænomen, 
men en del af tidens politiske kultur. Så
danne møder, de såkaldte Hippodrom
møder, indledte omvæltningerne marts 
1848; Blichers Himmelbjerg-møder 
1839-45 med op mod 4.000 deltagere 
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Det eneste kendte billede af rådhussalen set indefra, fotograferet af L. Dinesen 1880 i 
anledning af det borgerlige skyttelavs sidste festlighed i den gamle sal. (Bymuseet Mønter
gården) 

havde ikke egentlig politisk sigte. Set med 
vor tids øjne må man undre sig over, at 
der i Odense-møderne ikke blev forelagt 
en modadresse eller blev forsøgt at sam
menskrive en fællesudtalelse; men ingen 
af disse mulige udgange blev søgt, heller 
ikke af Krabbe, der ellers tidligt havde 
sans for det politiske livs spilleregler. 

Næppe var ekkoet af folkemødet død, før 
Krabbe på ny blev trukket ind i det poli
tiske liv. Det var Vilhelm Birkedal, der 
sidst i maj 1861 skrev til Krabbe og fore
slog ham at stille op til Folketinget ved 
valget den 14. juni i Svendborg amts 5. 
kreds (Sønderbroby)92• 

Kredsen var en af Bondevennernes sik
re kredse og havde været det lige siden 
1849. Krabbe havde selv støttet bonde
vennen Michael Petersen, der allerede 
havde stillet op, men nu besluttede Krab
be sig til også selv at stille op. Han ville 

dog trække sig, hvis det skulle vise sig, at 
han fik færre stemmer end Michael Pe
tersen for derved at medvirke til at højre
manden ikke blev valgt. Krabbe tog til 
kredsens østlige del, hvor der var mange 
grundtvigianere (bl.a. Ryslinge). Han blev 
vel modtaget og var ved godt mod. An
derledes gik det ved prøvevalget på kred
sens valgsted i Sønderbroby, nord for 
Fåborg. Han havde aldrig selv været på 
egnen, og Fyens Avis var ikke meget ud
bredt der. Ved et nyt prøvevalg i Ringe 
gik det bedre; men ved det endelige valg 
den 14. juni trak Krabbe sig til fordel for 
Michael Petersen; alligevel blev højre
manden Chr. Rasmussen valgt med 351 
stemmer mod 27293 • I øvrigt var bladets 
udgiver, Milo, glad for sin redaktørs po
litiske virksomhed, skriver Krabbe til sin 
kæreste. 

. . .. 
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Ægteskab og afsked med Odense 

I brevene i sommeren og efteråret 1861 
vender han stadig tilbage til det forestå
ende bryllup. Af grunde, som ikke frem
går af arkivalierne, havde det i flere år 
været bestemt, at det skulle være i slut
ningen af 1861. Nu var han på jagt efter 
en egnet lejlighed og nævner flere mu
ligheder; åbenbart var mulighederne ikke 
sådan, at man uden videre kunne finde 
lige det, man ønskede sig. Han har (man 
skulle tro, at han befandt sig i 1940'erne!) 
det håb, at Valentin, der er afsindig, men 
har en ønskelejlighed, snart dør. 

Mens sådanne problemer optog Krab
be, skulle avisen stadig passes. Sommer
månederne var også dengang en stille tid; 
men juli 1861 bød dog på en stor begi
venhed i Odense som i andre byer. Fre
derik VII og grevinde Danner var på 
rundrejse - ville afbøde virkningerne af 
stemningerne ved nytårstide? - og de 
ville komme til Odense. Det skete den 
23. juli, og de rejste den 28. juli; 24. juli 
skriver Krabbe: »I disse dage er jeg ude
lukkende, hvad jeg mindst af alt duer til, 
nemlig nyhedsjæger. Det er derfor en 
yderst ubehagelig tid«. 

Krabbe dækkede naturligvis hele festi
vitas'en, men rolig og nøgternt. Stifts
tidende skrev langt fyldigere og mere be
gejstret, og dets redaktør skrev de offi
cielle hyldestsange til både kongen og 
grevinden, og de blev trykt in extenso i 
bladet. Krabbe er, i brevet til »Min egen 
Mimi« fuld af forargelse over hele hykle
riet set på baggrund af, hvordan man i 
Odense ellers har vendt sig mod grevin
den. »Selv over hende,« skriver Krabbe, 
»Vil jeg hverken i moralsk eller politisk 
henseende bryde staven«, tværtimod har 
hun været en uvurderlig støtte for kon
gen: »hvem ved, i hvilke hænder han var 
falden, når det ikke var blevet grevinden? 
-Man smigrer og kryber for hende- nej, 
det kan jeg dog ikke med«. 

»Nå lad os komme tilbage fra al den 
snak og komme til vort eget«. Krabbe har 
fæstnet en ung pige. »Nu skriver Stine til 
dig, og du træffer så vel aftale med hende 
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om løn osv.« I de følgende måneder 
måtte Krabbe fortsat tage sig af forbere
delserne. Det er tilsyneladende med let
telse, han den 23. oktober skriver, at alt 
nu er ved at være klart: 

»Min egen Mimi! J eg har nu udpakket, 
hvad der kom med skipperen. At åbne 
chiffonnieren og se en kåbe, en man
tille og en kjole af dine forårsagede mig 
en ejendommelig glæde; det var, som 
om jeg følte din nærhed, og det var 
mig et håndgribeligt pant på, at jeg vir
kelig snart skal føre dig ind i vort lille 
hjem. -Alt er godt bevaret; det hele 
uheld, jeg har sporet, er en lille revne i 
osteklokken og et skår i tepottens rand. 
Nøglen til klædeskabet har intetsteds 
været at finde. 

Det er for resten snurrigt nok, at et så 
godt dansk pars dagligstue skal blive 
afgjort »Schwarz-roth-golden«; tape
terne er røde, gardinerne gule og møb
lerne sorte.« * 

Krabbe havde travlt - han var jo alene 
på bladet - med alt dette, og med sit 
egentlige arbejde. Først dagen før bryl
luppet den l. november kom han til 
København, og det unge par rejste straks 
tilbage til Odense. 

Travlheden betød ikke, at bladet for
sømte de store sager i efterårsmånederne. 
Storpolitikken - dvs. forholdet til Tysk
land- var jo inde i lidt dødvande. I for
året og først på sommeren havde man 
ventet krig og forberedt militære foran
staltninger, men nu var man igen ved at 
forhandle94 . Det var forhandlinger, der 
delvis var skjult for offentligheden. Og i 
den lokale politik var man optaget af 
spørgsmålet om, hvor den kommende 
banegård skulle placeres. Fyens Avis holdt 
sig stort set tilbage fra at tage klart stand-

* Sort, rød og gylden var fra 1848 Det tyske 
Forbunds farver; fra 1867 blev det gyldne 
erstattet med hvidt. 1921-33 var det hvide 
igen erstattet af gult, og det blev atter ind
ført i 1950. 
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punkt. Der var især tre muligheder frem
me: Kræmmermarken (dvs. Østergade/ 
Grønlandsgade), vest for Nørregade og 
(nord for Kongens Have) eller ved slot
tets køkkenhave (nuværende landsarkiv 
og Hotel Plaza)95. Hvorfor Krabbe ikke tog 
klart standpunkt får stå hen; men deri
mod gik han ud med en klar kritik af det 
arbejde, borgerrepræsentationens udvalg 
havde udført. Ganske rationelt bebrej
dede han det- og dets formand var Bier
treund - at det ikke havde undersøgt de 
omkostninger, der ville blive lagt på kom
munen ved de forskellige muligheder; 
kommunen skulle selv afholde udgif
terne til etablering af vejanlæg m.m. for 
at skabe forbindelse mellem jernbanesta
tionen og byen. Resultatet blev ved slots
haven for enden af den nuværende]ern
banegade. Det var dog først i 1865, jern
banen blev ført igennem. 

Den sønderjyske sag skulle naturligvis 
passes; men den kan næppe have stillet 
nye store krav til Krabbe. Der manglede 
ikke artikler, men alle var variationer over 
samme tema: Danmark til Ejderen og re
geringens håbløshed og vankelmod. Re
geringen mærkede også, at der i den store 
gruppe af nationalliberale var tøven og 
usikkerhed. Hall optog da 15. september 
Orla Lehmann i regeringen - det mest 
klare symbol både for Danmark til Ejde
ren og for tæt samarbejde med Sverrig
Norge. Begejstringen var stor, nu ventede 
man de klare standpunkter; men endnu 
udeblev de, og Krabbe var fortvivlet96• Og 
den 30. november slutter den ledende 
artikel om Folketingets manglende vilje 
til at gennemføre en debat om sagen med 
de ord, at det »efterlader en fordærvelig 
tvivl om Tingets opfattelse af en for Rigs
dagen og landet uvurderlig ret«. Midt 
inde i forskellige artikler på side 2 stod 
en kort notits: »Den lste december d.a. 
fratræder undertegnede redaktionen af 
Fyens Avis. C. Krabbe, cand.juriS«. 

Der foreligger ikke noget om noget brud 
med udgiveren af Fyens Avis. Krabbe 
havde ganske simpelt fået et bedre til
bud97. Han havde politisk nærmet sig 
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Bondevennerne mere og mere, og Baltha
sar Christensen tilbød nu Krabbe stillin
gen som chef for et blad, der skulle starte 
l. januar 1862. Lønnen skulle være 1.500 
rdl. +del i bladets indtægter, altså en for
dobling af lønnen i Odense. Krabbe sagde 
ja efter at have forhandlet siden omkring 
l. november, selv om det betød, at det 
unge par straks måtte bryde op fra deres 
nyetablerede hjem. På Fyens Avis fik han 
i stedet ansat sin gamle skolekammerat 
Valdemar Wille (en begejstrende æstetisk 
forfatter af samme politiske anskuelser 
som jeg)98 . Derpå flyttede vi til Køben
havn. 

Alle planerne bristede imidlertid for 
Balthasar Christensen. Krabbe havde dog 
sikret sig et års redaktørløn og var i nogle 
år beskæftiget med forskelligt journali
stisk arbejde. Dannevirkeforeningen blev 
opløst 1862. 

Tiden i Odense var uden tvivl gode 
læreår. De havde vist ham som »en bega
vet journalist med en varm følelse for sit 
fædreland og en klar opfattelse af dets 
indre og ydre forhold« 99. En eftertid vil 
nok sige, at virkelighedssansen kunne 
svigte. De bestandige angreb på Hall og 
hans regering var ikke efterfulgt af reali
stiske forslag om, hvad og hvem der kun
ne sættes i stedet. Udenrigsministeriets 
direktør P. Vedel spurgte årtier senere 
med henblik på de nationalliberales le
delse, hvoraf han selv var en del: »Hvad 
mener De egentlig, vi skulle have gjort?«. 
Det samme spørgsmål kunne man stille 
til Krabbe og hans meningsfæller i op
positionen. De ville næppe heller have 
kunnet give noget svar. 

Efterskrift 

Kun en måned efter redaktørskiftet på 
Fyens Avis skiftede Fyens Stiftstidende og
så redaktør. Her trådte også en ung 
cand. jur. til, J. C. Dreyer, og det blev ind
ledningen til en hastig vækst: bladet blev 
mere moderne og oplaget steg kraftigt. 
Det blev for nogle år også mere »Venstre
orienteret« - under en kort overgang i 
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1864 vikarierede]. H. G. Tauber endog 
som redaktør. Byens vækst og det solide 
annonceunderlag slog Fyens Avis helt ud, 
og bladet standsede i 1868. 

Christopher Krabbe blev valgt ind i Fol
ketinget som venstremand i 1864 og tin
gets formand fra 1870. Samtidig uddan
nede han sig som sagfører og blev 1868 
prokurator i København, men skiftede i 
1871 over i embedsbanen, først som bir
kedommer på Fejø, derefter borgmester 
og byfoged i Grenå, i 1883 i Skive, for at 
slutte som herredsfoged i Lysgård m.fl. 
herreder 1886-1909 (kontor i Kjellerup) 
og var dermed nær Hald Hovedgård, som 
han havde overtaget efter faderen. Han 
lod sig !kke genopstille ved valget i 1884, 
men pa ny i 1895 og var medlem af tin
get til1910. Han døde 1913. 

Henvisninger 
Arkiver 

Christopher Krabbes privatarkiv, Rigsarkivet. 
Heri bl.a. Erindringer (utrykte) 
Breve fra faderen, Frederik Anton Monrad 

Krabbe. 
Breve til og fra C.K.'s forlovede, senere 

hustru, Marie Dorothea Boesen. 
Brev fra Carl Ploug. 
Fyens Stifts Industriforening, Stadsarkivet, 

Odense. 

Litteratur om Krabbe 

Biografien i Dansk Biografisk Leksikon VIII, 
1981, ved Helge Larsen og den deri anførte 
litteratur; endvidere senere udkommet 
Grethe Holmen og Karen Elisabeth Stub: 
Marie Dorothea Krabbe - hustru og maler
inde, 1992; Karen Elisabeth Stub: Christo
pher Krabbe - embedsmand, ægtemand og 
politiker, 1994; Karen Elisabeth Stub: 
Birkedommer på Fejø og første blandt 
ligemænd i Folketinget (Lolland-Falsters 
Historiske Samfund, årbog 1995); Karen 
Elisabeth Stub: Hald Hovedgård under 
krigen 1864 (Fra Viborg Amt, 1995). 

Vagn Dybdahl 

Forkortet litteratur 

Bruun: Vagn Dybdahl og Birgit Niichel 
Thomsen (udg.): M. P. Bruuns dagbog 
1856-74, 1961. 

Danmarks statistik: V. Falbe Hansen og Will. 
Scharling: Danmarks statistik I 1885· II 
1887; v, 1881. J J J J 

Dansk Provinspresse: Q. V. Christensen) 
Dansk provinspresse, 1925. 

Elberling: Victor Elberling: Rigsdagens 
medlemmer gennem 100 år, I-II, 1949-50. 

Krieger: Andreas Frederik Kriegers dagbøger, 
II, 1858-1863, 1921. 

Møller: Erik Møller: Helstatens fald, I, 1958. 
Neergaard: N. Neergaard: Under juni

grundloven, II, s, 1916. 
Nordengaard: J. P. Nordengaard: Valgene til 

Rigsdagen gennem 100 år, 1949. 
Odense: Poul Thestrup, Dorrit Andersen, 

Niels Oxenvad: Mod bedre tider. Odense 
1789-1868, 1986. 

Søllinge: Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: 
De danske aviser 1634-1989, II, 1848-
1917, 1989. 

Thorsen: Svend Thorsen: Den danske dags
presse, I, 1947. 

Noter 

l. Danmarks statistik I, 566 ff. 
2. Odense, 64 f. 
3. Odense, 91. 
4. Danmarks statistik, II, passim. 
5. Danmarks statistik, I, 554. Sydøstlige 

Jylland 2.682, nordlige Jylland 1.940, 
vestlige Jylland 1.359 indbyggere. 

6.Danmarks statistik, V, 41. 
7. Odense, 3 71 ff. og artikler om de enkelte i 

Biografisk Leksikon; om Sick dog Dansk 
biografisk håndleksikon, III, 1926. Om 
Henrichsen og Sick som lærere, Odense
aner Samfundets tidsskrift, 1928, 61-68. 

8. Gunnar Sandfeld: Thalia i provinsen. 
1962, 25. 

9.J.P. Trap: Kongeriget Danmark, speciel del, 
I, 1858, 565. 

10.Fyens Stifts Læseforening 1838-1888, 
1888, og Fyens Stifts Læseforening 1838-
1908, 1908. 

11. Dansk provinspresse, 36. 
12. Odense, 360. 
13. Dansk provins presse, 234. 
14. Thorsen, 233 ff. 
15. Ole Lund: Livet i en dansk provinsby ved 

århundredets midte (1899), her citeret 
efter Gunnar Sandfeld: Thalia i provinsen, 
1962, 18. 

Fynske Årbøger 1997



Chefredaktør, nyhedsjæger, korrekturlæser 

16.Brev fra faderen F. A. M. Krabbe 25. nov. 
1854. 

17. Erindringer, 46. 
18. C. Weeke (1832-1905) blev senere biblio

tekar ved Det kgl. Bibliotek, se Albert 
Fabritius: Det kgl. Biblioteks embeds
mænd og funktionærer 1653-1943, 1943. 

19. Om slægten Milo se bl.a. Biografisk 
Leksikon og C. Nyrop: Ved det miloske 
jubilæum, 1898. 

20. Ove Thomsen (1801-62) havde været 
redaktør ved Stiftstidende, købte Fyens 
Avis 1836; postmester i Assens 1849, 
folketingsmand 1849-52 og 1853-54. 
Elberling II, 23 7. - Fyens Avis 31. marts 
1868, der bringer en kort oversigt over 
bladets historie. 

21. Efter Fyens Avis blev J. H. G. Tauher på ny 
knyttet til Fædrelandet; var i sommeren 
1864 vikarierende redaktør af Fyens 
Stiftstidende; hørte til de nationalliberales 
venstrefløj, blev i en årrække fremtræden
de venstrefolketingsmand og redaktør af 
Sorø Amtstidende. 

22. Til Marie Boesen 10. juli 1859. 
23. Til Marie Boesen 11. juli. 
24. Til Marie Boesen 13. juli. 
2S.Jørgen Pedersen: Arbejdslønnen i Dan

mark under skiftende konjunkturer ca. 
1850-1913, 1930, 286; de mest vellønne
de i København lå omkring 350 rdl.
Danmarks statistik I, 768 f. 

26.Af Eleonore Christine Tschernings efter
ladte papirer. Udg. af Julius Clausen og P. 
Fr. Rist, 1908, s. 107-111. 

27.Anne Riising m .fl.: Odense Katedralskoles 
historie, 1984, 260. 

28.J. L. Ussing: Niels Laurits Høyens levned, 
1872, 218. 

29. Odense, 96-109. 
30. Stiftstidende l. fe br. 1860. 
31. Niels Petersen: Justitsministeriet, 1992, 

26. 
32. Niels Petersen: Kultusministeriet, 1984, 

94. 
33. Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen: Trolig 

skildre, hvad i verden sker. Fyens Stifts
tidende gennem 225 år, 1997, 46. 

34. Brev af 26. aug. 1859. 
35. Brev til Marie Boesen 20. sept. 1859. 
36. Se bl.a. Th. Hauch-Fausbøll: Stamtavle 

over slægten Boesen, 1931, 24 og Elber
ling I, 54; endvidere C. Nyrop: De danske 
sæbesyderier og oliemøller, 1903, s. 65. 

37. Til Marie Boesen 20. sept. 1859. 
38. Søllinge og Thomsen, II, 379. 
39. Brev 24. sept. 1859. 
40. Erindringer, 52. 

4l.Brev S. okt. 1859. 
42.Brev S. okt. 1859. 

61 

43. Forhandlingsprotokol 1858-62 og trykte 
beretninger nr. l og 2. Stadsarkivet, 
Odense. 

44. Svend Larsen: Et provinsmuseums histo
rie. Odense bys offentlige samlinger 1860-
1935, 1935. 

45.0dense, 218. 
46.Flere breve, bl.a. 29. dec. 1859. 
47. Breve til Marie Boesen 10. jan. og 13. 

marts 1860. 
48.Breve fra faderen: udat. 1859, 17. maj, 9. 

nov. og 17. dec. 1860. Breve fra Christo
pher Krabbe til faderen synes ikke bevaret. 

49.J. Lauritsen: Tilbageblik på Fyens Stiftsti
dendes første århundrede, 1872, 18; det er 
ikke lykkedes for Dyrbye og Thomsen at 
nå frem til andre tal, s. 59. 

SO. Thorsen, 160 ff. 
S l. Neergaard, 224. 
52. Der kan eksempelvis henvises til breve fra 

»provinsskribenter<< i Povl Bagge og Povl 
Engelstoft: Danske politiske breve 1830-
1849, I-IV, 1945-58, spredte notitser i 
Bruuns dagbog, Gunnar Sandfeld: Fra en 
helt anden tid. Struers udvikling 1855-
1900, 1953, og samme: Nye tider. Struer 
bliver købstad, 1957, samt Dorrit Ander
sen i »Odense«. Carl Plougs arkiv i Det 
kgl. Bibliotek har mange breve fra 
provinsbrevskrivere, der beretter om det 
lokale politiske liv. 

53. Neergaard, 199-234. 
54. Fyens Avis l. og 3. okt. 1859. 
55.19. nov. 1859. 
56. Stiftstidende 21. nov. 1859. 
57. Fyens Avis 10. dec. 1859. 
58. Stiftstidende S. dec. 1859. 
59. 31. dec. 1859. 
60. 31. dec. 1859. 
61. Se navnlig Fyens Avis 4., 7., 9., 11. og 18. 

jan. 1860 og Stiftstidende 3., 7., 9., 10. og 
16. jan. 1860, Neergaard, 358. Urolighe
derne i København 1860 er grundig 
behandlet af Villads Christensen i Histori
ske Medd. om København II, 1909-10, 
345-379 og af J. Svane-Mikkelsen i 
Historiske Meddelelser om København. 
Årbogl969, 112-126. 

62. Breve 29. og 30. dec. 1859. 
63. Fyens Avis 18. jan. 1860. 
64.Fyens Avis 13., 14., 19. og 26. januar 

1860. 
65.Stiftstidende 7. og 10. januar 1860. 
66. Biografisk Leksikon. 
67.Møller, 251, 253,255. 
68 .Stiftstidende 10., 15. og 17. juni 1859. 

Fynske Årbøger 1997



·. 

62 

69. Nordengaard, 263. 
70. Referater i Stiftstidende og Fyens Avis 24. 

jan. 1860. 
?l. Stiftstidende 27. og 28. jan. Fyens Avis 26. 

og 29. jan. 1860. 
72.Artikel fra >>københavnsk korrespondent«, 

Fyens Avis 7. febr. 1860. 
73. Fyens Avis 3. febr. 1860. 
74.Krieger, 149-151 og Bruun, 24. 
75.Fyens Avis 27. febr. 1860. 
76.Stiftstidende 7. febr. 1860. 
??.Stiftstidende 25. febr. 1860; 13. febr. 

havde bladet talt stærkt for Monrad som 
konseilspræsident. 

78. Fyens Avis 21. marts 1860. 
79.Fyens Avis 16. maj 1860; om Coninck se 

Biografisk Leksikon. 
80.Fyens Avis 11. maj 1860. 
81.11. maj, 30. okt., 6. og 8. nov. 1860. 
82.Fyens Avis 19. dec. 1860, Stiftstidende 9. 

jan. 1861. 
83.Stiftstidende 11. aug., 13. og 16. okt. 1860 

og Fyens Avis 12. og 15. okt. 1860. 
84. Møller, 3 78-381; Neergaard 440-446. 
85.Bruun, 28 (20. dec.). 
86. Om rigsdagsadressens skæbne i Odense og 

den nye adresse i april talrige artikler og 
indlæg i Fyens Avis og Stiftstidende jan.
april1861. 

87.Brev 6. marts 1861. 
88. Biografisk Leksikon. 
89.Breve til Marie Boesen 13. marts og 16. 

april 1861. 
90.Brev til Marie Boesen 13. marts 1861. 
91.Som note 86. 
92. Brev til Marie Boesen 31. maj 1861. 
93.Breve til Marie Boesen 11. og 16. juni; 

Nordengaard, 136. 
94.Neergaard, 447 ff., 486; Møller, 428-445. 
9S.Fyens Avis og jernbanesagen 14., 15., 16. 

og 26. okt., 9. nov. 1861; Odense 214-
217. 

96. Fyens Avis 31. okt., 1., 15., 16., 19. og 30. 
nov. 1861. 

97.Erindringer, s. 65. 
98.Når Søllinge s. 379 angiver Wille med 

forbogstavet A er dette ikke rigtigt, han 
brugte V. Hans fulde navn var Frants 
Valdemar Julius W. (1832-1888). Han var 
redaktør af Fyens Avis til 1865; 1865-68 
var lærer]. Lauritsen redaktør. Wille 
havde senere ansættelse ved københavn
ske aviser og Jyllands-Posten. A. Kann 
Rasmussen: Soraner-Biografier 1822-1900. 
1977, 119. 

99.Brev fra Ploug l. jan. 1862. 

Vagn Dybdahl 

Fynske Årbøger 1997




