
 

Huset til Madam 
Liebe hvor Sigholt 
leide rom  
 
 
Baksnakk og 
misunnelse fra 
våpenbrødre ved 
marinebasen i 
Fredriksvern var 
noen av årsakene til 

rettssaker som resulterte i at den unge Kapteinløytnant J.G. 
Sigholt valgte å avslutte sitt eget liv med et pistolskudd 
klokken halv fire om morgenen den 9. november 1849. 
”Høiesterett har dømt ham, men Folket frikjente ham”, skrev 
Jarlsberg og Laurvigs Amtstidene da nyheten ble kjent. 
 
 

 
Stolen der den unge 
Kapteinløytnant J.G. Sigholt 
valgte å avslutte sitt liv med 
et pistolskudd 
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En gravstøtte forteller  

På kirkegården ved 
Fredriksvern kirke står en 
bauta med en kryptisk 
inskripsjon på baksiden: ” 
Forstøtt af Menneskene tyede 
du til din Guud, der motager 
dig i sin Barmhjerighed” 
 

 
 
En litt underlig inskripsjon, 
men så ligger det også et 
underlig drama bak linjene. Et 
lokalt ”Dreyfus-drama”, som 

har fått sin plass i både 
litteraturen og lokalhistorien. 
  Bautaen er reist over 
en selvmorder. Johan Georg 
Sigholt (1804-49)var offiser 
ved marinebasen i 
Fredriksvern. En modig og 
respektert offiser, som ikke 
var redd for å synge ut mot 
småligheten og sladderen i det 
vesle, innelukkede 
offisersmiljøet i 
Festningsbyen. 

I tillegg hadde han en 
sterk nasjonalfølelse. Han 
hadde gjort seg til talsmann 
for et rent norsk orlogsflagg 
og skrevet en rekke frimodige 
artikler om sjømilitære saker 
som røpet en nasjonal og 
frisinnet ånd. Holdninger som 
ikke passer seg en av den 
svenske majestetens 
underordnende. 

Som om ikke dette 
allerede var mer enn nok i et 
trangsynt jantemiljø, viste det 
seg at mannen var en 
karrierebevist og viljesterk sjel 
som utførte flere sjømilitære 
bragder. 

 Jeg-fortelleren befinner 
seg i et lystig selskap i sin 
egen samtid da samtalen dreier 
seg inn på jernkorset og saken 
som endte med selvmord. Det 
var nemlig i samme hus som 
jeg-fortelleren nå befinner seg, 
at Eske Bille bodde, og det er i 
selvsamme rom som 
selvmordet fant sted at jeg-
fortelleren er invitert som gjest 
til å sove. 
 Mesteparten av 
novellen handler om den 
natten jeg- fortelleren sover i 
selvmordsrommet, og om 
hvordan han i søvngjengers 
tilstand smelter sammen med 
Eske Billes bevissthet og 
gjenopplever de siste timene 
før selvmordet. 
 Også Mathisens venn 
og senere redaktør av 
Østlands-Posten, Øyvind 
Næss, fascineres av denne 
Dreyfus-saken fra Stavern og 
skriver en hel bok om Sigholt-
tragedien. Med tittelen ”Men 
folket frikjente ham!” 
 Slik sett har den arme 
og vennløse kapteinløytnant  

blitt mer enn en mystisk 
inskripsjon på en bauta ved 
Fredriksvern kirke, han har 
også - om enn i beskjeden 
størrelse – blitt en bauta i 
litteraturen. 
 
 
 

 
 
Sigholtfamiliens våpenskjold 
 
 



En periode var han blant annet 
i fransk orlogstjeneste og ble 
hedret med æreslegionens 
ridderkors. Etter hjemkomsten 
derfra førte han i flere år 
statens dampskip ”Nordkap”, 
og som sjef for dette reddet 
han i året 1842 er par hundre 
mann av besetningen på det 
russiske linjeskipet 
”Ingermannland” og ble hedret 
med den russiske 
Stanislausordenen. 
 Kort sagt, han var både 
samfunnsbevist og ærekjære 
men også en fremragende og 
høy dekorert sjøoffiser. Til 
sammen bidro dette til at han 
etter hvert ble mislikt og 
misunt av kollegene, som 
startet en rykte krig mot ham. 
 Ryktene gikk ut på 
forskjellige ting og førte til at 
Sigholt ble forbannet på 
ryktesmedene og utfordret 
dem til duell med pistol. Den 
ble ikke mottatt. I stedet ble 
han anmeldt. Duell var 
ulovelig. Saken nådde høyere 
militærmyndigheter og Sigholt 
ble satt under militær tiltale. 
Rettsaken, der Sigholt fikk en 
ung advokat fra Larvik som 

forsvarer, Johan Sverdrup, 
endte med full frifinnelse. I 
1848 skjedde det. Dermed 
skulle man tro at alt var over, 
men sjikanen fortsatte. 
 Sigholt utviklet 
paranoide trekk og mistet til 
slutt helt fatningen. Han gikk 
til motangrep mot sine 
kolleger og anmeldte dem for 
en rekke udokumenterte 
forbrytelser. Anmeldelsene 
førte imidlertid kun til at han 
selv ble satt under tiltale for 
falske anklager og 
respektstridige forhold. 
 Det ble ny rettssak, og 
den ende med at Sigholt ble 
dømt til seks måneders 
festningsarrest. 
Ved Høyesterettsdom av 8. 
november 1848 ble straffen 
skjerpet til seks måneders 
straffarbeid og tap av embete. 
Da Sigholt fikk denne 
meldingen, skjøt han seg. 
 Dommen og Sigholts 
selvmord utløste en veritabel  
harme. Gode Borgere i 
Stavern, ikke minst småfolket,  
 
 
 

Framsiden av støtten 
 
samlet inn penger til en 
bautastein for Sigholt, men 
først etter seks år, etter at man 
hadde fjernet deler av 
innskriften på bautasteinen, 
fikk man lov til å reise den. 
 Presten som forrettet 
ved begravelsen Johan 
Sverdrups fetter William 
Sverdrup, holt en tale som 
stengte alle videre karriere 
dører for ham. 

 Også i avisene kokte 
det. ”Amtstidene” – Larviks 
eldste avis og den ledende på 
den tiden – toner tidlig flagg 
og skrev rett ut at ”Høiesterett 
har dømt ham(Sigholt), men 
folket frikjente ham. Avisen 
hadde også tidligere rettet 
kraftig skyts mot regjering og 
myndighetenes håndtering av 
Sigholt- saken, men mye av 
dette angrepet var klipp fra 
andre aviser, så bladet hadde 
sluppet påtale og bøter. 
 Verre gikk det med den 
unge redaktøren Jens 
Steenberg i den nye avisen 
”Nordstjernen” (grunnlagt 
1847), som holt til i 
Fredriksvern. Også Steenberg 
tok kraftig parti for Sigholt, 
mens nasjonens ledende organ 
på denne tiden, 
”Morgenbladet” forsvarte både 
dom og Sigholt-kritikere og 
konkluderte med at Sigholt 
ikke var blitt uskyldig eller 
urettferdig felt. 
 En anonym artikkel i 
”Nordstjernen” gikk til 
frontalangrep mot denne 
oppfatningen under tittelen ” 
Er Morgenbladet Dommer 



eller Anklager?” I dette 
angrepet falt det imidlertid 
noen uttalelser som gjorde at 
redaktør Steenberg ble satt 
under tiltalefor ”forsæteligen 
og aabenbar Ringeagt mot 
Rigets Høiesteret”. Resultatet 
ble ”32 dagers Fængsel på 
sædvanlig Fangekost”. 
 I romjulen 1850 
demonstrerte 200 medlemmer 
av Laurvigs Arbeiderforening 
og Fredriksvern 
arbeiderforening mot 
dommen. Etter å ha innviet en 
ny fane oppsøkte en 
deputasjon Sverdrups bopel i 
Prinsegaten. 
 Sverdrup ønsket 
arbeiderne lykke til. Deretter 
fortsatte prosesjonen bort til 
Stutteriet (i dag Bugge-huset 
nederst i Bøkkerbakken), der 
Steenberg satt fengslet. Man 
hyllet ham og toget til 
foreningens lokale ”hvor en 
skaal for Marcus Thrane som 
Arbeidernes Talsmann tømte i 
Viin” 
 ”Amtstidenes” dekning 
av arbeiderdemonstrasjonen 
levner ingen tvil om hvordan 
avisen betrakter saken mot 

Sigholt ”Tak til Arbeiderne for 
deres Fremtræden, for derved 
at lægge for dagen Opinionen 
mod Makten og dens Heroers 
despotiske Forhold til den fri 
presse og gjorte forsøk paa at 
kue det konstitutionelle Gode, 
som i Grundlovens paragraf 
100 er erklært for frit” 
 Steenberg lot seg heller 
ikke knekke. Da han slapp ut, 
fortsatte han sitt avisvirke i 
Stavern. Senere flyttet han til 
Horten og grunnla avisen 
”Gjengangeren” 
 I avishistorisk 
perspektiv er således Sigholt- 
saken spesiell interessant: Det 
var nemlig en av de aller første 
sakene der ytringsfriheten og 
Grunnlovens paragraf 100 i 
den unge nasjon ble satt på en 
alvorlig prøve.  
 
Trykket med tillatelse av  
Kjeld-Willy Hansen,  
Østlandsposten 

 
 

 

 

 

 

Sigholtsaken i 

litteraturen 
 
Sigholt får ikke bare folkets 
sympatiunder rettssakene og i 
tiden etter sin død. Han får 
også en litterær oppreisning 
etter tragedien. 
 
Blant annet i en skillingsvise, 
som kom ut i Kristiania i1849 
under tittelen ”En ny og 
bedrøvelig Vise om den stolte 
Sømand Kaptain-Lieutnant 
Sigholt og Hans Fiender” 
 Visen teller 16 strofer, 
omhandler hele Sigholts 
karriere og ender i en ironisk 
siste linje: 
 ”Mod Flager sjuede 
hans stolte Blikk/ Han taalte 
ei, at det blev plettet/ Og hva 
han muligens engang begikk 
/Han nu i sitt blod har 
udvettet.! / Saa er da endelig 
Jagten endt,/ Nu jubler den 
Norske Marine,/ Med Æren er 
det jo daarlig bevent,/ Men 
”Leve den stole Marine!” 
 Visen ble både solgt og 
sunget av unge opposisjonelle 
staværinger i tiden etter 

selvmordet, gledet nok 
Sigholt- sympatisørene, men 
irriterte hans motstandere. 
 Men saken får flere 
litterære epiloger. I 1908 utgir 
Larvik-forfatteren Sigurd 
Mathisen novellesamlingen 
”Hjemlig jord” og i den 
samlingen finner man novellen 
”Jernkorset- en selsom 
opplevelse”, som turnerer 
selvmordet til kapteinløytnant 
Sigholt. 
 I Mathisens novelle er 
Sigholt blitt til Eske Bille, 
bautaen et sort jernkors, 
dødsdatoen 26. november 
1841 og inskripsjonen som 
følger ” Her under hviler 
Støvet af Premiærlieutnant i 
Marinen Eske Bille. Død den 
26. november 1841. 
Bortrykket i den unge alder af 
29 aar fra en trofast pige og en 
stolt løpebane, hvorpaa han 
tidlig naaede vidt. Hvil i fred” 
 Det er imidlertid den 
halvt utviskende inskripsjonen 
på baksiden av korset som 
pirrer forfatterens fantasi og 
gir stoff til det som blir 33 
sider lang novelle. 
  


