
Valqene til Jen grunJlovgivenJe Oigsforsam

hng i Sorø Aml Jen 5. OLloLer 1848. 
Af 

R. Nielsen. 
-o-

Med Frederik den Syvendes Tronbestigelse 20. Ja
nuar 1848 indlededes en ny Tid i Danmark. Allerede 
den 28. Januar udstedte Kongen et Reskript om en 
fælles Stænderforsamling med besluttende Myndig
hed for hele det danske Monarki: Kongeriget og Her
tugdømmerne (Slesvig og Holsten). Der skulde være 
lige mange Medlemmer for hver af disse to Lands
dele, hvorved Kongerigets ca. 1,3 Mill. Indbyggere 
ikke vilde faa mere at sige end Hertugdømmernes ca. 
800 000. 

Dette Reskript var der ikke ret mange, der syn
tes om. 

Omtrent en Maaned senere afskedigede Frederik 
den Syvende det gamle konservative Ministerium og 
udnævnte et nyt, det saakaldte Martsministerium, af 
udpræget liberal Farve. 

Det blev dette Ministerium, som sammen med Kon
gen skulde sørge for at skaffe Danma.rk en fri For
fatning. 

Den 4. April udsendtes en kgl. Kundgørelse om, at 
Reskriptet af 28. Januar var ophævet, og at Stænder
forsamlingerne skulde sammenkaldes for at afgive 
Betænkning over den Valglov, hvorefter den grund
lovgivende Rigsforsamling skulde vælges. 

Ifølge Regeringsforslaget skulde Rigsforsamlingen 
bestaa af 193 Medlemmer fra Kongeriget og Slesvig, 
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hvoraf de 48 skulde udnævnes af Kongen. Denne Be
stemmelse hidrørte fra de konservative Medlemmer 
af Ministeriet. De 145 Medlemmer - 114 fra Konge
riget og 31 fra Slesvig - skulde vælges ved alminde
lig Valgret. Paa Grund af Krigen kom Sønderjyderne 
ikke til at deltage i Valget, saa Rigsforsamlingen kom 
til at bestaa af 114 folkevalgte og 38 kongevalgte Med
lemmer. 

Den 26. April samledes Østifternes Stænderforsam
ling i Roskilde og drøftede Valglovsforslaget. ~nde
vennerne og de radikale Københavnere, )) Hippodrom
mændene«, som de kaldtes, angreb voldsomt Konge
valgene, mens de Nationalliberale kunde stemme for 
Regeringsforslaget, fordi de ansaa det for heldigt, at 
Kongen fik Lejlighed til at bøde paa Folkevalgenes 
Tilfældigheder. Dette gav Anledning til, at de to de
mokratiske Partier: Bondevenner og Nationalliberale, 
der hidtil havde været enige, herefter blev uenige. Ved 
Afstemningen var der 17 af 68 Medlemmer, der stemte 
imod Kongevalgene. 

Den 17. Juni samledes den nørrejyske Stænderfor
samling i Viborg, og her var der kun Redaktør B. Ree 
fra Aalborg, der stemte imod Kongevalgene. 

Den 7. Juli 1848 udkom Valglovsforslaget som Lov. 
Ifølge dette skulde Valget foregaa i Distrikter, hver 
paa ca. 12000 Indbyggere, beregnet efter Folketæl
ling 1845. Kongeriget blev delt i 114 Distrikter, der 
hver valgte een Rigsdagsmand. 

So~·ø Amt deltes i 6 Distrikter. 1. Distr. (Ringsted) 
havde 11952 Beboere, 2. (Sorø) 11228, 3. (Holløse, se
nere Fuglebjerg) 10825, 4. (Skelskør) 11248, 5. (Sla· 
gelse) 11062 og 6. (Korsør) 10252. 

Valgret havde enhver 30aarig Mand med et uplettet 
Rygte, egen Husstand, Raadighed over sit Bo, fri for 
Gæld til Fattigvæsenet og eet Aars Ophold i Valgdi
striktet. 
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Valgbar var enhver 25aarig Mand, der opfyldte 
samme Betingelser som ved Valgretten; dog behøvede 
han ikke at bo i Distriktet. 

Man skulde enten personlig eller ved en bekendt 
Mand henvende sig til Sogneforstanderskabet (Sogne
raadet) paa Landet og Kommunalbestyrelsen i Køb
stæderne og begære sig optaget paa Valglisten for at 
kunne afgive sin Stemme ved Valget. Det blev be
kendtgjort ved Kirkestævne paa Landet og ved Trom
meslag i Købstæderne, at Indtegningen til Valglisten 
skulde finde Sted i August eller først i September. 

Da de valgbe1·ettigede selv skulde melde sig til Valg
listen, var det naturligvis kun de mest interesserede, 
som meldte sig. 

I Sorterup og Ottestrup meldte 106 Mænd sig som 
Vælgere, mens 14 undlod at benytte deres Ret. Af de 
indmeldte var 30 Gaardmænd, 6 Bolsmænd, 51 Hus
mænd, 5 Indsiddere, 10 Haandværkere og 4 Embeds
mænd; de ikke tilmeldte var 4 Gaardmænd, 2 Bols
mænd, 2 Husmænd, 4 Indsiddere og 2 Haandværkere; 
den ene Indsidder deltog i Krigen. 

I Tjustrup meldte sig 43, i Krummerup 62, Sønde
rup 84, Gudum 15, Slagelse St. Peders Sogn 76, St. 
Michels Sogn 53, Sørbymagle 67 og Slagelse 34 7 (Fol
ketallet var 3563). I Slagelsedistriktet meldte der sig 
ialt 853 Vælgere, hvoraf de 506 var fra Landet. 

Enhver Vælger skulde møde paa Valgstedet i Di, 
striktet for _at kunne afgive sin Stemme. 

Der var 3 politiske Partier. Bondevennerne eller 
Venstre, der lededes af »Bondevenneselskabet«, som 
var stiftet i 1846 og havde sit eget Blad » Almueven
nen «, og det blev udgivet af den dygtige Agitator 
I. A. Hansen. 

Dette Parti havde især Tilhængere blandt Landbe
folkningen paa Øerne. Dets Program var: Afskaffelse 
af Fæstevæsenet, Indførelse af lige Y ærnepligt for 
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alle, almindelig Valgret, Etkammersystem, suspensivt 
Veto m. m. 

Det var det eneste Parti, der var organiseret. Det 
havde Distriktsformænd rundt omkring i Valgdistrik
terne. 

De Nationalliberale eller Centrum hørte især hjem
me i Købstæderne. Deres Program var: Ejderpolitik
ken: Slesvig skulde have en fri Forfatning sammen 
med Kongerige_t, mens alt politisk Fællesskab mellem 
Slesvig og Holsten skulde ophæves. 

Højre eller de Konservative, der havde Tilhængere 
dels i Byerne og dels blandt Godsejerne og deres Funk
tionærer, ønskede Forbindelsen mellem Hertugdøm
merne bevaret, da de derved mente, at det danske 
Monarki bedst kunde holdes sammen. De blev kaldt 
Helstatsmænd. De var Modstandere af den almindelige 
Valgret. -

Den 24. Juli var der i )) Almuevennen « en Artikel, 
som fraraadede at vælge de Mænd ind i Rigsforsam
lingen, der i Stænderforsamlingerne havde stemt for 
Kongevalgene. » Bondevennernes Selskab «s Bestyrelse, 
hvis Formand var Overretsprokurator Balthazar Chri
stensen, sluttede sig senere i det væsentlige til denne 
Opfordring; dog foreslog den, at man kun burde vra
ge de Mænd, der havde stemt for Kongevalgene, i 
Kredse, hvor ingen mere demokratisksindede Kandi
dater kunde faas. 

Denne Vedtagelse vakte den største Harme i de Na
tionalliberales ledende Kredse, og der udbrød nu en 
Strid, der hidsede Land imod By. 

Bestyrelsen for "Bondevennernes Selskab« ud
sendte 25. Juli en Skrivelse til Distriktsformændene 
om at oprette en Valgkomite i ethvert Valgdistrikt, og 
den sltulde bestaa af en Mand fra hvert Sogn, Di
striktsformanden og helst nogle Mænd fra Købsta
den, hvis en saa,dan fandtes i Distriktet. 
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Komiteens Opgave skulde være at sørge for en 
Valgkandidat, henlede Vælgernes Opmærksomhed paa 
ham og samle Stemmerne om ham, hvilket kunde ske 
ved at sammenkalde Vælgerne i hvert Sogn, og hvis 
der saa viste sig Stemning for den Kandidat, Komiteen 
havde valgt, skulde den opfordre ham til at stille sig. 

Hvis en Komite ikke kunde finde en Kandidat in
den for sit Distrikt, var Bestyrelsen for )) Bondeven
nernes Selskab« villig til at skaffe en Kandidat. 

I August var Agitationen i fuld Gang fra Bonde.- . 
vennernes Side. Der blev holdt npgle Møder i forskel
lige Sogne i Sorø Amt; men ellers foregik Agitationen 
ved, at nogle Mænd gik fra Hus til Hus for at opfordre 
Vælgerne til at stemme paa Bondevennernes Kandida
ter. De talte imod Købstadsfolk, Embedsmænd og 
Godsejere. Valgkampen bar i det hele mere Præget af 
at være en Klassekamp end en Kamp mellem politiske 
Anskuelser. Land og By stod imod hinanden; men 
Landvælgerne var de talrigste, og hvis de var enige, 
kunde de vælge deres Kandidater. 

Bybeboerne saa med Foragt ned paa Bønderne og 
deres Kandidater, som ofte blev haanet paa Valgda
gen. Modstanden mod Bønderne lededes af en 8 Mands 
Komite i København, hl. a. J. C. Drewsen, Kaptajn 
.Jespersen og Gehejmearkivar Wegener. 

Denne Komite, der havde Forbindelse med de Na
tionalliberale, opstillede flere ikke særlig udprægede 
Bondevenner og en Mand af det gamle Systems Støt. 
ter, Etatsraad Neergaard til Gunderslevsholm i Sla
gelsedistriktet. Han var den eneste Godsejer, der blev 
opstillet i Østifterne. 

Højre og Nationalliberale, som ofte samarbejde<le, 
agiterede især i Byerne. 

Sidst i August havde Bondevennerne opstillet Kan
didater i alle Sorø Amts Distrikter. I 1. Parcellist L. A. 
Hækkerup fra Vetterslev, i 2. Arvefæster H. Liiders 
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fra Alsted, i 3. Skoleinspektør Fr. Frølund fra Kø
benhavn, i 4. Institutbestyrer C. C. Møller fra Flakke
bjerg, i 5. Gmd. Hans Nielsen fra Sønderup, og i 6. 
Magister A. Steen fra København. De tre (Hækkerup, 
Frølund og Møller) blev valgt. 

Valget til den grundlovgivende Rigsforsamling blev 
fastsat til 5. Oktober 1848 ifølge en kgl. Resolution 
af 9. Sept. 

Valget lededes af en Valgbestyrelse, der bestod af 
et eller flere Medlemmer fra hver Kommune i Valg
distriktet, valgte af Kommunalbestyrelserne blandt 
disses egne Medlemmer. Borgmesteren i Købstaden 
var i Almindelighed Formand for Valgbestyrelsen. 
Han sørgede for, at Valget blev bekendtgjort for Væl
gerne ved Annoncering, Læsning ved Kirkestævne i 
to paa hinanden følgende Søndage i Landsognene og 
ved 'frommeslag i l{øbstaden. Han modtog Anmeldel
ser af Kandidater. 

Valghandlingen, der begyndte KL 10 eller 11, aab
nedes af Valgbestyrelsens Formand med at oplæse 
den kgl. Kundgørelse om Valget, hvorefter han ud
bragte et Leve for Kongen. Derefter fremstillede han 
Kandidaterne for Vælgerne og opfordrede Stillerne 
til at udtale sig. 

Efter at en eller flere Stillere havde anbefalet en 
Kandidat, fik denne Ordet. Efter hans Tale anbefa
lede nogle Stillere den næste Kandidat. Saaledes fort
satte man, til alle Kandidaterne havde talt. Saa kunde 
Vælgerne rette Forespørgsler (Interpellationer) til 
Kan di da terne. 

Saa foretoges der Afstemning om Kandidaterne ved 
Haandsoprækning (Kaaring), og den Kandidat, der 
fik flest Stemmer, var valgt eller kaaret, som man 
sagde, hvis ingen af Kandidaterne eller mindst 50 
Vælgere forlangte skriftlig Afstemning i Løbet af en 
Time. 
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Den skriftlige Afstemning var mundtlig og offent
lig, det vil sige, enhver Vælger maatte sige til Valg
bestyrelsen, hvilken Kandidat han vilde stemme paa, 
og dennes Navn blev saa skrevet ud for Vælgerens 
paa Valglisten. Man kaldte det ))navnlig Afstemning« 
eller ))at stemme til Protokollen«. Der var skriftlig 
A {stemning i alle Sorø Amts Distrikter undtagen 
Skelskørs. 

1. Disb•ikt (Ringsted). 
Det bestod af Ringsted Købstad med Landsogn og 

15 Sogne: Benløse, Haraldsted, Allindemagle, Jydstrup, 
Valsølille, Hømb, Vetterslev, Nordrup, Farringløse, 
Ørslev, Terslev, Vigersted, Kværkeby, Bringstrup og 
Sigersted. 

Gmd. Peder Jensen fra Estrup blev af nogle Væl
gere opfordret til at stille sig som Bondevennernes 
Kandidat; men han vilde ikke. Han anbefalede Par
cellist Lars Andersen Hækkernp fra Vetterslev. Han 
var godt kendt i Distriktet, da han var Distriktsfor
mand i ))Bondevennernes Selskab«. Han havde alle· 
rede først i August lovet Bondevennerne, at han vilde 
stille sig. 

Han holdt ingen Vælgermøder; men der blev agi
teret for hans Valg fra Gaard til Gaard og fra Hus 
til Hus paa Landet. 

Kort før Valget udsendte han følgende interessante 
Redegørelse for sine politiske Anskuelser, som findes 

»Almuevennen« for 29. Sept. 1848. 

»Til Vælgerne i Sorø Amts 1. Distrikt! 
Da flere af dette Distrikts Vælgere har opfordret 

mig til at stille mig som Valgkandidat til den kom
mende Rigsdag, saa tillader jeg mig herved at ud
tale, at jeg efterkommer denne Opfordring . .Jeg føler 
bedst selv, hvor lidt jeg er den Plads voksen, hvorom 
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Talen er her; men vel vidende, at det ikke blot er 
Dygtigheden, men Villien, hvorpaa det kommer an, 
vover jeg at paastaa, at jeg, hvad den sidste Egenskab 
angaar, ikke viger Pladsen for mange. Ved at finde 
Understøttelse i de bedre Kræfter, der kommer til at 
røre sig, kan jeg dog mulig blive mit Fædreland til 
nogen Nytte. 

Det kan vist ikke være nogen fornuftig Vælgers 
Mening, at den Deputerede skal binde sig ved en 
Slags Instruks, selv om det var muligt at give en 
saadan, thi dette vilde unægtelig have til Følge, at 
han i Rigsdagen kom til at staa som en ubevægelig 
Støtte. som et mekanisk Instrument uden nogen Selv
stændighed, til Skam for sig selv og til Skade for 
Valgdistriktet og Fædrelandet. Men paa den anden 
Side er det en naturlig Berettigelse, at Vælgerne ken
der de Mænds Anskuelser, i hvis Hænder de nedlæg
ger en saa betydelig Magt som den at give Stemme 
i Rigsdagen. Derfor indeholder Valgloven ogsaa Be
stemmelse om, at der skal gives Valgkandidaten Lej
lighed til at ytre sig paa Valgdagen. - Endskønt jeg 
vel maa antage, at de fleste Vælgere kender mine An
skuelser, vil jeg dog herved udtale mig gennem Pres
sen. De Anskuelser, jeg nærer, er følgende: 

En af de store Grnndpiller i en Statsforfatning er 
Valgloven; thi Valgene er den eneste Regeringsakt, 
hvori hele Folket kan komme til at deltage, og det er 
derfor naturligt, at hver fuldmyndig Mand med et 
uplettet Rygte erholder Valgret til Folkerepræsenta
tionen, ligesom han ogsaa maa kunne vælges til Re
præsentant. Ligeledes anser jeg det for vigtigst, at 
Folkerepræsentationen udgaar af direkte Valg. 

Jeg anser del for naturligt, at Folkerepræsentatio
nen er samlet i eet Kammer, og at Kongens Veto er 
suspensivt, saa at han er herettiget til at nægte Sam
tykke til en tagen Rigsdagsheslutning, men maa fore-
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lægge Sagen for en nyvalgt Rigsdag til Afgørelse. 
Med Hensyn til Kommunernes Berettigelse til selv 

at vælge sine Embedsmænd, da er jeg i dette Punkt 
ikke saa fuldkommen paa det rene med mine Ansku
elser. Derimod er jeg stemt for, at al Slags privat Ind
stillingsret bortfalder, og at denne Ret tilfalder Kom
munen. Herved synes Kommunen at faa en passende 
Indflydelse ved Ansættelsen af de Embedsmænd, den 
selv maa lønne. 

Lighed i Byrder og Rettigheder, hvorved jeg i Sær
deleshed forstaar ligelig Beskatning og almindelig 
Værnepligt, er noget, der har hjemme i Demokratiet 
og maa absolut indføres. Derimod bør efter min Me
ning ophæves alle Fødsels- og Standsprivilegier, Rang 
og Titler. 

Med Hensyn til de kirkelige Forhold vil jeg her ikke 
tilkendegive nogen bestemt Mening; kun finder jeg, 
at Statskirken bør bestaa, og at der ved Siden af 
denne bliver Religionsfrihed. 

Hvad Presse- og Forsamlingsfriheden angaar, da er 
jeg fuldkommen overbevist om, at disse Rettigheder 
hører til et Folks største Goder, og at det navnlig er 
ved disse Midler, at det offentlige Liv skabes og ved
ligeholdes som en Betingelse for, at en konstitutionel 
Forfatning kan svare til sin Bestemmelse. 

Ligeledes mener jeg, at der bør foregaa en Reform. 
i Næringsforholdene, men dog ikke saa voldsom, at 
en Omvæltning i alle Købstædernes Forhold d'erved 
skulde bevirkes. 

Det er disse Anskuelser, jeg har troet at burde ud
tale for Vælgerne. Med Hensyn til mine Meninger 
angaaende saadanne Genstande, som vel ikke kommer 
for i den første Rigsdagssamling, men som i den næ
ste eller siden i Tiden efter al Sandsynlighed vil kom
me paa Bane, skal jeg ligeledes tillade mig at ytre 
mig. 
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Jeg ønsker en Kommission nedsat til at undersøge 
Landboforholdene, hvilken efter at en saadan Under
søgelse er tilendebragt, har at give Forslag til en 
kommende Rigsdag om, hvorledes alt Fæstegods kan 
komme til at gaa over til Selvejendom eller Arve
fæste. At jeg snarest muligt ønsker alt Husmands
hoveri hævet mod passende Godtgørelse, og at jeg 
forøvrigt mener, at Husmandsstandens Vilkaar bør 
komme i Betragtning ved ovennævnte Kommissions 
Undersøgelse, følger formentlig af sig selv. 

Ligeledes ønsker jeg Reformer i Almueskolevæse
net, da det dog i Grunden, naar alt kommer til alt, 
er herfra, at den store Masse af Folket i borgerlig og 
politisk Henseende skal finde Grundlag for Livet. 
Gid den Dag ikke maa være fjern, da hele Folket 
maa komme til den Erkendelse, at der bør gøres no
get i denne Henseende." 

Vettersløv ved Ringsted, den 26. September 1848. 
L. A. Hækkerup. 

Vælgerne i Ringsted kunde ikke lide Hækkerup og 
opstillede sammen med nogle Vælgere fra Landet 
Kontorchef i Generaltoldkamrneret V. Rothe. Der 
blev rimeligvis holdt et Vælgermøde i Ringsted, hvor 
Hothe fremførte sine politiske Anskuelser. 

Ved Rigsdagsvalget 5. Oktoher 1848 var der to 
Kandidater: Parcellist Lars Andersen Hækkerup (V) 
fra V etterslev. Kontorchef V. Rothe fra København. 

Valghandlingen foregik paa Ringsted Torv. 
Desværre var Hækkerup blevet saa syg, at han ikke 

kunde niøde i Ringsted, Dette benyttede hans Mod
standere sig af paa en meget ondskabsfuld Maade. 
De paastod nemlig, at Hækkerup ikke var rigtig syg, 
men blot havde en saadan Valgfeber, at han rystede 
af Skræk ved Tanken om at skulle staa paa Valgtri
bunen i Ringsted. 

Det hjalp ikke, at Hækkerups Sognepræst Steen-

12 

Sorø Amt 1945/46



berg traadte frem og sagde, at han virkelig var syg. 
Man forlangte en Attest fra Distriktslægen. Valgbe
styrelsens Formand, Borgmester Harhorn, gav saa 
Ordre til, at Distriktslægen i flyvende Fart skulde 
køre til Vetterslev for at undersøge Hækkerup. 

Imidlertid talte Pastor Steenberg og anbefalede 
Hækkerup. Borgerne lavede nu et saa voldsomt Spek
takel, at Valgtribunen faldt ned. Steenberg greb fat 
i en Opstander og undgik derved at falde ned. For
bitrelsen mod Bønderne og deres Kandidat var nu 
blevet saa stor, at selv den Købmand, som Hækkerup 
handlede hos, stod og peb i Fingrene. 

Omsider kom Distriktslægen med en Attest om, at 
Hækkerup virkelig var syg. Saa faldt der Ro over 
Gemytterne. 

Saa talte en Vælger fra Ringsted og anbefalede Ro
the, hvorefter denne selv talte. 

Der skred.es nu til Kaaring, og Hækkerup fik de 
fleste Stemmer og erklæredes for valgt. Rothe for
langte saa skriftlig Afstemning, hvorved Hækkerup 
fik 828 Stemmer, mens Rothe kun fik 199. Af i136 
Vælgere havde 1027 eller 90,l pCt. stemt. 

Lars Andersen Hækkerup blev født 16. Juli 1819 i 
Hækkerup, Tybjerg Sogn, Søn af Hjulmand og Mu
siker Anders Christensen, flyttede 1820 med sine For
ældre til Vetterslev, Parcellist der 1842-1903, deltog 
i Bondebevægelsen fra 1846, udsendte et Par Flyve
skrifter 1848, Medlem af Sogneforstanderskabet (For
mand 1846--49) 1845-49, Rigsdagsmand for Ring
stedkredsen 1848,-~49, Folketingsmand for Næstved
kredsen 1849-52, Medlem af Landbokommissionen 
9. Februar 1849 »som den eneste Bonde ved Siden af 
Ole Kirk(( og af Taksationskommissionen for Sorø 
Akademis samt Universitetets og Kommunitetets 
Gods 15. Marts 1852. Han var Gleerups Lærling, viste 
Selvstændighed overfor Bondevennernes Førere og 
nærmede sig de Nationalliberale, Medlem af Rigsraa-

13 

Sorø Amt 1945/46



dets Landsting 1864-66 og stemte for 66-Grundlo
ven, senere Højremand. Han døde i Vetterslev 25. Fe
bruar 1903 og blev begravet der. 

2. Distrikt (Sopø). 
Det bestod af Sorø Købstad med Landsogn og 13 

Sogne: Alsted, Fjenneslev, Slaglille, Ejernede, Gyrs
tinge, Flinterup, Stenmagle, Munkebjergby, Bromme, 
Pedersborg, Lynge, Broby og Kindertofte. 

Bondevennerne opstillede Arvefæster H. Luders fra 
Alsted som Rigsdagskandidat. Han var Distriktsfor
mand i » Bondevennernes Selskab«. Han holdt ingen 
Vælgermøder; dog var han efter Opfordring ))fra en 
Gaardmand og en Præst« 2 Gange til Møde i et Sogn. 
Han benyttede ingen rejsende Agenter. Han havde 
kun sendt 3 l3reve ud i Anledning af Valget. Han agi
terede sikkert ogsaa for lidt, og derfor blev han ikke 
valgt. 

De Nationalliberale opstillede Dr. phil. P. Chr. Kir
kegaai·d, Sognepræst i Pedersborg. Højre opstillede 
Carl Emil Mundt, Lektor ved Sorø Akademi. Alle 3 
Kandidater boede altsaa i Distriktet. 

Sognefogederne Jens Nielsen og Jørgen Hansen 
indbød til Prøvevalg i Sorø 13. September 1848. Der 
mødte ca. 200 Vælgere, hvoraf der sikkert kun var 
faa Bondevenner. 

Kirkegaard og Mundt fremstillede sig som Valgkan
didater og holdt hver sit Foredrag. Liiders havde in
gen Meddelelse faaet om dette Møde og var derfor 
ikke til Stede. 

Man begyndte nu at tale nedsættende om Luders, 
idet man fraraadede at stemme paa ham, da Vælger
ne i hans eget Sogn efter Sigende ikke vilde gøre det 
Man sagde, at han talte mod Hoveriet, skønt han selv 
forlangte Hoveri af nogle Husmænd. 

Ved Afstemningen fik Kirkegaard de fleste Stem
mer. 
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Man blev enig om at vælge en Komite, der skulde be
staa af en Mand fra hvert Sogn i Distriktet, valgt af 
Sogneforstanderskabet. Den skulde være >)vejledende 
med Hensyn til det forestaaende Valg«. 

Denne Komite samledes i Sorø 20. Septbr., »over
vejede og afhandlede alle Sager vedrørende Valget« 
og vedtog ikke at afholde noget nyt almindeligt Prø
vevalg; men de enkelte Medlemmer kunde holde Prø
vevalg i deres Sogne. Komiteen vilde samles 30. Sep
tember ))til gensidige Meddelelser og videre Overve
jelser«. 

Paa Komitemødet sagde Lektor- Rothe ved Sorø 
Akademi: )) Vi kender Kirkegaards og Mundts politi
ske Anskuelser fra Prøvevalget og fra deres Skrivel
ser til Vælgerne. Luders kender jeg ikke personlig. 
Vi maa antage, at han deler ))Bondevennernes Sel
skab«s Anskuelser og de Meninger, som fremtræder 
i >> Almuevennen '' ''. Endvidere bemærkede Rothe, at 
Luders skulde være Forfatter til et Inserat i »Almue
vennen «, hvori Gaardmændene blev angrebet. 

To Mænd fra Alsted vilde nu fremlægge for Komi
teen en Attest fra Alsted Sogneforstanderskab om, at 
Vælgerne i dette Sogn var enige om· at stemme paa 
Luders. Rothe svarede dem: >>Vi vil intet høre om 
deres Mening derhjemme«, og Attesten blev ikke 
fremlagt 

Da Luders fik dette at vide, skrev han straks til 
Rothe og forlangte, at han skulde tilbagekalde sine 
Udtalelser. Rothe svarede ham, at han kun havde 
sagt, at Inseratet kunde passe til Luders Anskuelser. 

Ved Valget til den grundlovgivende Rigsforsamling 
5. Oktober 1848 stillede 3 Kandidater sig: 

Dr. P. Chr. Kirkegaard, Sognepræst i Pedersborg. 
Arvefæster L. Liidus (V) fra Alsted. Magister Carl 
Emil Mundt (H), Lektor ved Sorø Akademi. 

Valghandlingen foregik paa Torvet i Sorø o'g vare
de knap 5 Timer. 
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Efter en kort Indledning af Valgbestyrelsens For
mand fremstod Kirkegaard og talte om den sande 
Demokrati1<me, den sande Fædrelandskærlighed og 
den sande Agtelse for Menneskerettighederne. Hans 
Tale blev flere Gange afbrudt af Bifald. 

Saa fremtraadte Luders, omtalte Bondevennernes 
Program og sluttede med at sige: i>Endvidere skal jeg 
endnu udtale mig til Vælgerne med Hensyn til de 
forskellige Rygter, mine politiske Modstandere med 
deres Eftersnakkere har søgt at udbrede, og som man 
ved Prøvevalget i Sorø betog mig Lejligheden til at 
forsvare mig imod, idet man undlod ikke alene at 
underrette mig, men endogsaa hele Pastoratet, hvori 
jeg bor, om dette Prøvevalgs Afholdelse, og jeg der
for ogsaa først efter sammes Afholdelse blev bekendt 
med dets Resultat«. 

Saa holdt Mundt et Foredrag, som vakte megen 
Opmærksomhed. 

Derefter besteg Professor Rothe fra Sorø Talersto
len, anbefalede Mundt, hvis Stiller han var, og gav 
ham et Hurra. Han udslyngede nu »en Del giftige 
Udgydelser imod })Bondevenner«, »Almuevenner« og 
mange andre Slags Venner, som nu søgte at bedaare 
ikke alene Bondestanden, men alle andre af forskel
lige Klasser i Samfundet, og som rejste om].lring for 
at hverve Stemmer ved tomme Løfter for de godtro
ende«. Derefter fortalte han Brudstykker af ''Den 
politiske Kandestøber«, indtil Valgbestyrelsens For
mand anmodede ham om at holde op. 

Kirkegaard ))erklærede sig fri for enhver Deltagel
se til Fordel for sit Valg«. Han bad Rothe om at sige, 
hvem han sigtede til. 

Rothe traadte saa frem og erklærede, at det ikke 
var Kirkegaard, han sigtede til. 

Luders sagde nu, at naar Rothe ikke sigtede til 
Kirkegaard, maatte det være ham, han havde henty
det til. LiidPrs forlangte, at Rothe skulde fremkom-
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roe med Beviser for sine Beskyldninger. 
Rothe svarede med at citere Ordsproget: )}Naar 

man slaar imellem en Flok Hunde, hyler den, man 
har ramt«. 

Da Liiders atter besteg Talerstolen, blev han mod
taget med Hylen, Piben og Tuden fra »en Del vel
klædt Pøbel«, saa ingen kunde høre, hvad han sag
de, hvorfor han straks trak sig tilbage. 

Efter nogle ubetydelige Replikker skredes der til 
det kollektive Valg, det vil sige, Afstemning ved 
Haandsoprækning. Udfaldet blev, at Kirkegaard fik 
60 Stemmer, Liiders 200 og Mundt 210. Der blev nu 
forlangt Afstemning til Protokollen. Kirkegaard med
delte nu sine Vælgere, at han trak sig tilbage. Det en
delige Resultat blev saa, at Kirkegaard fik 6 Stemmer, 
Liiders 347 og Mundt 393. Mundt blev saa proklame
ret som Rigsdagsmand for Sorø Amts 2. Distrikt. -
Af 870 Vælgere havde 746 eller 85, 7 pCt. stemt. 

Carl Emil Mundt blev født 4" April 1802 i Køben
havn, Søn af Guldsmed Philip Mundt, Student fra 
Metropolitanskolen 1821,, teologisk Embedseksamen 
1829, Magistergraden i Matematik 1842, Adjunkt og 
Lektor i Sorø 1829-49, Afsked med Pension og boe
de paa Frederiksberg til sin Død 22. Decbr. 1873 (be
gravet i Sorø), Rigsdagsmand for Sorøkredsen 1848-
49, Landstingsmand for København 1854, udgivet Læ
rebøger i Matematik og Regning. 

Valget fik et lille Efterspil. Liiders skrev en lang 
Artikel om Valget i ))Almuevennen« for 16. Oktober 
1848, hvori han omtalte, at mange Vælgere havde 
misbilliget Rothes Udtalelser paa Valgdagen. Han 
stillede nogle Spørgsmaal til Rothe: )) Har De ment 
mig, siden De anvendte det gamle Ordsprog paa mig? 

Har jeg rejst omkring og trakteret Vælgerne i Kro
erne for at faa deres Stemme? 

Har jeg søgt at bedaare alle Partier ved at love en 
et, en andet et andet for at vinde? 
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Har jeg søgt at love Guld og grønne Skove og taget 
Penge af nogen som helst? 
· Har jeg raadet til noget som helst ulovligt eller 

søgt at p1'redike Oprør eller styrte Kongen? 
Kan De skaffe Beviser for Deres Beskyldninger 

imod mig? Ellers er De en Skumler og Løgner«. 
Til sidst skrev ha11: ))Distriktet har altsaa nu maa

ske faaet den Kandidat, som Pluraliteten ønskede«. 
Rothe svarede 27; Oktober, at han ikke vilde efter

ligne Liiders's »Tone, Plumphed og Ukvemsord«. 
·Hans Artikel var saa »forvii'ret, ufuldstændig og urig

tig«, at skulde han besvare den, vilde hans Besvarel
·se fylde mere, end Bladet vilde synes om. 

Hvis Liiders vilde henvende sig personligt til ham, 
vilde han drøfte Artiklen med ham' Punkt for Pnnkt. 
Han vilde ikke fragaa et eneste Ord af, hvad han hav
de sagt paa Valgdagen; thi han talte ganske i Almin
delighed og sigtede til Ting og Kendsgerninger, som 
var fuldkommen vitterlig for alle. Hvis nogen i den 
talrige Forsamling følte sig truffen, var det kun et 
Vidnesbyrd om, at hvad han havde sagt var sandt. 

Luders maatte forstaa, at enhver havde Lov til "at 
prøve, veje og dømme« Valgkandidaterne, og det skul
de ske inden Afstemningen. 

3. Dish'ikt {Holløse). 
Det omfattede 14 Sogne: Sneslev, Øde Førslev, Has

lev, Frerslev, Braaby, Thestrup Herlufsholm, Gun
derslev, Vallensved, Fodby, Karrebæk, Marvede, Hyl
linge og Førslev. Valgstedet var HoUøse Mølle. 

Skolelærer Rudmose i Tybjerglille vilde gerne være 
Rigsdagsmand. Han indmeldte sig derfor i »Bonde
veirnetnes Selskab« og opfordrede FOlk til at gøre det 
samme. 

net lykkedes ham ogsaa at blive opstillet som Rigs
dagskandidat i Sorø Amts 3. Distrikt, uden at han 
dog blev anbefalet af Selskabet; men da· han paa Væl-
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germødet 11. September mærkede, at der ingen Stem
ning var for ham, trak han sig tilbage. I November 
1848 udmeldte han sig af »Bondevennernes Selskab« 
tillige med 3 Gaardmænd, 4 Hl1smænd og 3 Indsid
dere i Tybjerglille, Hækkerup og Orup, fordi »Bal
thazar Christensen ikke er Demokratiets sande Ban
nerfører«. 

Søndag den 11. September 1848 afholdt Vælgerne 
j Sorø Amts 3. Distrikt et Prøvevalg til den forestaa
ende Rigsforsamling. Der var mødt henved 490 Men
nesker. 

Forhandlingerne, der foregik under aaben Himmel 
paa og nedenfor en Skrænt ved Holløse Mølle, blev 
aabnet med en Tale af Provst Mon:rad fra Marvede. 

Provsten udtalte, at da Tiden nu var kommet, da 
Kongen havde anset Folket for modent til en fri For
fatning, havde Hans Majestæt af egen fri Magtfuld
kommenhed besluttet at give Folket en saadan Gave. 
Denne burde Folket skatte, og at det redelig gjorde 
det, det skulde det nu vise ved at gaa sindigt og fre
deligt frem paa Frihedens Bane, ved at holde sig fra 
alle Yderligheder og voldsomme Optrin, ved ikke at 
ville selv tilrive sig mere, end hvad Kongen tilbød 
dem, ved i deres Valg især at tage Hensyn til Indsigt 
og Besindighed, og navnlig skulde de især vogte sig 
for i deres Bestræbelser efter at faa saa megen Magt 
som muligt at tage alt for megen Magt fra Kongen; 
thi han burde have megen Magt og den afgørende 
Stemme, ellers fik vi en Republik og en Skyggekon
ge; men dermed var ingen og mindst den simple Mand 
tjent; ej heller maatte deres Bestræbelser være ret
tede mod Kirken og Religionen. Guds og Kongens 
Troner burde man lade staa uantastede. 

Forsamlingen blev dernæst gjort bekendt med, 
hvad der hidtil var blevet gjort for Valgets heldige 
Udfald i Distriktet, og de forskellige Mænd blev 
nævnt, hvorpaa Vælgernes Opmærksomhed var ble-
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vet henledt, som havde erholdt Stemmer i mindre 
Foi·samlinger, og som muligt ønskede at stille sig. 

Man meddelte ogsaa Forsamlingen, at cand. theol. 
Skoleinspektør Fr. Frølund fra København agtede at 
stille sig, og at han var til Stede og havde med sig 
en Anbefaling fra Bestyrelsen for » Bondevennernes 
Selskab«, hvilken Skrivelse derpaa blev læst op. 

Der blev nu valgt en Dirigent. 
Man opfordrede saa Frølund til at udtale sig. 
Han begyndte med den Bemærkning, at han ikke 

følte nogen synderlig Lyst til at opholde Forsamlin
gen med Betragtninger og Formaninger af den Slags, 
som den foregaaende Taler havde fremsat, skønt fle
re af de faldne Ord nok kunde give tilstrækkelig An
ledning dertil; thi dels var disse af en saa almindelig 
Natur, at de lige saa godt kunde fremsættes i enhver 
anden offentlig Forsamling, dels var Talen af den Be
skaffenhed, at han for sin Part vilde anse det for 
upassende at sige noget lignende, efterdi han nære
de den Overbevisning, at hver enkelt af de tilstedevæ
rende Vælgere havde hjemme tilstrækkeligt overvejet 
Vigtigheden og Betydningen af den ny Tingenes Or
den, vi nu gaar i Møde, og var kommet med en klar 
og bestemt Mening. Han ansaa desuden de tilstede
værende for fornuftige, satte og sindige Folk, hvem 
man ikke behøvede at advare mod Revolution, Op
rør og anden Retskrænkelse, og han havde ikke den 
mindste Grund til at tro, at nogen af de tilstedevæ
rende vilde omstyrte enten Kongens Trone eller Kir
kens Alter. 

Han gik saa over til at udtale sig om det, som han 
mente her nærmest maatte være Genstand for Udta
lelse, nemlig den forestaaende Forandring af Stats
forfatnillgen og kort at fremsætte det Program, hvor
efter han agtede at handle, hvis han blev Rigsdags
mand. 

Den forrige Taler havde sagt, at man burde vogtr~ 
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sig for en Skyggekonge; deri var ogsaa han enig. Han 
ønskede, at Landet maatte faa det, der var det mod
satte af en Skyggekonge, nemlig en kraftig Konge 
med aabne grantseende Øjne, med et varmtfølende 
Hjerte og et modigt Bryst samt desuden udstyret med 
en passende Myndighed. Talen var jo nu vistnok om 
en Deling af Magten mellem Kongen og Folket; men 
det' er ikke saa meget Delingen selv som Delingens 
Natur, hvori det ny ligger; thi skønt vore Konger til 
Dato, nu snart i 200 Aar, har efter Kongeloven været 
udrustet med en fuldkommen ubegrænset Magt, saa 
de kunde gøre, hvad de vilde, var det dog vitterligt, 
at Magten ingenlunde havde været saa udelt, som der 
stod skrevet; tværtimod var det alle bekendt, at vore 
Enevoldskonger kun alt for ofte havde vist sig mer 
eller mindre bundne i deres Virksomhed, mer eller 
mindre afhængige af de fornemme, de mægtige, .de 
højere Embedsmænd, Adelen, Godsejerne o. s. v., 
hvorpaa han som Eksempel blot vilde nævne den 
Modstand som den i forrige Aarhundrede begyndte 
Bondeemancipation havde mødt, hvorledes Budgettet 
og Finansregnskabet selv i den seneste Tid var blevet 
udsat, tværtimod Enevoldskongens bestemte, tydelige 
og gentagne Befalinger, og for saa vidt Talen havde 
været om en Skyggekonge, vilde han kun bringe i Erin
dring, hvorledes Kongemagten var under Enevolds
kongen Kristian den Syvende, der som bekendt var 
sindssyg. Men Sagen er egentlig denne, at vor nuvæ
rende Konge, om hvem der jo staar i vor folkelige 
Vise: »Saa dansk som han var ingen Konge her i 
mange Aar«, er lige saa folkelig, lige saa frisindet, som 
han er ægte dansk, og derfor vil han dele Magten med 
sit Folk, vil dele den paa en anden Maade, end hans 
Forgængere har gjort det, vil dele den aabent og 
ærligt. Fra sit høje Sæde udstrækker han sin konge
lige Haand over den hele fornemme Skare, til hver 
ærlig dansk Mand i Landets simpleste Hytte og ind-
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pi byder ham til at tage Del med i eller dog faa Indfly
delse paa Magtens Udøvelse. 

Kongen har udtalt, at han vil, at der skal herske 
Frihed og Lighed i hans Land for alle Landets Bor
gere, og derfor maa det være enhver Borgers Pligt at 
bidrage, hvad han formaar til at løse denne store Op
gave; men især maa dette dog være en Hovedpligt for 
de Rigsdagsmænd, vi nu snart skal vælge, og paa at 
gennemføre· dette Friheds- og Lighedsprincip vilde 
han da ogsaa arbejde af yderste Kraft, hvis han skul
de blive valgt. Han vilde f. Eks. blot minde om, hvor
ledes selve Retten og Domstolene gjorde Forskel paa 
Borgerne, saa at f. Eks. Herremanden, naar han var 
Etatsraad, ikke kunde søges for samme Domstole som 
andre skikkelige Folk, hvorledes offentlige Udmær
kelser saasom Titler og Ordener m. m. af Regeringen 
saa godt som alene tilfaldt visse højere masser, noget 
han for sin Del for Resten ikke misundte disse lyk
kelige, hvorledes Herremændenes Magt og Ret havde 
et ganske overordentligt Omfang fremfor Bondens 
Magt, skønt de jo dog skulde være Brødre, ja, den ud
strakte sig ikke alene over Menneskene, som boede 
paa. Godset, men endog over Markens vilde Dyr; thi 
det var jo bekendt nok, at naar Ræven kom for at 
bide :Bondens Gæs, turde denne vel nok til Nød jage 
den bort; men skyde den turde han ikke; thi alle Ræ
vene tilhørte Herremændene. 

Han udtalte sig endvidere om, hvorledes han vilde 
anse sig forpligtet til at virke for en ligelig Fordeling 
af alle Rettigheder og Byrder, saasom Skatter, per
sonlige Tjenester og almindelig Værnepligt. 

Han ønskede et Etkammer, udgaaet af umiddelbare 
Folkevalg. Enhver myndig Mand med uplettet Rygte 
skulde være baade valgberettiget og valgbar. Samme 
Valgbestemmelser burde gennemføres i Kommuner
ne, hvis Rettigheder burde betydelig udvides m. H. t. 
Ordningen af deres egne Anliggender, og navnlig bur-
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de Kommunerne. have Ret til at vælge alle de egent
lige kommunale Enibedsmænd. 

Han vilde have Ligeberettigelse for alle Religions
bekendere, Tale-, Skrive- og Foreningsfrihed. 

Endelig sluttede han med nogle Bemærkninger om 
Ordet »Intelligens«, hvilket han forklarede ved Kund
skab og Indsigt, og han bemærkede til den foregaa
ende Taler, at dette Ord var et Ord, der saare ofte var 
blevet misbrugt, at det vel var sandt, at man ikke 
burde vælge dumme og enfoldige Folk til Rigsdags
mænd, men at det ogsaa paa den anden Side var lige 
saa vist, at man kunde sætte Lærdom for højt, at der 
var .noget, som hed almindelig Dannelse og sund Sans, 
der, naar disse var forbundne med anerkendt Ær
lighed og Frisindethed var langt mere værd end den 
blotte Lærdom eller den saakaldte Intelligens, og at 
Intelligensen kun alt for ofte var bleven brugt til ·at 
forraade Friheden i Stedet for at befæste den. 

Efter at Frølund havde talt, erklærede .Gmd. An
ders Larsen fra Skuderløse, som havde .faaet mange 
Stemmer ved foregaaende Prøvevalg, at han nu helst 
ønskede at træde tilbage; en lignende Erklærjng af-. 
gav Skolelærer Rudmose. 

Pastor Buchholtz fremtraadte nu paa Opfordring og 
sagde, han havde tænkt paa at stille sig. Han udtalte 
sig, skønt ikke uden med en vis klog Forsigtighed, for 
nogle af de Frihedsytringer, som nu ikke længere lod 
sig tilbagetvinge; desuden bemærkede han, at Kon
gen burde have saa megen Magt som muligt, og at 
man med Hensyn til de Reformer, som f9restod 
maatte gaa frem med den største Varsomhed, og at 
man vel maatte vogte sig for at handle med alt for 
stor Dristighed, og man skulde helst knytte det ny 
saa meget som muligt til det gamle og agte de be
staaende Forhold. 

Frølund sag'de nu, at han havde en aldeles mQdsat 
Mening. Han mente, at der vel maatte handles med 
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Besindighed; men han mente ogsaa, at det var lige 
vigtigt, at der blev handlet raskt og dristigt. Nu var 
det netop Tid til at handle raskt og dristigt. Det gam
le var erklæret for ubrugeligt, og det vilde være at 
forkludre Forholdene i Stedet for at forbedre dem, 
hvis man fremdeles vilde holde sig til det gamle Lap
pesystem. 

Endelig talte Pastor Sørensen, om, hvilke Hensyn 
han mente man maatte tage ved Valget af en Kandi
dat til Rigsforsamlingen, og han ønskede, at Valgene 
maatte faa et heldigt Udfald. 

Gmd. Lars Hansen fra Enø talte et Par Gange. Han 
havde for ikke længe siden hyldet meget fri Princip
per; men han talte her næsten, som om han kunde 
have været en slem Herremand, hvorfor hans Tale 
ogsaa fandt almindelig Misbilligelse med Undtagelse 
af en udvalgt, men rigtignok ganske lille Kreds, der 
havde sluttet sig til Godsejeren Etatsraad Neergaard. 
Sin sidste Tale sluttede Hansen med at anbefale de 
gamle Klassevalg, hvilket fremkaldte megen Munter
hed blandt Ti!hørerne. 

Ved Afstemningen, som foregik paa den Maade, at 
Kandidaterne gik hver til sin Side og fulgtes af deres 
Vælg·ere, fik Frølund over to Trediedele af Stemmer
ne. De øvrige Vælgere dannede Smaagrupper om 
Buchholtz og Sørensen. 

Ved Valget til Rigsforsamlingen i 3. Distrikt 5. Ok
tober 1848 var der 2 Kandidater: Skoleinspektør 
Frederik Frølund (V) fra København, Pastor A. A. 
Sørensen, fra Førslev. 

Efter at Valgbestyrelsens Formand havde aabnet 
Valghandlingen, talte de to Kandidater og deres Stil
lere. 

Derefter skredes der til Kaaring, hvorved Frølund 
fik de fleste Stemmer. Der blev forlangt skriftlig Af
stemning. Frølund fik 713 Stemmer, mens A. A. Sø
rensen kun fik 121, og Frølund blev saa 3. Distrikts 

24 

Sorø Amt 1945/46



Rigsdagsmand. Af 944 Vælgere havde 834 eller 88,3 
pCt. stemt. 

Caspar Frederik Sophus Frølund blev født 20. Maj 
1806 i Sorø, Søn af Vævermester Lars Frølund, Lærer
eksamen fra Jonstrup 1827, Student 1830, cand. theol. 
1836, Skoleinspektør paa Kristianshavn 184 7--82, For
mand for Almindelig dansk Skolelærerforening 1841 

deltog tidlig i det politiske Liv, skrev i ))Alrnue
vennen « og var blandt Lederne af Hippodrommøder
ne, Rigsdagsmand for Holløsedistriktet 1848-49, Fol
ketingsmand for Fuglebjergkredsen 1848____:58, Lands
tingsmand for 2. Kreds 1858-66, Rigsraadsfolketings
mand 1864-65 og 1866 og Folketingsmand for 
Præstøkredsen 1866-72, i flere Aar Bestyrelsesmed
lem af »Bondevennernes Selskab«, en af Oktoberfor
eningens Stiftere. Døde 6. Novbr. 1882 i København 
og blev begravet der. 

4. Disfrikt (Skelskør). 
Det bestod af Skelskør Købstad med Landsogn og 

17 Sogne: K vislemark, Fiurendal, Haarslev, Tingjel
linge, Venslev, Holsteinborg, Bjerre, Ørslev, Hyllested, 
Høve, Flakkebjerg, Egeslevmagle, Tjæreby, Magleby, 
Gimlinge, Agersø og Omø. Valgstedet var Skelskør. 

"Danske Venners Samfund« for Skelskør og Omegn 
indbød 31. August 1848 Vælgere og Valgkandidat,er til 
et Møde 11. Sept. Kl. 3 paa Raadhussalen i Skelskør i 
Anledning af Valget til Rigsforsamlingen. Man ønske
de, at de Valgkandidater, der vilde stille sig, skulde 
holde et politisk Foredrag, for at Vælgerne kunde blive 
bekendt med deres Anskuelser. 

Der mødte ca. 250 Vælgere paa Skelskør Raadhus 
11. Sept. Der synes ikke at være mødt nogen Kandi
dater. Der var i hvert Fald ingen, der holdt Foredrag. 
Forsamlingen vedtog enstemmig følgende: 

1. Den vil en fri, men lovlig, rolig og besindig Ud
vikling af vore Forhold. 
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2. Den vil ikke, at den forestaaende Rigsforsam
ling skal være konstituerende (grundlovgivende) 
saaledes, at Kongens Sanktion af Forfatningen 
ikke sktilde behøves. 

3. Den vil, at Kongen skal have absolut Veto. 
4. Den vil, at Valgloven, saaledes som den efter at 

have været Stænderforsamlingerne forelagt, er 
emaneret, skal bestaa i sit fulde Omfang, og at 
Kongevalgene saaledes skal forblive i Kraft til 
den forestaaende Rigsforsamling. 

Provst' Brasen arbejdede ivrigt i Skelskør og Omegn 
for sit Valg. I den Anledning skrev ))Almuevennen« 
25. Sept.: >>Vi advarer alle Venner de ringere Folke
klasser, alle Vælgere af Borger- og Bondestanden 
imod at give den embedsaristokratiske Herre, der til
med er gejstlig, deres Stemme; thi der stiller sig en 
stor Mængde Præster, og ve Danmark, om Rigsfor
samlingen fik marige af den Slags Folk.« 

31 Vælgere i Skelskør protesterede 30. Sept. imod, 
at Kommunalbestyrelsen i Skelskør havde paa et stort 
Antal Vælgeres Vegne rnden deres Villie og Vidende« 
sendt en Opfordring til Birkedommer J. F. Lund paa 
Holsteinborg Gods om at stille sig som Valgkandidat 
for Distriktet, da ''en saadan Fremgangsmaade alle
rede paa flere Steder var blevet misforstaaet. '' De 
opfordrede Kommunalbestyrelsen til at underrette 
alle Vedkommende om Sagens sande Sammenhæng. 
Kommunalbestyrelsen opstillede altsaa Lund. Des
uden biev Væver Pullich i Skelskør opstillet. De var 
sikkert begge Modstandere af Bondevennernes Kan
didat C. C. Møller. 

Der synes ikke at være blevet holdt andre Vælger
møder end det førnævnte. Der er sikkert blevet agite
ret ikke saa lidt for Møllers Valg. 

Ved Valget til den grundlovgivende Rigsforsamling 
5. Oktober 1848 stillt;,de 3 Ifandidater sig i 4. Distrikt: 

Birkedommer J. F. Lund fra Sterrede. 
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Institutbestyrer Ghristen Christensen Møller fra 
Flakkebjerg. 

Væver Pullich fra Skelskør. 
Under Valghandlingen trak Lund og Pullich sig til

bage, og Møller valgtes ved Kaaring. 
Der havde kun meldt sig 603 Vælgere. 
Møller svigtede ret 'hurtigt Bondevennerne, idet han 

sluttede sig til de Nationalliberales højre Fløj. 
Christen Christensen Møller blev født 4. Februar 

1810 i Storvorde ved Aalborg, Søn af Fæstehusmand 
og Møllebygger Christen Poulsen Møller. Lærer
eksamen fra Snedsted 1831, Lærer ved en privat Skole 
i Aalborg, som han overtog 1833, Forstander for Flak
kebjerg Institut 1836, Rigsdagsmand for Skelskør
kredsen 1848-49, skrevet flere Skrifter. Døde 22. 
September 1890 i Flakkebjerg og begravet der. 

5. Dish'ikt (Slagelse). 
Det omfattede Slagelse Købstad med St. Mikkels og 

St. Peders Landsogne og ll Sogne: Fuglebjerg, Krum
merup, Tjustrup, Ifaldagerlille, Sørbymagle, Kirke
rup, Ottestrup, Sorterup, Nordrup, Sønderup og Gu
dum. Valgstedet var Slagelse. 

Kommunalbestyrelsen i Slagelse opstillede Godsejer 
Neergaard til Gunderslevholm som Valgkandidat. Han 
skrev saa til alle Sogneforstanderskaberne i Distrik
tet og bad om deres Hjælp til at blive valgt. Borg
mester, Justitsraad Birch i Slagelse talte med Sogne
fogederne og anmodede dem om at støtte Neergaards 
Valg. Der blev agiteret meget for hans Valg. 

Bondevennerne opstillede Gmd., Amtsraadsmedlem 
Hans Nielsen fra Sønderup, og der blev ogsaa agiteret 
en Del for hans Valg. 

Saa bekendtgjorde Kommunalbestyrelsen i )>Sorø 
Amtstidende« for 7. September 1848, at der 13. Sep
tember Kl. 10 Fmd. i Teatersalen i Selskabet ))Den 
nye Forening«s Gaard Nr. 169 paa Bredgade i Sla
gelse skulde holdes et Prøvevalgmøde for at forhandle 
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om, hvem der i Anledning af den snart atboldende 
Valghanclling for Distriktet rigtigst maatte være at 
vælge til Repræsentant for dette til den forestaaende 
Rigsforsamling«. De valgberettigede, som ønskede at 
deltage i Forhandlingerne, samt de Kandidater, der 
vUde stille sig, blev indbudt. 

Der mødte en Del Vælgere fra Slagelse og knap saa 
mange fra Landet den 13. September i Slagelse. 

Justitsraad Birch indledede Forhandlingerne. Ad
junkt Munch blev valgt til Dirigent. 

Købmand Schou anbefalede paa Kommunalbesty
relsens Vegne Neergaard som Valgkandidat for Di
striktet paa Grund af hans bekendte Redelighed, Selv
stændighed og Dygtighed. 

Neergaard erklærede sig derpaa villig til at mod
tage Valg og anbefalede sig til Vælgerne, hvem han 
opfordrede til at stille Spørgsmaal til sig. 

Adjunkt Fischer fremsatte i »Foreningen til borger
lig Oplysning"s Navn følgende Spørgsmaal: 

1. Hvorledes tænker Kandidaten om den Valglov, 
der skal danne Grundvolden for Rigets kom
mende Forfatning, og navnlig 
a. vil han fraraade eller tilraade et arveligt Før

stekammer og et kgl. Førstekammer? 
h. Vil han fraraade eller tilraade en Valglm 

uden Klassevalg, uden Census og uden konge
valgte Deputerede'! 

2. Hvorledes tænker Kandidaten om Ophævelsen 
af Adel, Rang og Titler? 

Efter ;it Fischer havde motiveret Spørgsmaalene, 
besvarede Neergaard dem saaledes. Han erklærede sig 
imod et arveligt Førstekammer og ligeledes imod et 
kongev;ilgt. Han takkede, fordi man havde gjort Eet
eller Tokammersystemet til et aabent Spørgsmaal, hvil
ket han ogsaa ment~, det burde være. Han erklærede 
sig imod Klassevalg, idet han især fremhævede den 
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skadelige FØlge af saadanne Valg, fordi de forskel
lige Klasser let kom til at staa fjendtligt overfor hin
anden; han mente ikke, at der kunde findes en pas
sende Census. Med Hensyn til kgl. Deputerede ansaa 
han det for rigtigst, at der tilvejebragtes et konserva
tivt Element i Forfatningen, og hvis et saadan ikke 
kunde skaffes paa anden Maade, vilde han 

1

ikke ube
tinget erklære sig mod Kongevalgte. Om Adel, Rang 
og Titler erklærede han, at han ikke personlig satte 
Pris paa nogen af Delene; han mente, at hvis de skul
de ophæves, burde det ske paa lempelig Maade. 

Angaaende Forholdet mellem Godsejer og Bonde 
erklærede han, at han i Stænderforsamlingen havde 
stemt for Ophævelsen af den fri Herregaardstakst 
imod Godtgørelse. Fæstevæsenet burde ophæves ved 
Aftaler mellem Godsejer og Fæster. Tienden kunde 
ikke hæves uden Godtgørelse. 

Han mente, at Købstæderne burde beholde visse 
Privilegier og befries for Konsumtionen og Bygnings
skatten, som Landet ikke betalte. 

Da Dirigenten nu spurgte Forsamlingen, om nogle 
ønskede en anden Valgkandidat, blev der fra Bønder
nes Rækker svaret, at de ønskede Gmd. Hans Nielsen 
fra Sønderup. Han havde hele Tiden holdt sig i de 
bageste Rækker. Man anmodede ham om at bestige 
Talerstolen; men han undslog sig af den Grund, at 
han en Time, før Vælgermødet begyndte, var kommet 
hjem fra en Københavnsrejse, og han var derfor med
taget af Forkølelse og Nattevaagen, saa )>Tale og Tan
kegang ikke var i behørig Orden«, hvilket han bad 
Dirigenten meddele Forsamlingen, men Købmand 
Schou forhindrede Dirigenten i at sige det, idet han 
besteg Talerstolen og sagde, at hvis Hans Nielsen ikke 
turde fortælle sin politiske Anskuelse, kunde han ikke 
anses for duelig til Kandidaturen. H. Nielsen svarede, 
at naar den virkelige Valgdag kom, vilde det vise sig, 
hvem der sejrede. 

Dirigenten opfordrede nu de Vælgere, der vilde 
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stemme paa Neergaard, til at gaa til højre, mens de, 
der vilde stemme paa H. Nielsen, skulde gaa til ven
stre. De fleste gik til højre. Kun Vælgere fra Landet 
gik til venstre. 

En Bondemand sagde da, at der fra 4 a 5 Sogne i 
hans Omegn kun var mødt 3 a 4 Vælgere; men han 
antog, at der i hvert Sogn var indtegnet 40 a 50 Væl
gere, og de vilde alle paa Valgdagen stemme paa H. 
Nielsen. Der blev nu raabt Hurra for Neergaard. 

Imidlertid meldte der sig en ny Kandidat. Det var 
Borgerrepræsentant i København, cand. jur. Carl 
Christian Alberti, der slµttede sig til Bondevennerne. 
H. Nielsen trak sig saa tilbage. 

Paa et Møde 25. September hos Smed Ole Jensen i 
Sørbymagle blev det sikkert vedtaget, at Alberti skul
de være Bondevennernes Kandidat i 6. Distrikt. Han 
har rimeligvis været til Stede ved dette Møde og 
meddelt Vælgerne sin politiske Mening. 

I »Sorø Amtstidende« for 2. Oktober skrev .Alberti 
følgende: 

»Til Vælgerne i Sorø Amts 5. Valgdistrikt! 
Ved Valget af Deputeret til Rigsforsamlingen agter 

jeg at stille mig som Kandidat for Slagelse med til
hørende Landdistrikter. 

De Genstande, der skal forhandles paa Rigsforsam
lingen, er af saa stor Vigtighed og til Dels saa ukendte 
hos os, at jeg anser det for rigtigt, at de Vælgere, for 
hvem jeg ikke har fundet Lejlighed til at udtale mig, 
kan før Valgdagen lære nogle af mine politiske An
skuelser at kende. 

Hidtil har Kongen været Landets eneste Lovgiver. 
Fra nu af skal Folket ved sine Repræsentanter tage 
Del i Lovgivningen. For at Folkerepræsentationen 
kan blive det troeste Udtryk af Folkevillien, bør Valg
loven være saa frisindet som muligt; navnlig mener 
jeg, at enhver fuldmyndig Mand af uplettet Rygte bør 
være valgbar og valgberettiget. Men jeg holder og
saa for, at Folket fornuftigvis kun kan have een Re-
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præsentation; ethvert Kammer ved Siden af eller over 
den egentlige Folkerepræsentation anser jeg for util
raadeligt, hvad enten det fremgaar af Regeringsvalg 
eller dannes paa anden Maade. Ingen Skat bør 
kunne opkræves, uden at den er bevilget af Folke
repræsentationen. ~ Jeg tror, at suspensivt Veto er 
at foretrække for det absolutte. Regeringen vil oftere 
være i Stand til at bruge det suspensive end det abso
Iuttede Veto. 

Jeg vil stræbe efter en saadan Ytringsfrihed, at en
hver uhindret kan udtale sig skriftlig og mundtlig 
imod at staa til Ansvar derfor, og efter en saadan 
Foreningsfrihed, at Statens Borgere frit kan forene 
sig om at virke til Opnaaelsen af ethvert lovligt Øje
med. Hvad der bør fjernes ved den ny Grundlov, er 
Standsforskellen. Det vil være min Opgave at virke 
for, at Statens Borgere faar lige Rettigheder og lige 
Byrder; altsaa for Ophævelse af alle Forrettigheder, 
hvad enten de er bundne til Person eller Gods, f. Eks. 
Adelskab, Rang og Godsejerens Ret til at foreslaa 
Birkedommer, Præst, kalde Skolelærer, være Skifte
forvalter o.s.v.; endvidere for lige Beskatning altsaa 
for Ophævelsen af ForskelJen mellem frit og ufrit 
Hartkorn; fremdeles for lige Værnepligt for alle Sta
tens Borgere, fra den fattigste til den rigeste. 

Jeg tror, at de i mange af Landets Egne bestaaende 
Godsforhold ikke passer til en fri Forfatning. Ifølge 
min .Mening er en Ophævelse af Godsforholdene øn
skelig. Jeg vil derfor navnlig stræbe at bevirke, at alt 
Hoveri saavel af Gaardmænd som af Husmænd op
hæves snarest muligt, at de bestaaende Len, Stam
huse og Fideikomrnisser snarest muligt opløses, at en
hver Fæster erholder Jagtret paa sin Grund, at der 
træffes de kraftigste Foranstaltninger, navnlig ved en 
Landbokommissions Nedsættelse til Fæstegodsets 
Overgang til Selvejendom eller Arvefæste. Det for
staar sig, at der maa findes Afløsning af Godsvæsenet 

31 

Sorø Amt 1945/46



Sted, forsaavidt Afløsning med Retfærdighed kan for
langes. 

Hvad Næringsvæsenet angaar, da tror jeg, at man 
ikke uden at afstedkomme al for stor Ulempe, kan 
indføre almindelig Næringsfrihed, men at man meget 
mere saavel i Købstædernes som i Landboernes Inter
esse bør tage Næringsforholdene, saaledes som de hi
storisk forefindes og søge at give dem en for det hele 
gavnlig Udvikling ved at gaa ud fra Lavs- og Bevil
lingsvæsenet. Jeg tror, at der ikke bør tøves længere 
med Konsumtionens Afskaffelse. 

Jeg vil stræbe efter en større Kommunalfrihed. Jeg 
tror, der bør tilstaas Kommunerne større Indflydelse 
paa Styrelsen af deres egne Anliggender, f. Eks. ved 
Valget af de kommunale Embedsmænd. 

Sandsynligvis vil det ogsaa blive Rigsforsamlingens 
Opgave at befæste Danmarks Selvstændighed. Det vil 
da være min Bestræbelse at virke for en saadan Sam
mensmeltning imellem Kongeriget og Hertugdømmet 
Slesvig, som følger deraf, at Slesvig er en Provins af 
den danske Stat. - Det er selvfølgelig en Hovedop
gave at fjerne saa vidt muligt og med skønsomt Hen
syn til de enkelte Landsdeles ejendommelige Interes
ser de Forskelligheder, som ved Tidernes Misbrug er 
indført mellem Kongeriget og Hertugdømmerne. Det 
forstaar sig, at Forholdet mellem Danmark og Hol
sten og Lauenborg bør ordnes paa den Maade, at 
disse tyske Lande, hvorvel de bør udsondres af inte
grerende Statsforbindelse med Danmark, ikke løsnes 
fra den danske Krone og Stat mere, end Statsorgan
ismen nødvendigvis fordrer.« 
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Ved Valget i Slagelse 5. Oktober 1848 var der 3 
Kandidater: 

Cand. jur. Carl Christian, Alberti (V) fra København. 
Adjunkt J. C. fl. Fischer fra Slagelse. 
Godsejer Carl de Neergaard (H) til Gunderslevholm. 
Valghandlingen begyndte Kl. 10 i Selskabet »Den 

ny Forening«s Gaard Nr. 169 og 170 paa Bredgade. 
Efter at de 3 Kandidater og nogle Stillere havde 

talt, foretoges der kollektiv Afstemning, hvorved 
Neergaard fik det største Antal Stemmer. Alberti for
langte skriftlig Afstemning. Neergaard fik 506 Stem
mer, Alberti 243 og Fischer 7. Neergaard var altsaa 
valgt. Af 852 Vælgere stemte 756 eller 88,7 pCt. 

Cal'l de Neergaard blev født 2. Marts 1800 paa Ring
sted Kloster, Søn af Godsejer Peter de Neergaard, Stu
dent fra Roskilde 1819, gik af Helbredshensyn over til 
Landbruget, Ejer af Nørlund og Torstedlund 1826-
30, overtog saa Gunderslevholm og Kastrup med 
Antvorskovs og Gyldenholms Skove, Medstifter af 
Sorø Amts landøkonomiske Selskab 1833, Formand 
1845, Medlem af Stænderforsamlingen i Roskilde 1834 
-48 som Godsejerrepræsentant, Rigsdagsmand for 
Slagelsedistriktet 1848·-49, stemte imod Grundloven, 
Landstingsmand for 2. Kreds 1849. Døde 2. August 
1850 i Ems og blev begravet i Gunderslev. 

6. Distrikt (Korsør). 
Det bestod af Korsør Købstad og 12 Sogne: Hejnin

ge, Slotsbjergby, Sludstrup, Gerlev, Lundforlund, 
Skørpinge, Faardrup, Vemmelev, Hemmeshøj, Boes
lunde, Taarnborg og Stillinge. Valgstedet var Korsør. 

Bestyrelsen for » Bondevennernes Selskab« havde 
opstillet Magister A. Steen fra København; men da 
han ikke var kendt i Distriktet, var der en Del Væl
gere, der besluttede at opstille en Mand, de kendte, 
nemlig Pastor F. E. Boisen fra Skørpinge. Han slut
tede sig ogsaa til Bondevennerne. 
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Nogle Vælgere vilde opstille H. C. Rasmussen fra 
Frederikshaab Værk; men han meddelte i »Sorø Amts
tidende«, at han ikke modtog noget Valg for ikke at 
splitte Stemmerne. Han anbefalede Vælgerne at stem
me paa Steen. 

Der omtales ingen V ælgennøder. 
Der var 3 Kandidater ved Valget i Korsør 5. Okto-

ber 1848: 
Sognepræst F. R. Boisen (V) fra Skørpinge. 
Magister Adolph Stee1~ (V) fra København. 
Gdr. Jacob Jensen fra Hemmeshøj. 
Efter at de 3 Kandidater og nogle Stillere havde 

talt, blev der foretaget Afstemning ved Haandsopræk
ning. Boisen fik da de fleste Stemmer. De to andre 
Kandidater forlangte skriftlig Afstemning. Boisen fik 
nu 346 Stemmer, Steen 274 og Jensen 6. Boisen var 
altsaa valgt. Af 707 Vælgere stemte 626 eller 88,5 pCt. 

Frederik Engelhardt Boisen blev født 11. Februar 
1808 i Vesterborg, Søn af Pastor P. 0. Boisen, Student 
1825, cand. theol. 1830, Kateket og Førstelærer i Sto
reheddinge 1834, Sognepræst i Skørpinge 1837, Rigs
dagsmand for Korsørdistriktet 1848---49, Folketings
mand for Skelskørkredsen 1849-51, Sognepræst i 
Vilstrup ved Haderslev 1850-59, i Stege 1859-81, 
Landstingsmand for 3. Kreds 1866, stemte imod 66-
Grundloven, udgav »Budstikken« 1852-79. Døde 17. 
September 1882 paa Frederiksberg og blev begravet i 
Stege. 

Kilder: Sorø Amtstidende for l81JB. Almuevennen 
for 1848. --- J. P . .Jensen: Valgene til Rigsdagen. 
,J. P. Jensen: Sjællandske Bønder. Engelstoft og 
Dahl: Dansk biografisk Leksikon. 
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