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Da pøblen rejste sig.
Et oprør fra bunden.
Af Martin Tidsvilde
Vi tror, at de to mænd der stod bag grundloven var Peter
Martin Orla Lehmann og Ditlev Gothard Monrad, men i
virkeligheden var det to helt andre mænd der gjorde det
store forarbejde der senere skulle give os grundloven.
De to mænd var Rasmus Sørensen og Peder Hansen, ja det
siger sikkert ikke så mange, hvem de var, men de var
vores moderne samfunds sande helte, eller måske skulle
man sige at de i den vigtige periode at Danmarks historien
fik så afgørende indflydelse på Danmark, at det fik hele
Europa til at åbne øjnene for Danmark.
Deres kamp var i første omgang slet ikke en grundlov,
men mere retfærdighed og bedre kristne normer og
værdier for alle, de havde helt forskellig baggrund men
mødtes om en fælles sag, netop det at de gik sammen om
en fælles sag betød at de opnåede mere end man i sin
vildeste fantasi kunne forstille sig da de startede.
De kæmpede for bedre forhold for de hårdt arbejdende
bønder og deres vilkår, for selvom at stavnsbåndet var
ophævet før de blev født, var forholdende stadig meget
dårlige.
Deres kamp kom også til at omfatte mådeholdenhed over
for alkohol, da elendigheden på landet fik nogle til at
3

drikke, hvilket så bare gjorde deres tilværelse værre, for at
starte på et bedre liv, må man kunne uddanne sig, og skal
man lære noget må man være ædru.
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Man skulle ikke tro, at de fornuftige holdninger, som de
kæmpede for, kunne give problemer, men der var mange
problemer for bønderne, de skatter man krævede for at
man kunne holde et hjem, var blevet større, så de
kæmpede også for at få disse nedbragt, prisen for at få
stavnsbåndet ophævet var for stor.
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Sådan endte bonde oprøret.
Peder Hansen og Rasmus Sørensen kæmpede for at
bønderne og arbejderne kunne få bedre vilkår og et bedre
liv, gennem bl.a. bedre uddannelse og derfor var deres
forhold til de ting der kan ødelægge vores liv markant.
De havde et kristent livssyn og ville gøre alt for at andre
skulle få et bedre liv, et liv, hvor man er tilstede, et liv
man kan genfortælle til sine slægtninge, før man går bort
og lader den næste generation tage over.
Det var naturligvis også fordi, at man ikke skulle komme
til at skrive under på noget som man senere fortrød, fordi
man ikke var sine fulde fem, men også fordi at bonden så
kunne læse det, som herremanden ville have, han skrev
under på.
Og man skal være klar i hovedet, når man skal lære noget
nyt, der duer det ikke at være påvirket af brændevin, så
derfor forbød Peder Hansen dem at drikke i læseklubben.
For Studenternes vedkommende, var deres forsøg på en
ny forfatning startet allerede i 1839, hvor man efter et
møde på D'Angleterre havde indleveret en anmodning til
Christian den 8, man håbede på at bruge kongeskiftet til at
få en ny forfatning igennem, men Christian den 8. var
ikke interesseret i at lave nogle reformer, der kunne give
mere frihed, sådan som Frederik den 6 var gået i gang
med ved bl.a. at starte stænderforsamlinger op.
Tværtimod var der en masse sager om brud på
trykkefriheden, som det fremgik af dette brev:
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til Jacob Aall.
København, 16. Januar 1842.
Høistærede Herr Aall!
... Hos os er den politiske Horizont meget rolig;
Trykkefrihedsprocesserne ere nu saa mangfoldige, at
de neppe mere bemærkes, og kun Lehmanns Proces,
som skal for Høiesteret i Morgen, er i Stand til at
vække nogen Opmærksomhed. Kongen viser sig meget
villig til Reformer, flere vigtige Forandringer ere
foretagne, og flere i Værk; men Christian den Ottende
har et særegent Uheld med ikke at kunne gjøre Nogen
tilpas. '"
Deres ærbødigste
Otto Muller.
I 1848 da så Christian den 8. dør, holder man et møde på
Casino der lå i Amaliegade, og man laver en ny
anmodning til Frederik den 7. denne gang havde man så
bondeoprøret og læne sig op af, man havde nu fra
statsmagten set den opstand der lå og lurede lige under
overfladen, og den anmodning som bl.a. Orla Lehmann,
på D'Angleterre ville have igennem lød således:
Allernaadigste Konge! De Raadgivere, Deres Majestæt
har arvet fra Deres Forgænger, ere ikke i besiddelse af
Folkets Tillid ... Staten vil Opløses, dersom Deres
Majestæt ikke Uopholdelig omgiver Deres Trone med
Mænd, som er Opgavens Storhed voxne og kan Tilføre
Regjeringen en Energisk Villie og Nationens bistand Mænd, som kan Redde Danmarks Ære og grundlægge
Landets Frihed. Vi Anraaber Deres Majestæt om ikke
at Drive Nationen til fortvivlelsens selvhjælp.
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Det var som man kan se en meget skarp udtagelse, og da
man jo også lige havde haft et bondeoprør, og da der var
mødt mange mennesker op på Christiansborg, kan det jo
også godt havde været medvirkende til at kong Frederik
den 7. der jo ikke selv var så magtsyg, svarede tilbage
således:
Det glæder mig at kunne sige Dem, at jeg allerede har
forekommet det, hvorom De her beder mig. Det gamle
Ministerium er opløst, de har i dag tilbageleveret mig
deres Fuldmagter. Naar De, mine Herrer, vil have
samme tillid til Deres Konge, som jeg har til mit Folk,
saa vil jeg være Dem en tro Leder til Ære og Frihed.
Stenen til den første grundlov var hermed lagt.
Den første regering man dannede blev kaldt
Martsministeriet, og noget af det første de skulle tage
stilling til var spørgsmålet om Slesvigs anmodning om at
blive medlem af Det Tyske Forbund, da Martsministeriet
bestod af bl.a. L.N. Hvidt og Ditlev G Monrad der var
National-Liberale, som hele tiden havde arbejdet for
Danmark helt ned til Ejderen, var et medlemskab af Det
Tyske Forbund, jo nærmest være modsatte af det de havde
arbejdet på.
Martsministeriet bestod også af Orla Lehmann og A.F.
Tscherning, der var fra Bondevennerne. Fra det gamle
systems side var der: A.W. Moltke, C.E. Bardenfleth, C.A.
Bluhme, C.C. Zahrtmann og lensgreve Frederik Marcus
Knuth (grev Knuth havde dog en tæt kontakt både til
Monrad og Rasmus Sørensen, så han var en reform venlig
mand) . Da man forhandlede ved våbenhvilen i Malmø, og
da Martsministeriet jo havde overvægt af folk som ikke
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havde Danmark til Ejderen øverst på ønskelisten, var
indstillingen fra Martsministeriet, at man i disse
forhandlinger ikke ville gå med til løsrivelse af Slesvig.
Dette gjorde dem straks så upopulære, at en opløsning var
uundgåelig, det næste ministerium man så oprettede, kom
til at hedde Novemberministeriet, og det blev dem der så
kom til at stå for afstemningerne, der skulle blive til
Danmarks riges demokratiske grundlov.
Men afgørelsen om, at Slesvig ikke kunne få lov til, at
melde sig ind i Det Tyske Forbund var vel næppe en
overraskelse for hertugerne og de tysksindede, svaret kom
da også prompte, med en overtagelse af fæstningen i
Rensborg. Den første slesvigske krig var nu en realitet.
Rygterne blandt folk ved krigens udbrud.
I Rensborg brugte Christian August og hans bror Emil
August (Prinsen af Nørr) den undskyldning at kongen var
under belejring, da de indtog fæstningen. Sagen var jo den
at ca.15.000 demonstranter var mødt frem til
Christiansborg, da man jo i Danmark krævede bedre
forhold for arbejderne.
I Danmark gik rygterne om oprøret i Rensborg på, at man
havde frigivet fanger og at disse nu var begyndt at drive
hærgende op gennem Danmark, disse rygter gik helt op i
Nordjylland, og blev kaldt for slavekrigen, fakta var nu
bare, at det var et militært oprør der var på vej, og at
bønder med høtyve nok ikke kunne gøre det store mod en
hær af soldater.
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Martsministeriet
Martsministeriet blev til 24.3.1848 og opløst 15.11.1848
(varede 236 dage).
Således fordelte posterne sig:
A. V. Moltke, stadsrådspræsident, finansminister og indtil
videre (til 6.4.48) marineminister.
C.E. Bardenfieth, justitsminister.
C. A. Bluhme, handelsminister.
L. N. Hvidt, minister uden portefølje (fra 1.11.48).
F. M. Knuth , udenrigsminister (samt ministre for SlesvigHolstein og Lauenburgske).
P. M. O. Lehmann, minister uden portefølje.
D. G. Monrad, kirke- og undervisningsminister.
A. F. Tscherninq, krigsminister.
C. C. Zahrtmann, midlertidig marineminister (fra 6.4.48).
Ministeriet efter Martsministeriet havde nogle gengangere
som man kan se, dem der røg ud var C. A. Blume, D. G.
Monrad, P. M. O. Lehmann, L. N. Hvidt, A. F. Tscherning
og F. M. Knuth. Og det var jo netop de to arkitekter bag
grundloven, og dem som allermest indæt kæmpede for
den, som ikke fortsatte.
Det kunne jo desværre tyde på, at de rådgivere som
Frederik den 7. havde, ikke var så troværdige, nøjagtigt
som det var skrevet i den anmodning som Orla Lehmann
jo havde indleveret, og som satte arbejdet med den nye
grundlov i gang.
Det blev altså kun til en ny grundlov, og ikke til en total
omvæltning eller ændring, som man jo ellers får
indtrykket af, når der refereres til det så mange år efter,
det var jo enevældens fald, men dem der kæmpede for at
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enevælden skulle falde, faldt selv.
De nye der kom ind, var langt mere systemets folk end
dem der røg ud. De nye var ikke blandt dem der mildest
talt havde været mest aktive ved borgermøderne, og de var
ikke som både Orla Lehmann og Ditlev G. Monrad blevet
dømt for sine ytringer. De nye der kom ind var: Peter G.
Bang, C. N. Clausen, K. F. Hansen, Madvig, Carl W.
Sponneck, og lidt senere i perioden også N. H. Rosenørn,
Holger Reedtz, Carl L. C. Irminqer, Van Dockum og F. F.
Tillisch.
Bondeoprøret var også i mellemtiden blevet overtaget, i
det at opstarten af Bondevennerne, havde fjernet bønderne
selv fra styringen af oprøret, det var nærmest blevet
overtaget af studenterne, og de blev så selv politisk løbet
over ende.
Novemberministeriet
Novemberministeriet blev dannet 16.11.1848, opløst
13.7.1851 (varede 969 dage).
Således fordelte posterne sig:
A. V. Moltke, stadsrådspræsident og (indtil 6.8.1850)
udenrigsminister (samt ministre for Slesvig-Holsten og
Lauenborg).
P.G. Bang, indenrigsminister (fra 21.9.49; - konstitueret
finansminister 10.1.-16.2.1851).
C. E. Bardenfieth, justitsminister.
C. N. Clausen, minister uden portefølje.
K. F. Hansen, krigsminister.
J. N. Madvig, kirke- og undervisningsminister.
C. W. Sponneck, finansminister.
C. C. Zahrtmann, søkrigsminister (fra10.8.1850).
N. H. Rosenørn, indenrigsminister (fra 21.9.49).
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Holger Reedtz, udenrigsminister (fra 6.8.50).
Carl L. C. Irminqer, marineminister (fra 10.8.50; til
25.11.50).
Van Dockum, marineminister (fra 25.11.50).
F. F. Tillisch, minister for Slesvig (fra 5.3.51; tidligere
regeringskommissær for Slesvig fra 5.8.49 og
overordentlig regeringskommissær, fra 11.7.50) samt
minister uden portefølje fra 11.3.51.
Novemberministeriet var således også dem der på
diplomat niveau indledte forhandlingerne med både Det
Tyske Forbund, England og Rusland om bl.a.
arverækkefølgen samt øvrige ting der så kom ind i
Londonaftalen, og er derfor medvirkende til at de første
skridt til at kongemagten kunne komme tilbage tages, og
medvirkende årsag til arveproblematiken.
Rådgiverne.
Embedsmændene der rådgav Frederik den 7. var også
blevet anbefalet af hans far Christian den 8. og den
ændring som de fik igennem på regeringssiden, betød da
også, at der kun gik nogle år og så var alt tilbage til det
gamle. De udpegede embedsmænd var følgende:
Johan Sigismund Møsting, forhenværende
finansmininister.
Otto Joakim Moltke, præsident i det Slesvig - Holsten og
Lauenborgske kancelli.
Povl Kristian Stemann, justitsminister, præsident i det
danske kancelli.
Andreas Konrad Peter Rantzau, overskænk.
Adam Vilhelm Moltke, landstingsmand.
Hans Krabbe-Carisius, chef for det udenlandske
departement.
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Efter 1842 indtrådte i stedet for O. J. Moltke og H.
Krabbe-Carisius.
Henrik Anna Reventlow-Criminil, udenrigsminister,
præsident i det Slesvig - Holsten og Lauenborgske
kancelli. Senere minister for Slesvig-Holsten.
Anders Sandøe Ørsted, landstingsmand.
Det er muligt at grundloven havde set helt anderledes ud,
hvis ikke den allerede var fremlagt i august 1848 som
udkast, altså inden at Martsministeriet måtte gå af, for det
var jo Martsministeriet som var de ledende kræfter i
udformningen.
Der var et forslag fremme om, at vente med at behandle
grundloven til en ny forsamling kunne tage stilling til den,
men bl.a.Orla Lehmann insisterede på, at man godt kunne
begynde på den politiske behandling.
Tilretningen skete jo som en parlamentarisk debat, men
selvom at grundloven blev gennemført, var det politiske
skifte der skete, medvirkende årsag til at grundloven kun
holdte i 6 år, og at de ændringer der kom, nærmest
smadrede den.
Historien om, at Christian den 8. på sit dødsleje skulle
havde bedt Frederik den 7. om at lave en ny forfatning,
hænger meget dårligt sammen med, at han samtidig
udpeger de rådgivere, som alle var imod folkestyre. Det
hænger heller ikke sammen med, at han selv ved sin egen
tronbestigelse modtog kravet om en forfatning, men slet
ikke i perioden gjorde noget som helst, for at arbejde i
retningen af en folkelig forfatning.
Det var nemlig det modsatte Christian den 8. gjorde mens
han havde magten, for Ditlev G. Monrad, Frederik
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Barfod, Orla Lehmann og Christian G. Narhan David blev
jo alle dømt for censur, pga. deres ønske om en mere
demokratisk forfatning under ham, også folkemøderne
blev jo overvåget meget nøje.
Historien om, at han skulle have tilkendegivet et ønske
om en anden forfatning, er derfor ikke rigtig og kan kun
være udtalt af Frederik den 7. selv, for at give sin far et
bedre eftermæle, eller en løgn historie opdigtet nogle år
efter, for at give os et godt indtryk af forløbet.
Allerede i 1855 ændrede man så grundloven, så kongen
fik al magt tilbage, dette var dog betinget af de såkaldte
grundlovsbestemmelser, i disse bestemmelser stod der at
hvis man ikke kunne fastholde Slesvig-Holsten og
Lauenborg i det danske rige, skulle grundloven gå tilbage
til grundloven af 1949.
Da vi så tabte hertugdømmerne var der en afstemning,
hvor det blev vedtaget at grundloven skulle gå tilbage,
men man skal som bekendt stemme om det 3 gange før
det er gyldigt, og på grund af både Frederik den 7. død og
krigen i 1864, fik man arkiveret resten af
sagsbehandlingen, så grundlovsbestemmelserne er aldrig
blevet overholdt.

Efterskrift af Henning Sørensen:
I december 1957 ringede Grenaas borgmester fra 1946 til
sin død i 1976 typograf Aksel H. Hansen, til mig og
inviterede mig til stiftelsesfest i Grenaa Afholdsforening :
"Min gode ven fra min tidligste ungdom, typograf Kaj
Rasmussen fra Århus kommer og taler til os "sagde Aksel.
Jeg indfandt mig på det opgivne tidspunkt.
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Det var første gang jeg traf Kaj Rasmussen (1907-1995).
Han tog sit udgangspunkt i nogle ord af, en af mig på
dette tidspunkt ubekendt Rasmus Sørensen. Siden hørte
jeg flere gange Kaj Rasmussen som taler bl.a. i den
periode (1970-80) hvor han blev formand for Danmarks
Afholdsforening, og jeg har ikke hørt en tale af Kaj
Rasmussen hvor han ikke nævnte Rasmus Sørensens
navn.
For mig var min viden om Rasmus Sørensen begrænset
indtil jeg læste forhåndenværende bog. Nu forstår jeg
bedre socialdemokraten Kaj Rasmussen, Rasmus
Sørensen var ikke blot afholdsmand, han virkede for bedre
kår for sin tids underklasse, bondestanden. Som
skolelærer havde han mulighed for at påvirke det unge
slægtled og han var grebet af Grundtvigs folkelige og
kristelige tanker. ligesom han var i personlig kontakt med
Grundtvig.
Bogen gør opmærksom på hvorfor de første
organisationer der gik i krig med Kong Alkohol ofte "kun"
var mådeholdsforeninger: Den tids drikkevand var ofte så
forurenet, at det var sundhedsfarligt at drikke det, hvis
ikke det var kogt først. Den tids alkoholsvage øl var et af
alternativerne, hvorimod mådeholdsforeningerne tog
afstand fra brændevin, der på den tid ødelagde mange
menneskers liv.
De afholdsforeninger der også krævede
afholdenhed fra pilsnerøl blev betegnet som totalafholdsforeninger, og da Danmarks Afholdsforening blev
stiftet i 1879,var dens navn Danmarks Total14

afholdsforening, hvilket dog blev ændret et par år
efter.
Efter at have læst manuskriptet Martin Tidsvildes bog, har
jeg konstateret, at Rasmus Sørensen også er genstand for
en fyldig omtale i Politikens og Gyldendals store
Danmarkshistorie, ligesom Anton Schmidts
Afholdsbevægelsens Verdenshistorie også omtaler
Rasmus Sørensen.
Om Rasmus Sørensen gik ind i den amerikanske
afholdsbevægelse da han emigrer til USA, er der vistnok
ingen, der ved. Men fra 1879 bredte de tanker, han havde
sået sig som en steppebrand. De sidste 100 år er
afholdsbevægelsen imidlertid desværre gået tilbage,og er
nu ganske svag.
Rasmus Sørensens tanker har i høj grad bud til vor tid,
hvis ikke de oplever en renæssance er såvel den danske
velfærdstat som dansk kultur alvorligt truet. Jeg håber, at
denne bog må medvirke til at stadig flere får øje på og går
i de spor Rasmus Sørensen efterlod.
VILLA PAX i Grenaa i juli 2016
Henning Sørensen
Landsformand for Danmarks Afholdsforening fra 1992 til 2012.

Æresmedlem af Danmarks Afholdsforenings hovedbestyrelse.
Dette efterskrift er tilegnet typograf Kaj Rasmussen minde.
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Materialet til denne bog kommer fra:
Om Peder Hansen:
Peder Hansen's bog: Tak for sidst
Jens Peter Jensen's bog: Sjællandsk Bondeliv
Jens Boel's bog: Selvtænkeren.
Om Rasmus Sørensen:
Rasmus Sørensen's egne bøger: de er nævnt i teksten.
Øvrige:
Claus Friisbergs bøger om Orla Lehmann.
Jæppe Aakjær's bog om Steen Steensen Blicher.
Lars Friis Olsens bog: Men da tyskerne kom.
Ove Krogsgaard: Grundtvig.
Matti Hellenius bog om alkoholens skadevirkning
Frederik Barfods bog: Christian den 9's. Dagbog.
Povl Bagge's bøger Politiske breve
Almuevennen
Oplysninger fra nettet via:
www.andersen,sdu.dk, www. Danmarkshistorien.dk, Wikipedia og
www.tidnigar.kb.s

Andre bøger af Martin Tidsvilde:
Magtens Paragraffer, viser alle ændringer i grundloven fra 1855,
1863, 1866, 1915, 1920, 1939 og 1953.
Den forsvundne grundlov, viser hvad der skete i statsrådet da man
vedtog ændringerne i 1855, 1863 og 1866, der var her at kongemagten
kom tilbage.
Magt, afmagt og kongemagt, gennemgår folkemøderne, politikerne
både dem der kæmpede for grundloven, og dem der i dag kæmper med
grundloven.
Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, er en samling af alle oplysninger
om mordet fra andre bøger, og giver også en forklaring på hvorfor at
mordet aldrig er officielt opklaret.
Rostock myten, forklarer hvorfor at Danmark blev besat den 9 april
1940, der er noget om alle de aftaler der blev indgået med tyskerne
både før, under og efter krigen.
Påskekrisen 1920, bogen er et resultat af de oplysninger der dukkede
op ved arbejdet med Rostock myten, da det viser sig at der ikke var det
slesvigske spørgsmål som udløste den, og da kongen prøvede at undgå
fyringen af Zahle.
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