Svendborg Amt 1930

Sognefoged Hans Christensen,
Vejstrup, og hans Slægt.
Ved Thøger Dissing.
Sognet og Slægtsgaarden.
EJSTRUP Sogn ligger i det sydøstlige Hjørne af
Gudme Herred, Grænsen mod Syd gaar gennem
den skønne V ejstrup•Aadal, hvis Rigdom paa sjældne
Planter er saare stor. I Bunden af nævnte Dal strøm"
mer den viltre Vejstrup eller Klingstrup Aa, den sid"
ste Levning af den mægtige Smeltevandsstrøm, som
i en fjærn Urtid har udskaaret denne dybe Dalslugt.
Endnu piler smaa, spinkle Bække ned igennem de
skarptskaarne T værslugter i Dalens Sider, og Aaens
Bredder er bræmmet med fortløbende Rækker og
Dynger af Graasten.
Langs Aaens sydlige Bred ligger Skaarup Sogn i
Sunds Herred med Byen Øster Aaby og Aaby Mark.
Vejstrup Sogns Jorder falder i bløde Bakkebølger
fra Vest imod Øst, hvor de begrænses af Store Bælt.
Mod Nord ligger Oure Sogn; Sogneskællet er ogsaa
her et Vandløb, som paa en Del af sin V ej mod Bæl"
tet strømmer. gennem en dyb Dalfure. Mod Vest lig"
ger Brudager Sogn, men Skællet mod det er ikke be"
stemt ved Naturforholdene.
Vejstrup Sogn er nu 932 ha stort, og Jorderne er
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i Almindelighed gode, letmuldede med Lerunderlag.
Plantevæksten udmærker sig ved stor Frodighed. Dal"'
siderne mod Nord og mod Syd er til Dels dækkede
med Skov og Krat, og ned mod Bæltet findes et større
Skovparti, som væsentlig hører under Henegaarden
Tiselholt, der ligger lige ved Skovens Sydrand nogle
faa Hundrede Meter fra Stranden.
Sognet , har endnu en Herregaard, V ejstrupgaard,
som ligger i det sydvestre Hjørne af Sognet lige paa
Randen af Aadalen. Desuden findes der 30 Bønder"
gaarde og ca. 120 Huse, af hvilke mange er saakaldte
"jordløse" Huse. Befolkningstallet er godt 700.
1372 nævnes Sognets Navn i et Tingsvidne paa
Gudme Herredsting, og det har da Formen Wixtorp;
men det oprindelige Navn er sandsynligvis Wigstorp,
hvis første Led nok er et Mandsnavn. Som vore mange
T orp"Byer er Vejstrup af forholdsvis sen Oprindelse,
vel fra Tiden mellem 800 og 1200; men om Menne"
sker s Liv og F ær den indenfor Sognets Grænser i langt
ældre Tid fortæller de talrige Fund fra Stenalderen,
som er gjorte i Sognet, og de mange Oldtidsgrave,
Kæmpehøje o_e Stendysser, som Sognet tidligere har
haft; alene paa den Jord, som hører under Gaarden,
Matr. Nr. 7, var der i gammel Tid fem Dyssegrave.
Desværre er alle Kæmpehøjene sløjfede, og n æsten
alle Dyssegrave forlængst lagt øde; kun et enkelt
Gravkammer med en mægtig Dæksten findes endnu
velbevaret og fredet ved Gaarden "Dybendal" paa
Vejstrup Mark, og selv den har der været alvorligt
Bud efter, idet der for oven i Dækstenen findes et
dybt Borehul.
I rigtig gammel Tid var der meget Krongods. i
Sognet. I en Jordebog til Nyborg Slot, vistnok fra
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1662, nævnes 14 Gaarde i Vejstrup, som tidligere har
hørt under Kronen, men i onde Tider for Riget bort"
kom de ved Mageskifte og Pantsættelse til Tiselholt
og Vejstrupgaard.
Da Matrikulen af 1688 blev affattet, fandtes der
ikke Krongods i Vejstrup. Der nævnes ialt 30 Gaarde,
8 H u se og Vejstrup Vandmølle. 12 Gaarde og 7 Huse
hører under Tiselholt, 2 Gaarde og Møllen hører un"
der Vejstrupgaard, 2 Gaarde hører under Hvidkilde,
l Gaard tilhører Kirken og l Præstekaldet, l Amts"
stuen og l er Ryttergaard, en Huslod hører under
Degnekaldet, og 4/ 5 af en Gaard tilhører Svendborg
Latinskole, kun den sidste Femtedel af denne Gaard
er Selvejendom, Resten af Gaardene tilhører forskel"
lige adelige eller borgerlige Ejere.
Hovedgaarden K lin gsirup ligger i Skaarup Sogn,
men tæt ved Vejstrup SogneskeL Den ejes fra 1680
til 1722 af Jørgen Henning Walkendorff, men han
nævnes ikke i Matrikulen af 1688 som Ejer af Jorde"
gods i Vejstrup, endskønt det af et Laasebrev paa
Klingstrup Gods, som blev læst paa "Fyenbo .. Landtz"
tingh" 4. Marts 1640, ses, at Klingstrup paa dette J"ids"
punkt har en Gaard i Vejstrup, og i den bor en
Mand, som hedder Lauritz Ifuerszøn. Denne Gaard
maa imidlertid senere være bortsolgt, men hvornaar
det er sket, er det ikke lykkedes mig at udfinde.
Fra 1706 af har Klingstrup dog atter Jordegods i
Vejstrup; i dette Aar tilskøder Lyder Spleth til Er"
holm Henning Walkendorff paa Klingstrup en Halw
gaard i Vejstrup By, og i denne Gaard bor der en
Mand, som hedder Jens Nielsøn, og senere i Erik
Skeels udgivne Skøde af 10. Maj 1725 til Børge og
Henning W alkendorff paa Kling strup Gaard og
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Gods, nævnes endnu en Gaard i Vejstrup, "som
Rsamus Henricsøn paaboer." Den sidstnævnte Gaards
Hartkorn er 7 T d. " Skp. 2 F dk. l Alb., og den sva"
rer i Landgilde: 10 Skæpper l Otting l Potte Rug,
22 Skp. l Otting l Potte Byg, 16 Skæpper Havre, l
Lispund Smør, 2 Lam, 3 Gæs og 6 Høns og, som det
ses af en senere Jordebogs"Optegnelse, 11 Rgd. aarlig
i Hovningspenge.
Denne saaledes beskrevne Gaard, som fra den Tid
af hører under Klingstrup Gods, indtil Hans Chri=
stensen køber den i 1807, er hans gamle Slægtsgaard.
Den laa inde midt i Vejstrup By paa højre Side af
den Gyde, som i en noget bugtet Linie fører fra
Landevejen forbi Mejeriet hen til den saakaldte Ege"
mosevej, og Gaarden laa i det Hjørne af sin Toft,
som er nærmest ved Landevejen; denne Toft har nu
Matr. 19 a og hører under "Lindegaard". Hvornaar
denne Gaard kom i Slægtens Besiddelse har jeg des"
værre ikke kunnet faa sikkert oplyst.
Henric Rasmussøn.
I Nyborg Amts Matrikul fra 1688 nævnes Henric
Rasmussøn som Fæster ~f 2 Gaarde i Vejstrup, da"
:v ærende Matr . .Nr. 19 og Nr. 23; den første tilhører
·da ]ens Schult .i Odense, den anden Paul Zachariasen
i Nyborg; den sidstnævnte har ogsaa Tilnavnet Grøn=
;n evold og ~jede Ii!!sselagergaard fra 1683 til sin Død
1702. Om Gaarden Nr. 19 i Vejstrup hedder det i
Matrikulen af 1688, . at den er en Ødegaard, om Gaar"
:den .Nr. 23, at dens tidligere Fæster hed Rasmus Han~
søn. Gaarden Nr. 19 blev 16. Aug. 1688· tilskødet
Generalfiskal .]ørgen Landarp h, . og det siges i Skøi>
.det, at det er "en ødde Gaard, som Hendrich Rasmus"'
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søn sidst i Fæste haufuer haft", og det maa vel for"
staaes saaledes, at han ikke mere er Fæster af nævnte
Gaard. Endnu samme Aar solgte Jørgen Landorph
denne Gaard tillige med en anden Gaard i Vejstrup,
som han ogsaa havde købt af Jens Schult, til Sogne"
præsten i Skaarup, Hr. Knud Trochmann, som var
meget ivrig i at handle med Jordegods. Maaske for"
holder det sig saaledes med Hendrich Rasmussøn,
at han er en Søn af den tidligere Fæster af Matr. Nr.
23, Rasmus Hansøn, og at han, efter at Gaarden Nr.
19 er bleven lagt øde, formodentlig under Svenske"
krigen 1658-60, er bleven Fæster af sin Fødegaard,
da Faderen paa Grund af Ælde ikke kunde bestride
Fæstet mere. Endelig er der jo ogsaa den Mulighed,
og det er maaske netop det rigtige, at Henric Ras"
mussøn kan have giftet sig in.d paa den tidligere om"
talteGaard paa dennuværende Matr. 19 a i Vejstrup,
og saa bleven Fæster af den; men de gamle Fæste"
og Skifteprotokoller for Klingstrup er desværre ikke
bevarede, og jeg har ikke kunnet afgøre dette Spørgs"
maal. Men i hvert Fald Henric Rasmussøn er
den første sikre Mand, hvis Navn kendes, i den
dygtige Bondeslægt, hvis Historie vi nu skal beskæf"
tige os med. Henric Rasmussøn døde som en ældgam"
mel Mand og blev begravet 4. Sept. 1712. Han blev
84 Aar gammel og maa saaledes være født omkring
ved Aaret 1628, og han har da oplevet mange mærke"
lige Begivenheder: Danmarks Ydmygelse under T reø
diveaarskrigen, T orstenson•Fejden 1643•44 og den store
Svenskekrig 1658-60, som alt betegner Danmarks
Fald fra den førende Stilling i Norden, hvilken Plads
Sv.erige derefter indtager. Han oplever Adelens dybe
Fald i 1660 og Enevældens Indførelse og endelig som
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Olding den store nordiske Krig. Hvis han har været
en betydelig Mand, hvad der dog vel er Grund til at
antage, naar der ses hen til hans Efterkommere, hvilke
forunderlige T anker og Følelser har han da ikke huset
i sit Sind. .Han staar netop i sin Manddomskraft, 30
Aar gammel, da den store Svenskekrig bryder ind, og
han har sammen med sine Sognefæller lidt ubeskrive"'
ligt under Svenskernes Hærgninger. Ja, han maa jo
endog i en særlig Grad have været udsat for Fjen"'
dens Vold, da hans Gaard var den eneste i Byen, der
blev helt lagt øde.
Helt ned ·til den nyere Tid levede Sagnene om
Svenskernes grumme Færd i Folkemindet. Som æl"'
drc Mand fortalte Sognefoged Hans Christensen
Friskolelærer Rasmus Hansen følgende Slægtssagn
derom:
Det var Juleaften 1658, at Svenskerne første Gang
kom til Vejstrup, og de kom over Isen fra Langeland.
Med Angest og Bekymring havde Sognets Beboere
frygtet deres Komme og for længe siden taget deres
Forholdsregler. Alt, hvad de havde, af Penge og
Værdisager af Sølv, Kobber eller Tin havde de gemt;
selv Tønder med Kød og Flæsk gravede de ned i J o r"'
den. I Følge Hans Christensens Fortælling hed hans
Mormoders Moders Fader Anders Jørgensen, og han
var endnu en ung Mand, da Krigen begyndte; han
gravede da ogsaa bl. a. to store Tønder med Rugmel
ned et Sted ude paa Bymarken, inden Svenskerne kom,
medens hans Kone gemte en Tønde godt Øl: og et
Anker Mjød ude i deres Have. Melet kom til god
Hjælp næste Sommer, da der knap fandtes Brød der
paa Egnen. Anders Jørgensen havde ganske vist no"
gen Vanskelighed ved at finde Melet igen, da der om
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Foraaret var harvet og saaet hen over Stedet, hvor det
laa gemt; han maatte pløje Ageren igennem tre Gange,
inden han stødte paa Tønderne. Melet i den ene
Tønde var endnu ganske sundt og friskt; men i den
anden Tønde var Fugtigheden trængt ind ved den ene
Side, saa Melet var noget klumpet, og Brødet af det
blev ikke saa godt; men under Forholdene, som de nu
engang var, tog man ingen Hensyn til sligt, og Brø,.
det "blev spist med søde Munde, for Hunger er hed."
Da Svenskerne kom til Vejstrup Juleaften 1658,
fandt de Byen folketom; saa godt som alle Beboerne
var flygtede ned i Aaskoven, hvor de havde skjult
sig, og der tilbragte de saa den Julenat i Sne og
Ku lde. De led forfærdeligt, men ved at holde hver,.
andre vaagne og ved at gaa lidt frem og tilbage holdt
de fleste dog Livet; dog ikke alle: en Kone, som
havde et lille Barn, var gaaet lidt afsides med det og
havde sat sig i Sneen for at give Barnet Die; der
fandt de andre hende død om Morgenen, medens Bar"'
net endnu levede og laa og sugede Blod af sin døde
Moders Bryst. Ikke underligt, at Mindet om denne
frygtelige Julenat levede gennem mange Slægtled og
fyldte Sindene med Gru.
Hen paa Morgenstunden blev der sendt Spejdere
op til Byen for at undersøge, om det var muligt at
vende tilbage, og disse bragte snart efter den glade
Tidende, at Svenskerne var i Færd med at bryde op
for at drage længere Nord paa. De stakkels forkomne
Mennesker vendte da tilbage og fandt ikke blot Tag
over Hovedet; men til deres store Glæde ogsaa de
fleste af deres Ejendele i Behold. Vel havde Sven::o
skerne gjort sig ordentlig til gode med deres Julemad
og taget med sig, hvad de nogenlunde let kunde føre;
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men de havde ikke ødelagt det, de lod tilbage. Dog,
hvor saa der ud overalt, netop "som om Svenskerne
havde været der," som man undertiden siger endog i
vore Dage. Kister og Skabe var opbrudte, og Indhol"
det laa kastet hulter til bulter; Svenskerne havde
aab cnbart søgt efter Penge og andre Værdisager; men
de havde da ogsaa skiftet Skjorter og Strømper, Uld"
handsker og andre Klædningsstykker, og hvor de
havde fundet et Par Støvler, del' var bedre end deres
egne, der havde de taget dem som lovligt Bytte.
I de følgende Maaneder kom der med kortere og
længere Mellemrum atter og atter svenske Troppe"
styrker til Byen, og hver Gang, det skete, søgte Be"
boerne til Skoven; enkelte blev dog altid tilbage,
blandt dem især en gammel Kone, som havde meget
svært ved at gaa. Længe var der ingen af de svenske
Soldater, der voldte hende nogen Men; men saa en
Dag kom der en særlig raa Karl ind til hende, og da
han ikke fandt noget at røve hos den stakkels hjælpe"
løse Kone, saa han ondt paa hende, greb derpaa hendes
Haand, stak to af hendes Fingre ned i Bøsseløbet
og brækkede dem, hvorefter han grinende gik sin
Vej. Fra den Dag af slæbte den mishandlede Kone
sig ogsaa til Skoven, i:J.aar Fjenderne kom.
Henad F oraaret skete der dog en Forandring med
Hensyn til denne Løben fra Hus og Hjem. No"
get skyldtes dette vel, at Carl Gustav, der tilsigtede
en varig Erobring af Landet, selvsagt ikke ønskede det
ganske hærget og ødelagt, men tilsagde Befolknin"
gen sin. Beskyttelse. Folk blev i hvert Fald hjemme,
og nogen legemlig Overlast blev de i Almindelighed
ikke til Del; men forøvrigt gjorde de svenske Kri"
gere, som de vilde, og tog, hvad de havde Lyst til,
naar de kom til Byes.
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Som det led hen paa Sommeren 1659 kom Sven"'
skerne dog sjældnere og sjældnere og holdt sig sam:::
lede i Nyborg og Omegn. Men saa maatte Bøn:::
derne viden omkring fra køre utallige Ægter til Ny:::
borg og levere Korn og Kød og Flæskl og Hø og
Halm, og hele Egnen blev ganske udarmet deraf.
Engang føromtalte Anders Jørgensen havde været i
en saadan Ægt til Nyborg, fandt han en hel Tønde
Kød paa Hjemvejen; den var sagtens tabt af en an"'
den Ægtvogn. Glad tog Anders Jørgensen Tønden
med sig hjem, og dette Kød blev brugt ved et Barsel:::
gilde, som han holdt den følgende Søndag, og "det
var netop Barselgildet ved min Mormoders Moders
Daab," sagde Hans Christensen altid, naar han for:::
talte dette Sagn. Hele Byens Befolkning var med til
Gildet og glædede sig ved at spise Kødet,, der var
bleven dem til Del paa en saa underlig Maade i en
Tid, da næsten ingen havde blot det tørre Brød. Det
var saa ved det samme Barselgilde, at Anders Jør:::
gensens Kone overraskede sine Gæster ved at sætte
Kruse med stærkt Øl paa Bordene og ved at skænke
dem god gammel Mjød, det hun havde gemt i Haven
Aaret før, inden Svenskerne kom.
Alt dette er jo Sagn, men der er dog utvivlsomt
en Kerne af Sandhed i det.
I Matrikulen fra 1688 nævnes Anders Jørgensøn
som Fæstebonde i Gaarden Nr. 8 i Vejstrup. An"'
ders Jørgensøn døde i 1709, 80 Aar gammel, og han
ma:1 saaledes være født mukring ved 1629; han er
da ca. 30 Aar paa den Tid, da Svenskekrigen raser.
I Gaarden Nr. 8 sidder 1731 en Mand, der hedder
Jacob Hansøn som Fæster, og hans Datter blev Mor~
moder til Hans Christensen. Nu skulde det blot
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kunne bevises, at Jacob Hansøn var gift med Anders
Jørgensøns Datter, og det er dog højst sandsynligt,
at det forholder sig saaledes, da han bor i den Gaard,
som Anders Jørgensøn tidligere har haft; men jeg
har ikke igennem Kirkebogens Optegnelser kunnet
fastslaa det.
Nu vil vi imidlertid vende tilbage til Henric Ras"
mussøn, som altsaa var født 1628. Han havde mindst
tre Sønner, Rasmus, Hans og Anders, og vistnok i
det mindste en Datter, idet jeg gaar ud fra, at den
Karen Hendrichsdatter, som blev begravet i Vejstrup
19. Marts 1747, 70 Aar gammel, er en Datter af ham.
Der findes nemlig paa den Tid, da hu111 maa være
født, saavidt jeg kan skønne, kun en Mand i Vej"
strup, der bærer Navnet Hendrich.
Hans Rendricsøn døde allerede i 1697 kun 34 Aar
gammel, og Anders Rendricsøn døde Aaret efter og
blev kun 29 Aar gammel, - begge efterlod de sig
Børn; men vi skal nu følge den sidste af Sønnerne,

Rasmus Hendricsøn.
Han blev født 1659, ·midt under Svenskekrigene;
hvor naar han blev gift, eller hvem, der var hans
første Kone, kan ikke oplyses, da Kirkebogen for
Vejstrup ikke er bevaret for en Tid, der ligger læn"
gere tilbage end 1689; men nogle af Kirkebogens aller"
ældste Optegnelser vedrører netop Rasmus Hendric"
søn og hans nærmeste Slægt, og det kan have sin In"
teresse at se, hvad disse korte Notater kan for"
tælle os:
1689.

8. Søndag efter Trinitatis jordet Rasmus Hen"
dricsøns dødfødte Barn.
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4. Søndag i F as ten trolovet Hans Hendric"
søn og Mette Rasmusdatter.
Ægteviet l. Søndag efter Trinitatis.
"
10. Søndag efter Trinitatis jordet Rasmus Hen"
"
dricsøns ene Tvilling, 3 Dage gammel.
11. Søndag efter Trinitatis døbt Rasmus Hen"
"
dricsøns Barn Anne.
Decbr. begravet Rasmus H endricsøns anden
Tvilling, 14 Uger gammel.
1692. 3. Søndag efter Trinitatis døbt Rasmus Hen"
dricsøns Anne.
1694. l. Jan. hjemmedøbt Rasmus Rendricsøns og
Hans Rendricsøns 2 Piger. .
6. Januar begravet Hans Rendricsøns Hustru.
Marie Renselsesdag (2. Febr.) kast Jord paa
Hans Rendricsøns nyfødte Barn, hjemmedøbt.
Søndag Septuagesima ( 4. F ebr.) kast J ord paa
"
Rasmus Rendricsøns hj emmedøbte Barn.
13. Juni begravet Rasmus Rendricsøns Hu"
"
stru.
Disse faa Optegnelser efter Kirkebogen giver os
et stærkt Indtryk af, baade hvor stærkt Døden hær"
ger i den Slægt, som vi her beskæftiger os med,
og hvor forfærdende stor Dødeligheden er for spæde
Børn og unge Mødre i denne fjærne Tid. Rasmus
Rendricsøn forb lev ikke ret længe i Enkestand; 11.
Februar 1695 trolovede han sig med Cicel Andersdat"
ter, Datter af Fæstegaardmand Anders Rasmussøn i
Oure, og deres Bryllup fejredes 21. April samme Aar.
Dette Ægtepar fik nu 6 Børn, hvis Navne findes
i Kirkebogen; men tre af dem døde som smaa, og
kun en Søn og to Døtre opnaaede voksen Alder.
Sønnen blev døbt 22. Juli 1701, og han fik sin Mor"
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faders Navn, Anders Rasmussøn. Cicel Andersdatter
døde 1732, 63 Aar gammel, og hun blev jordet 14.
Maj; medens Ras11;1us Rendricsøn døde i Februar
173'7, 78 Aar gammel.
O m dette Ægtepar er der desværre ikke bevaret
nogen mundtlig Tradition i Slægten, endnu mindre
skriftlige Optegnelser. I hvert Fald er saadanne ikke
komne til Meddelerens Kundskab.
N oget bedre stillede er vi, naar vi nu kommer til
det næste Slægtled med
Anders Rasmussøn.

Han er, som foran nævnt, døbt, vel ogsaa· født
i Juli 1701. I 1730, d. 8. Oktober, blev han trolovet
med Maren, Datter af Fæstegaardmand Jacob Han"
søn i Gaarden Matr. Nr. 8 i Vejstrup. Hun var
døbt 14. April 1709, og hendes og Anders Rasmus:>
søns Bryllup fejredes 3. Decbr. 1730. Hvornaar de
har overtaget hans Fødegaard i Vejstrup kan ikke op"
lyses, da, som nævnt, ingen Fæsteprotokoller for
Klingstrup Gods og intet Fæstebrev er bevaret; men
i et Pantebrev, dateret 11. Decbr. 1734, udstedt af
Henning Christoffer Walkendorff af Klingstrup til
Frederic Hein til Steensgaard, nævnes blandt andre
Gaarde, ogsaa Gaarden paa Matrikuls Nr. 19 a i
Vejstrup som Pant, og da nævnes tillige Anders Ras"
mussøn som F æ ster af denne Gaard.
Anders Rasmussøn og Maren Jacobsdatter faar
mindst 6 Børn, men kun faa af dem opnaar den
voksne Alder, og blandt dem var ingen Sønner.
Det er gennem Stavnsbaandets tunge Aar, at dette
Ægtepar sidder i den gamle Slægtsgaard i Vejstrup,
og de har sikkert, som næsten alle danske Bønder i
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disse Dage, mærket de onde T iders Tynge. Det er
de danske Bønders dybeste F ornedrelsestid, Hoveriet
tynger som en Mare, og Armoden vokser. Kvægpe:::
stens frygtelige Svøbe gaar hen over Landet, og mang:::
foldige Bønder ved ikke deres levende Raad, naar,
som det ofte skete, næsten alle deres Fækreaturer var
d øde. Men det er ogsaa i disse Aar, at den ny Tid
f ødes, og Bøndernes Frigørelse ·og Oprejsning stun:::
der til. Der er adskilligt, som tyder paa, at Anders
Rasmussøn var et Hovede højere end de fle ste af
sine Standsfæller i disse Dage, og det er sandsynligt,
at hans V ilkaar var en Del bedre end deres.
Der var nu først det afgørende vigtige Forhold,
at hans Gaard var hoverifri, og dernæst var han en
Mand, der havde F orstaaelse af, hvor betydningsfuldt
det var at antage de ny Agerdyrkningsmetoder, der
kom frem, og endelig havde han Mod til trods sine
Sognefællers Spot og Ugleseen at gaa sine egne Veje,
hvilket var saare ualmindeligt i den Tid. Det er
ganske utvivlsomt, at Hans Christensen lignede sin
dygtige Morfader og har arvet en god De~ af sin
stærke Energi, sit Mod til at gaa ny~ Veje og sin
Forstaaelse af N utidens Krav fra ha:m. Efter Hans
Christensens mundtlige Fortælling· har F riskoldærer
Rasmus Hansen optegnet følgende betegnende Træk
om ham:
Under den store Kvægsyge, som hærgede Landet
i Midten af Syttenhundredtallet, kom den flere Gange
til denne Egn; men det var især slemt i 1771. Syg:::
dommen udbrød da ved Mikkelsdagstide, mens Kø:::
erne endnu gik i "Ævret" og havde rigelig~ Græs.
Saasnart Pesten viste sig, tog Anders Rasmussøn
sine Kreaturer paa Stald; men de andre M ænd i
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Sognet lod fortsat deres Køer gaa i Marken, og Re"
sultatet blev da ogsaa, at alle deres Høveder døde paa
15 nær. Anders Rasmussøns Kreaturer derimod blev
slet ikke syge, men levede i bedste Velgaaende. Naar
han saaledes trøstigt kunde sætte sine Kreaturer paa
Stald saa tidligt, skyldtes det, at han havde en bedre
Avl end sine Byfæller, og navnlig havde han en Del
fortrinlig Hø. Han havde nemlig nogle Aar i For"
vejen saaet nogle Agre med Kløver, og navnlig paa
den fede Toftejord gav den et meget stort Udbytte.
I Aaret 1772 kom K vægpesten igen til Sognet hen
paa Slutningen af Sommeren, dog mindre voldsom
end Aaret før. Anders Rasmussøn satte igen sine Hø"
veder paa Stald, og hele Vinteren derefter blev ingen
af dem syge; men saa hen ad F oraaret gik det galt.
Sygdommen var for længst overvunden i de angrebne
Besætninger i Byen; men da det gik langt hen paa
Foraaret, inden Græsset ret kunde komme frem, saa
man kunde faa Kreaturerne ud, saa blev det smaat
med Foder hos Anders Rasmussøn, som havde en
stor Besætning. Han maatte da ty til en Halmstak,.
som han havde staaende ude i sin Toft fra forrige
Aar. Lidt betænkelig var han vel ved at bruge af
Halmen, thi han vidste, at en Flok syge Køer havde
om Efteraaret brudt ind paa hans Toft fra Bymar::o
ken, og de havde gaaet og rodet og savlet i hans
Halmstak. Dog nu var der jo gaaet saa lang T id,
siden dette skete, og da hans T rang for Halmen blev
meget stor, vovede han at fodre med den. Men
det skulde han ikke have gjort; thi nu blev hans Køer
straks angrebne af Sygdommen, og de døde paa to
nær; desuden reddede han nogle Unghøveder, som
ikke havde faaet noget af den ulykkessvangre Halmstak.
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Han maatte nu naturligvis sammen med Skaden
døje adskillig Spot af sine Byfæller, som længe havde
set skævt til ham for hans Helds Skyld, og fordi han
vovede at gaa sine egne V eje. Det var som alt nævnt
sjældent i de Dage, at nogen vovede at gaa mod
det, som var Skik og Brug, eller det, som var ved"
taget i ,Bylave_t. Alle lige lange eller rettere lige korte
Skridt, og alle sammen Fart eller Mangel paa Fart
i Foden; det var Løsenet blandt Bønder i de Tider.
Alt nyt er ondt, sagde de. Bliv paa de Veje, Fædrene
har vandret, og dyrk de Vækster, som de har dyr"
ket, og dyrk dem paa samme Maade. Uvillie og Spot
overfor den, som vover at følge sin egen Villie paa
Trods af de andre; han skal kanøfles. Og, saa ka"
nøflede de Anders Rasmussøn, saa godt de kunde.
Men Hans Chris~ensen var stolt over sin Morfader
og fremhævede altid, naar denne kom paa T al e, at
han var den første Bonde her i Egnen, som dyrkede
Kløver.
Anders Rasmussøn og Maren Jacobsdatter havde
fem Børn, to Sønner og tre Døtre; men Sønnerne
døde, mens de. var ganske smaa, og det blev den
yngste Datter, som fulgte Forældrene efter i Gaar"
den. Hun hed
Johanne Andersdatter
og blev døbt i Vejstrup Kirke 17. Maj 1749. Da
hun var 20 Aar gammel, blev hun gift med Christen
Hansen, som var Søn af Fæstegaardmand Hans ]ør"
gensen Baltcher af Øster Aaby. Christen Hansen blev
døbt -i Skaarup Kirke 6. Søndag efter Paaske (29.
Maj 1741). Den 2. Oktober 1769 blev han trolovet
med Johanne Andersdatter af Vejstrup, og deres Bryl"
lup fejredes d. 20. November samme Aar.

Svendborg Amt 1930

<114

THØGER DISSING

Naar det i disse Stavnsbaandets Dage uden Van"
skelighed kunde lade sig gøre for en ung Karl fra
Skaarup Sogn at bosætte sig i Vejstrup, saa skyld"
tes det vel den Omstændighed, at alle Gaardene i Aaby
hørte under Klingstrup, og at Johanne Andersdatters
Hjem var den ene af de to Gaarde i Vejstrup, som
hørte under samme Gods.
H vornaar Christen Hansen og Johanne Anders"
datter overtog Fæstegaarden i Vejstrup kan ikke op"
lyses; men de har sikkert fra første F ær d af boet i
hendes Hjem. Hendes Moder døde i 1779 og blev
begravet d. 15. Decbr. Anders Rasmussøn levede til
1782 og blev 80 Aar gammel ; han blev begravet 15.
Marts. Senest ved hans Død maa Christen Hansen
have overtaget F æstet; men først i Landsdommer
Hans Koefoeds Skøde paa Klingstrup og Vejstrup"
gaard med tilhørende Jordegods af 23. Juni 1792 fin"
der vi ham nævnet som Fæster af Gaarden paa Matr.
Nr. 19 a i Vejstrup.
Christen Hansen og hans Hustru havde fire Børn,
to Sønner og to Døtre, som opnaaede voksen A lder:
Niels~ døbt i Vejstrup Kirke 6. Sept. 1772, døde om"

kring ved 1812 som Gaardejer paa Skaarup Mk.
Karen, døbt 28. Jan. 1776 gift 1804 med Gaardfæster
Christen Rasmussen i Vejstrup; de boede i
den Gaard, som nu kaldes "Lindegaard".
Hans, født 10. Jan. 1781 og døbt 28. Jan. i Vej"
strup Kirke, gift med Anne, Datter af Gaard"
fæster Niels Hansen paa den Gaard i Vej~
strup, som nu hedder "Spillemose", og
Anne Marie, døbt 3. Aug. 1788, gift 1816 med Kasper
Hansen, Ladefoged paa ResseJagergaard; han
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købte samme Aar den Ejendom, som nu kal~
des "Højtofte" (Matr. Nr. 21 b i Vejstrup),
og de boede igennem mange Aar der.
Om Christen Hansen og Johanne Andersdatter vi~
Jes der desværre ikke meget at fortælle. Han var kun
8 Aar gammel, da hans Moder døde, allerede næste
Aar fik han Stifmoder; men hun levede kun et Aar,
og inden der igen var gaaet et Aar giftede Faderen sig
for tredie Gang. I Hjemmet blev der efterhaanden
en meget stor Børneflok, og Vilkaarene har nok ikke
altid været saa blide . for Christen Hansen og hans
Helbrødre; dog staar de som voksne, saavidt det kan
skønnes, i et venligt Forhold til Barndomshjemmet, ·
og det maa jo have været nok saa højtideligt, da de
fire voksne Brødre staar F addere ved deres yngste
Halvbroders Daab. i Skaarup Kirke d. 7. Oktb. 1764.
Christen Hansen synes at have været en stilfærdig
og venlig Mand med et blødt Sind og et godt Lov
mellem sine Bymænd; jeg slutter det sidste deraf, at
han nævnes saa ofte i Kirkebogen som Fadder ved
Barnedaab. Hans Sønnesøn og Navne fortæller, at da
han 6 1 / 2 Aar gammel blev indskreven i Skolen,
spurgte Præsten, den ældre Baggesen, om hans Navn,
og · da Drengen svarede: "Christen Hansen," ud•
brød Præsten: "Nu da, saa er det min gode, gamle
Ven." Johanne Andersdatter har utvivlsomt været
en langt stærkere og mere udpræget Personlighed end
sin Mand. Hun har nok lignet sin Fader, og . hvad
der fortælles om hende viser os adskillige af de T ræk,
som er fremtrædende hos saa mange af de stærke og
dygtige Mennesker, som stammer fra hende. Hun
ejede en stærk Villie og en stor personlig Dygtighed,
parret med praktisk Sans og Sparsommelighed. Der
s•
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lever endnu i Slægten Fortællinger om hende, som
.viser, at hun ikke netop var nogen blid Natur.
En Sønnedattersøn har fortalt et Træk om hende
'fra den Tid, da Udskiftningen af Vejstrups Jorder
fandt Sted. Christen Hansen fik da tildelt det Stykke
af Vejstrup Kohauge, som nu er betegnet med Matr.
Nr. 19 a; hvorpaa Kohavegaarden nu ligger, og hvor:::r
efter den har faaet sit Navn. Christen Hansen var
veltilfreds med Jordstykket og kom glad hjem til sin
Kone og fortalte, hvordan deres Lod var falden.
Hun saa mere praktisk paa Sagen og var alt andet end
fornøjet. Jordstykket var saa ukultiveret og havde saa
mange lave og sumpede Strækninger, og hun gav sin
Misfornøjelse Luft ved at sige: "Der er jo ikke en,gang saa meget som en Skæppe Land, hvor vi kan
saa noget Hør."
Hendes Sønnesøn, Christen Hansen, som var 21
Aar, da hun døde, skriver saaledes om hende: "Min
F armoder var ikke mild og venlig, men havde en
streng og kraftig Karakter og var begavet me~ stor
Forstand. Som jeg nu kan tænke mig, va:t; hun en
gudfrygtig Kvinde, men meget vanskelig for min Mo"
der at pleje og opvarte."
E1~ anden af hendes Sønnesønner, Niels Hansen,.
'Oure, skriver om hende, at hun ikke var saa god~
"men meget dygtig." Det vil sige, at hun var en
noget haard Karakter.
Endelig skal jeg nævne et Træk om hende, som
hendes Sønnedatters Dattersøn har. fortalt, og som
viser baade hendes gammeldags Gudsfrygt og hen"
des Sparsommelighed: Hun gik regelmæssig til Kirke
hver Søndag, og hun havde hele sit Liv to tærnede
Hørgarns Forklæder, som h~n skiftevis brugte til
.~m Kirkefærd.
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Christen Hansen døde i en forholdsvis ung Alder,
nemlig 14. Juni 1806, kun 66 Aar gammel. Døds,aarsagen var Halsbetændelse. Samme Aar, d. 16. Juli,
holdtes der Skifte i Dødsboet. Skifteforvalter var
Landsdommer, Etatsraad H. Koefoed til Klingstrup
og Vejstrupgaard.
Skifteforretningen er b::skrevet saaledes :
Anno 1806 d. 16de Julii indfandt sig den høye Skifteforvalter
T. Hr. Etatsraad Koefoed til Klingstrup og Weistrupgaard
Godser med Fuldmægtig Østrup fra Weistrupgaard i Stervboegaarden for i Fø lge Anmeldelse at holde en lovlig Registrerings- og Wurderings-F orretning til videre paafølgende
.Skifte og Deling efter afgangne Gaardmand Christen Hansen i Weistrup Bye under Klingstrup Gods, der ved Døden
var afgaaet den 14de Juni sidstleden, mellem hans efterlevende Enke og de med den afdøde i deres Egteskab sarnmenavlede Børn, som er 1: en S2ln Niels Christensen, Gaardmand i Skaarup Bye. 2: en Pige Karen Christens Datter,
.givt med Gaardmand Christen Rasmussen her i Weistrup
By e. 3: en Søn Hans Christensen, 25 Aar gammel, ti enen de
her i Stervboegaarden og 4: en Pige Anne Marie Christens
Datter, 18 Aar gamme l, ti en ende i Stervboegaarden.
Som Laugværge for den efterlevende Enke var antaget og
tilstæde Gaardmand Jacob Hansen her af Byen under Tisel.holt Gods; ligesaa var antagen og tilstæde som F ormynder for den umyndige Pige, Gaardmand Korth Hansen i
Østeraabye Bye, Halvbroder til den afdøde.
Som Witterligheds- og Wurderingsmænd var antagen og
tilstæde Sognefogden Hans Andersen, Gaardmand her i Weistrup og Peder I-lansen Skovfoged, gl. Klingstrup Lykker.
I alle foranbenævntes Nærværelse blev da foretaget som
følger: F o r Skifteretten fremstod Enken og var begierende,
at ·denn e Stervboe maatte forsl<aanes for registrering og Wurdering samt videre paafølgende Skiftebehandling, da hun med
sine samtlige Børns Willie og Samtykke var bleven eenig at
den eneste umyn dige Datter, Pigen Anne Marie Christen? Datter bliver til staaet og tilskreven følgende udi Arv efter hendes
.afdøde Fader nemlig:
3 St. Køer af Værdi 20 Rgd. pr. Stk. er
60 Rgd.
en komplet Seng med Tilbehør af W.ærdie
100
14 en Eege Kiste af Wærdie
samt frit Brøllup med 100 Personer eller i
dette Sted i Tilfælde af andre Omstændigheder, som kunde forbyde Brøllups Holdelse i Stervboegaarden, da i rede Penge
100 Rdl.
- Summa 274 Rgd.
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Pigens antagne Formynder tilligemed hende selv erklærede dem fuldkommen formtiet og tilfreds med det af Enken den umyndige tilstaaede, da de indsaae, at det endog var
mere, cnd hun kundl' tilkomme, om denne Stcrvboes Ind- og
Udboe til det yderste blev udbragt, de tilstedeværende mvndige Arvinger havde ikke noget imoc..l det, som Enken havde
tilstaaet den nmyntlige, da enhver is<er af dem tilstoed at
have faaet en lige Anpart her imod, og nu fur Tiden fordrede
de ikke ddere af denne Sten·boe, men o\·erlod samme til enkens frie Brug og Raadighed. Hvad denne Gaards og Besætnings Brystfældighed angaar, da ville Herskabet nu for Tiden ikke gøre nogen Paastand om sammes lstandsa:ttelse,
men forbeholdt samme, indtil Enken i sin Tid vcd Døden
afgaar eller og, om det skulde hefindes, at hun ikke vedligeholdt og forhædrede det hentles afdøde ,\1\and tilfæstcdc,
som nu blev hende Paalagt og Betydet.
Skifteretten kunde altsaa ikke have noget imod, at denue
Hoe, som den nu forefandtes, blev til Enkens frie Hrug og
Raadighed O\'erleveret, imod hun forhandt sig til at holde
tlenne Stervboc fri for ald Gic.:ld og Krav, til Slu1t1ing hli·
ver da alene at anføre dette Skiftes Bekostning, nemlig - cf
ter det den um)'ndigc i Arv tilstaaede kan Boens formue helobc til den Summa 3288 rd, hvoraf altsaa dette Skiftes Bekostning bliver at beregne som folger:
a) Skifte Sallarium
3 nll.
b) til Arveafgifts-Contuiret J :: procento 11
c) Stemplet Papicr til Skiftebrevet
18- 5-l ski.
d) Skrivesallarium
48
1
c) 12 ~~ procento Forhøiclscs-Od))'r
4 - 18og f) til Witterlighedsma:ndene
1Summa 68 rdl. 24 ski.
Da nu Jlltet vtdere ved dette Skifte var at fordage blev det
med a lle ~amtltgt: til'>h:deværentles Willie og Samtvkke sluttet
og tilcndt:br:tgl t1J1der Loftc af Enken og Arvinger at holde
Skifkforvalt<:r~· tl og sammcs Fuldmægtig
i alle ,l\-1aader
Anke- og Kr:lvslos for alt hvad som af dcttc Skifte maatte
dependere, hvilket alt de med ttænders Underskrift her
Protocollen Bekræftedes.
Stervhol'n L>atum ut supra.
Østrup,
Sønn~:rnc Niels -

fuldma:gtig.
Christensen. Hans - Il. C. S. -

N. C. S. Christensen.
Enken Johanne - J. A. D. - Andcrsdatter. Jacob - j. t l. S.
- tiansen.
Christen - C. R. S. Rasmussen paa sin Kones \Vegne.
Pigen~ Formynder Kortk - K. H. S. - Han~en.
Wittcrligheds- og \Vurderingsmændene Hans H. A. S.
- Andersen. Peder- P. H. S. - Hansen Skovfoged.

tJANS CIIRfSTF.NSf.N OG IIANS SLÆGT

119

Denne Skifte"forretning er navnlig interessant dt'r"
ved, at den fortæller om en Velstand i den gamle
Gaard, som vistnok med Rette kan betegnes som me"
gd sjælden.
Efter Christen Hansens Død maa den yngste Søn,

Hans Christensen,
O\'ertage Ledelsen af Gaardens Arbejde sikkert dog i
nært Samvirke med sin kraftige og energiske Moder.
Hans Christensens første Barndom faldt i den be"
vægede Tid. da Kampen om Landboreformerne fandt
Sted; han var kun 7 1 ' 2 Aar gammel, da Stavnsbaandet
blev løst, og som ældre Mand talte han ofte om, at
den Glæde, som denne Begivenhed vakte i hans
Hjem og blandt de Mennesker, som stod dette Hjem
nær, havde givet ham nogle af de rigeste Minder,
han havde fra sin Barndomstid.
Han hørte som Barn de gamle fortælle om Træl"
dommens Dage og om Arbejdet paa Hovmarkerne
undet• fogdens Svøbe eller Herremandens Hun<.h:"
pisk. Om Herredsfoged Niels Brinch, der ejede Ti•
selholt fra 1740 til 1756, gik der saaledes mange haar•
rejsende Historier. Hansaajo da endelig ogsaa selv som
Dreng, hvorledes Bønderne maatte forsømme deres
eget Arbejde for at passe Herremandens. Meget tid"
lig er hans Selvstændighedstrang stor. og hans Fø"
Ieise af Bøndernes Menneskeværd og Ligeret overfor
andre Klasser i folket er vaagen og stærk. Han
harmes over den Behandling, som hans Standsfæl"
ler ofte maa døje, og den Haan og Ringeagt, de tit
er udsatte for. Han forstaar efterhaanden, at naar
Bønderne nyder saa ringe Anseelse, som de gør, saa
skyldes det vel i nogen Maade den~s Fattigdom; men
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det skyldes ogsaa i høj Grad deres Uvidenhed og
deres Mangel paa personlig Udvikling og Frigørelse.
Da han er bleven voksen, maa han sørge over,
at han selv har lært saa lidt i sin Barndom; den
Skoleundervisning, der da blev budt ham, var ussel;
han fik vel lært at læse, men han fik ikke lært at
skrive saa meget som sit eget Navn. Som voksen læn"
ges han vel efter at vinde Oplysning og Udvikling,
indre Frigørelse; men Arbejdet stiller hver Dag sine
Krav, og de maa efterfølges, og igennem mange Aar
bliver disse Krav strengere og strengere; saa bliver der
ingen Tid tilovers til Kundskabs" eller Færdigheds"
tilegnelse. Hans Søn, Christen Hansen, skriver i sine
Optegnelser saaledes om sin F ader:
- "som 18 Aars Ungersvend kom han til at
tænke paa, hvor fattigt det dog var, at han ikke kunde
skrive sit eget Navn; saa fik han en Mand, som kunde
skrive, til at foreskrive sig Bogstaverne, og saa lærte
han sig selv at skrive."
Men han har nok alligevel ikke faaet lært at skrive
paa dette Tidspunkt; thi da hans Søster, Anne Marie,
blev trolovet i 1816, og hendes Svoger, Christen Ras"
mus sen, og Hans Christensen er Forlovere, og de i
den Anledning skal skrive deres Navne, saa skriver
Sognepræsten nedenunder "med paaholden Pen."
Nej, det er nok, som Friskolelærer Rasmus Hansen
fortæller, at i 1827, da Hans Christensen blev Sogne"'
foged, og som saadan ofte fik Breve, der skulde be"
svares, da lærte han sig først for Alvor Kunsten at
skrive, og da var han 46 Aar gammel.
Hans Christensen tilbragte saa godt som hele sin
Ungdomstid . i sit Hjem; dog nævner Rasmus Hansen
et Sted, at han som 19 Aars Karl en Vinter var Tær"
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skekarl paa Broholm. Han blev ikke Soldat, velsag::::
tens fordi Faderen kunde fritage ham som "Gammel:: :
mandssøn", eller det var maaske, som Christen Han•
sen skriver, at han blev fri som "Enkesøn". Hans
Christensen er ved sin F a der s Død 25 Aar gammel,
og kort efter det før omtalte Skifte maa han af en
eller anden Grund have overtaget F æstet efter sin
Moder, og i Slutningen af 1807 køber han sin gamle
Slægtsgaard og bliver Selvejer.
Skødet er af 31. Decbr. 1807 og lyder saaledes:
Jeg underskrevne Hans Koefoed til Weistrupgaard og Kling~
strup. Hans Kongelige Mayestæts Etatzraad giør herved witterlig
.at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder
og aldeles fra mig og Atwinger afhænder til Gaardfæsteren Hans
Christensen den mig hidindtil tilhørende og af ham i Fæste
hawde Bondegaard beliggende i Svendborg Amt, Gudme Herred,
Weistrup Sogn og Bye staaende for Hartkorn, Ager og Eng 5
Td. 4 Skp. l Fjdk. 12 "/ 28 Alb. Hvilken Gaard med alt Tillig~
gende, som før har været en HovningsErie Gaard under Wei~
·strupgaards Hovedgaard, fra nu af herefter skal tilhøre benævn~
te Hans Christensen som en frie Eiendom med ald den Ret og
Rettighed, jeg hidindtil har eiet samme, dog saaledes, at den al~
-drig maa bruges eller sælges til at complettere nogen Hovedgaard
og at den bestandig udi hvis Eiendom den end maattc komme,
bliwer frie for Howerie, ligesom og denne Gaards Bygninger
-ere forsikrede udi Landets almindelig Brand~Casse for den
Summa 830 rd.
Og da nu bemeldte Hans Christensen i Følge den ind~
gangne Kiøbe~Contract af Dags Dato har betalt mig den accor~
derede Kiøbesumma med 2200 rd. Skriwer Toe Tuusinder og
Toe Hundreder Rdl. saa tilstaaes herwed for mig og Arwinger
ingen ydermere Lod eller Dee! at hawe til denne Bondegaard,
men samme herefter tilhøre bemeldte Hans Christensen og Ar~
winger frie for hver Mands Tiltale i alle Maader. Dette Skiøde
udstædes henved i Følge den mig som Sælger ved kongelig
.allernaadigst Resolution af 19. Januac 1803 giwne Tilladelse paa
stemplet Papir til 1 / 4 rd. under min Haand og SegL
Weistrupgaard d. 31. December 1807.
H . Koefoed.

For at -kunne dække Købesummen laante Hans
·Christensen i den "almindelige Enkekasse" 800 Rgd .
mod 1ste Prioritet i sin Ejendom, og for Resten af
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Købesummen udstedte han en Obligation paa 1400
Rgd. til Etatsraad Koefoed sikret ved 2den Prioritet
i Ejendommen. Begge disse Obligationer blev ind,.
friede 1812.
Før i Tiden havde Hans Christensens Slægts,.
g-aard været en Del større end de fleste andre Gaarde
i Byen, men ved Udstykningen, som fandt Sted i
Henhold til Landvæsens.:<Kommissionens Ud:-.tyk:::
nings"forretning i September 1795 blev en halv Snes
Gaardc under Vejstrupgaard og Klingstrup gjort lige
store, i hvert Fald i Hartkorm, og dette blev be.regnet til 5 Td. 4 Skpr. l Fjdk. F 3 ;:!~< Alb.; mellem
disse Gaarde er ogsaa Gaarden paa Matr. 19 a.
Som alle stærke og energiske Mænd vilde Hans
Christensen gerne have meget at raade over og ar"
bejde med, og da en af de ny Selvejere i Ve_istrup,
Reinholdt Rasmussen, Ejer af Matr. 17 efter den
nugældende Matrikel, udstykkede sin Gaard, saa
købte Hans Christensen Hovedparcellen af den. Han
bragte derved sin Gaards Størrelse op til 64 T d. L
med et samlet Hartkorn af ialt 7 Td. l Skpr. 3 Fjdk.
1
"
, ~ Alb.
Skødet er af 23. December 1809. Hans
Christensen laante i Anledning af dette Jordkøb 1000
Rgd. af Etatsraad Koefoed mod lste Prioritet i den
ny ParceL Obligationen er udstedt 14. Juni 1810,
men den blev indfriet allerede 11. Juli 1811.
I 1807 blev Danmark. som bekendt, mod sit Ønske
og mod sin Villie dragd ind i den store Napoleonskrig,
og det endda paa den fejle Side, saa vi fik det overmæg•
tigc England til Fjende; under Kampene med det
blev vor Søfart næsten lagt ganske øde og vor Han"
del lammet. Samtidig dermed maatte Folket bære
svære Rustningsbyrder og Tyngen af store staaende
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Hære. l 1808 sendte Napoleon jo et saakaldt Hjælpe".
korps paa 23,000 Mand herind i Landet, og mange
T u sinde spanske T rapper blev henlagte til Fyn. Spa-t
niolerne kom da ogsaa til Vejstrupegnen; de kom
ganske vist som "vore Venner", men var dog: nok
saa nærgaaende og ubehagelige Gæster. Fra den Tid
er der fortalt mig et Træk om Hans Christensen, der
er meget betegnende for ham:
Spaniolerne var slemme til at stjæle Høns og i det
hele tilbøjelige til at tage, hvad de fik Lyst til. En
Dag H. Chr. kom omme fra "Lindegaard", hvor hans
Søster jo var Kone, og ind i sin egen Gaard, hørte
han Hønseskrig og stor Allarm inde fra Hønsehuset;
det var da to spanske Soldater, som var i Færd med
at bjerge sig et Knippe Høns, et Par havde de alt
drejet Halsen om paa og smidt udenfor. Hans Chri,.
stensen fo'r da ind i Hønsehuset, greb fat i T yve"
knægtene og smed deni ud. D en ene af Soldaterne
greb da sin Daggert og huggede efter ham. Hans Chri.stensen holdt sin ene Arm beskyttende op for sig,
men Spanioleren jog sin Daggert gennem hans Arm.
Han var dog fremdeles uforknyt, greb en Raft, som
laa lige for Haanden, pryglede løs paa Hønsetyvene
og jog dem ud af Gaarden; dog blev han nu saa ud,.
mattet af Blodtabet, at han besvimede, faldt om og
maattc bæres ind. Da han var bleven forbundet og
kommen lidt til Kræfter igen, gik han og meldte
Sagen til den Officer, som havde Kommandoen i
Byen. Officeren spurgte ham, om han kunde kende
den Mand, som havde stukket ham i Armen. Ja,
det mente Hans Christensen da nok, at han kunde.
Saa blev alle Soldaterne i Byen kaldt sammen og
stillet op i Geledder, og Hans Christensen maatte saa
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gaa langs med Rækkerne sammen med Officeren; han
var heller ikke længe om at udpege den skyldige.
Voldsmanden fik dog ikke anden Straf, end at han
maatte gaa med et hvidt Bind om Panden, saa læn8'e
Afdelingen laa i Vejstrup. Hans Christensens Dat~
tersøn, som var 17 Aar, da H. Chr. døde, har fortalt
mig dette Træk, og han føjede til: "Som Barn har jeg
ofte set det Ar, Morfar fik efter Daggertstikket."
Fra samme Kilde har jeg følgende Historie:
Engang skulde en 20-30 Bøndervogne fra O ure~
Vejstrup køre i Ægt til Faaborg for Spaniolerne;
en Afdeling skulde forlægges dertil, og Bønderne
skulde køre med Soldaternes Oppakning, medens Sol"
.daterne selv skulde gaa.
Nu var der med Soldaterne en gammel Kvinde,
som vaskede og syede et og andet for dem, og hun
skulde da ogsaa med til Faaborg. Den Officer, som
kommanderede Transporten, vilde have, at hun skulde
gaa ligesom Soldaterne; men hun havde skrøbelige
Ben, og det var saa svært for hende at gaa. Hans
Christensen, som var med i Ægten, ynkedes da over
hende og tog hende op at køre paa sin Vogn, men da
Officeren saa det, jog han hende ned og befalede
hende, at hun skulde gaa.
Saa snart Officeren vendte sig bort, tog Hans Chri"
stensen hende imidlertid op at køre igen. Da Office"
ren saa det, blev han ganske rasende, fo'r til og rev
Konen ned af Vognen og gav derefter Hans! Chri"
stensen nogle Slag over Ryggen med den flade Klinge;
men da kogte Blodet over for den fynske Bondemand;
han greb fat i Officeren og brødes med' ham. De
andre Ægtbønder, som saa, hvad der gik for , sig,
standsede deres Køretøjer, bevæbnede sig med Sten
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fra Vejen og gav sig til at stene Officeren; en af Ste"
n ene gik dog undet fejl Adresse; thi den ramte Hans.
Christensen med saadan en Kraft i den ene Side af
Hovedet, saa han nær var besvimet ved det. Offi"
ceren, som blev ramt af flere Stenkast, fik hurtigt
nok af den Konfekt; han maatte æde sin Vrede i sig
og finde sig i, at den gamle Kvinde agede til Faaborg
·paa Hans Christensens Vogn.
Anne Nielsdatter.
I Aaret 1809 d. 21. Januar blev Hans Christensen
viet til Anne Nielsdatter fra Gaarden "Spillem >se"
paa Vejstrup Mark. Hendes Fader hed Niels Han"
sen og var født 1730, vistnok i Vormark, medens
her:des Moder hed Margrethe Knudsdatter og var
født i Gudbjerg 1749.
Anne Nielsdatter blev født d. 10. Juli 1782 og
var saaledes omtrent jævnaldrende med sin Mand.
Hun var en ualmindelig god og elskelig Kvinde, og
hun blev en sjælden Hustru og 'Moder i Hjemmet
p :la "Kohavegaarden".
Som gammel Mand skriver Niels Hansen, Oure
Mark, saaledes om sine Forældre:
"Min F a der var en klog, forstandig Mand, fast af
Karakter og ærlig som kun faa i de Dage; men han
var ikke et Hjertemenneske. Min Moder derimod
var hjertelig og god, som kun faa Kvinder, kunde dele·
alt med sine Medmennesker og navnlig de fattige~
som ikke glemte at komme i Gaarden; men dette
blandede Fader sig heller ikke i. Hun gav os Børn
F ormaniuger og navnlig holdt hun os til at sige Sand"
hed og talte tit om Vorherres Godhed."
Det var i en ond Tid, at de to Mennesker be::<
gyndte deres Samliv og fælles Arbejde.
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Krigen og et uforstandigt Landestyre udmarvede
vor Økonomi, og Rigets Pengeforhold blev ganske
forvirrede. Den Mønt, man regnede i, var Rigs•
daler Courant, som kun fandtes i Sedler, og~ naar
man for 125 Rigsd. C. fik 100 Specier i Sølv, sva:rendr. til 400 Kr. i vore Penge, saa var Sedlernes
Kurs Pari: men skulde man give mere end 125 Rigsd.
C. for 100 Specier, saa var Kursen ringere end Pari
og desto slettere, jo mere man skulde give. l Aarene
1801-1806 var Kursen omtrent 140, altsaa ret nær
ved Pari, men i 1812 var den 1735. Det vil sige, at
l Rigsd. C., der, naar den stod i Pari, havde en
Værdi af 3 Kr. 20 Øre, i 1812 kun havde en Væ.rdi
af ca. 23 Øre.
Landbrugerne fik i disse Aar vældige nominelle
Priser for deres Produkter; det vil sige, at de fik dem
betalt efter Kurs. Den sjællandske Kapitcltakst, ~om
i 1807 var saaledes: Rug 6?l 3 Rigsd. C., Byg 31 : 3
Rigsd. C., Havre 2 1h Rigsd. C., var i 1812 steget til
den ti dobbelte Højde: Rug 6Fi3 Rigsd. C., Byg 34~/6
Rigsd. C., Havre 23~ :. Rigsd C.., alt pr. T d. Men
samtidig betalte man sine Skatter, Afgifter og Renter
efter Paalydende. Selvfølgelig maatte Landbruget da
give et vældigt Pengeoverskud. Naar det ved en
Gældsstiftelse ikke var udtrykkelig angivet eller be"
stemt, at Gælden skulde betales efter Sølvværdi, saa
kunde man dække med de næsten værdiløse Sedler.
Den Selvejer, som var klog og forudseende, solgte da
f. Eks. et Par Heste eller nogle faa Tdr. Korn og fik
derfor en Dynge Sedler, hvormed han betalte den
Gæld, han havde stiftet ved at købe sin Ejendom.
Ikke underligt, at mange Godsejere og Pengemænd
blev ganske ruinerede i disse Aar.
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I 1814 begyndte Hans Christensen at bygge sig en
ny Gaard i Vejstrup Kohauge; han byggede den
efter Tidens og Egnens Skik af Bindingsværk med
lave, snevre Længer og lerklinede V ægtavl, dog havde
Stuehuset brændte Sten i Ydervæggene. Han tog
selv Del i ethvert Arbejde med at rejse sin ny
Gaard, og han sled baade aarle og silde. Naar Ar~
bejdsfolkene efter endt Dagværk havde spist deres
Aftensmad og gik til deres Hjem, saa tog han fat
paany og arbejdede i Timevis, og det var, som om
han aldrig kunde blive træt.
Men hvor meget end han og Anne Nielsdatter
arbejdede, og hvor meget de end sparede; det ko~
stede mange Penge at bygge en Gaard, og saa ma<1tte
de gøre Gæld, og nu efter Statsbankerotten 1813 blev
Tiderne efterhaanden anderledes. Endnu nogle Aar
var Priserne paa Landbrug~produkter vel høje efter
Navneværdi; men hvad hjalp det i Grunden, at man
fik Hænderne fulde af Sedler ved at sælge et eller
andet, naar man skulde betale sine Y deJser, og hvad
man købte, efter Solvværdi.
l 1815 kom endelig Freden efter den store Krig.
Hundredtusinder af Soldater vendte tilbage til det
produktive Arbejde; Efterspørgselen efter Landbrugs~
produkter blev Dag for Dag mindre. Samtidig .steg
Kursen paa vore Penge, hvilket vel i og for sig var
godt; men det virkede alt sammen til faldende Pri~
ser. Efter 1818 indtraadte saa den saakaldte "store
Landbrugskrise". Produktpriserne sank nu hastigt ned
til et saadant Lavmaal, at det var til at fortvivle over,
og samtidig var det, som Byrderne blev større. Det
var ikke blot Gælden, som skulde forrentes og afdra~
ges, og Skatter og. Afgifter, som skulde betales; men
~
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der var saa mange andre Byrder, og først og frem«
mest tyngede det "offentlige Hoveri". Ja, da maatte
mangen Bondemand med Kone og Børn gaa fattig
som Job fra sit Hjem, og da var Hans Christensen
nær bleven dreven af sin Gaard. Ringe Indtægter
havde han; Tjenestefolk var der ikke Raad til at
holde, og saa maatte han og hans Kone saa godt som
alene udføre alt Arbejdet paa den store Gaard.
N aar nogen senere spurgte ham: "H vor kunde I
dog?" saa svarede han gerne:
"Gaarden var virkelig det nemmeste at passe; det
kunde vi sagtens overkomme; det andet var meget
værre." Med "det andet" mente han det "offentlige
Hoveri": Ægtkørseler, Kystvagter, Ekserserøvelser
m.m.
Da Krisen var paa det værste, sagde han en Dag
til sin Kone: "Dersom disse Tider varer endnu 3
Aar, saa er vi ikke Gaardfolk længere." Ejendom:::
meligt nok er det, at da han var i den yderste Nød,
saa reddede han sig ved at laane Penge af nogle Hus:::
mænd i Vejstrup, som havde fast Daglejerarbejde
paa Herregaardene, og som i disse Dage var meget
bedre stillede økonomisk end Gaardmændene.
V ed Midten af 1820erne blev Vilkaarene for
Landbruget dog bedre, og nu gik det godt fremad
for Hans Christensen. Han havde, som foran fortalt,
i sin. Barndom lært at læse, og han var som voksen
altid ivrig efter at samle sig Viden baade om sin
hjemlige Bedrift og om, hvad der kom frem og skete
længere ude i Landet. Han var en af de første Mænd
i Byen, som havde en Avis; det var jo "Fyens
Stiftstidende", som dengang almindelig kaldtes "Hem:::
pels A vis".
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Dog havde Hans Christensen ikke Tid til at sætte
sig hen at læse Avisen, naar den kom; nej, men han
tog den med sig, naar han f. Eks. drog ud at pløje, og
naar han saa lod Hestene for den tunge Hjulplov
puste et Minut eller to ved Agerenden, saa fik han
imens sin Avis frem og læste nogle Linier.
Sognepræsten i Oure, den ældre Baggesen, var
hans gode V en, og han laante ham forskellige land"
økonomiske Smaaskrifter, udgivne af "Fyens Stifts
patriotiske Selskab". Heri læste Hans Christensen
f. Eks. om Mergling og fik Interesse for den. Her
fandt han bl. a. følgende Sætninger, som han altid
siden huskede og ofte brugte:
"Finder du Mergel paa din Mark, da skal det være
som en Guldmine for dig."
Det første Stykke Jord i Vejstrup, der blev merg"
let, var den Løkke under Vejstrupgaard, som ligger
lige Syd for Brudagervejen og nærmest ved Byen. Her
saa Hans Christensen, hvorledes et Merglingsarbejde
gik for sig, og her lærte han ved Hjælp af Skedevand
at udfinde, om det var Mergel, han havde for sig,
eller "dødt Ler".
Det lykkedes ham hurtigt at finde godt Mergel
paa sin egen Lod, og nu gik han i Gang med at
mergle sin J ord. Den første halve Mark, han fik
merglet, tilsaaede han med Raps, og her av lede han
saa megen Raps, at han fik 200 Rgd. for den. Det .
var en meget stor Pengesum i de Dage; nu kunde
han betale sin Gæld til de Vejstrup Husmænd og
endda have en Skilling til overs.
Til at begynde med spottede hans Bymænd over,
at han kørte Ler paa sin Mark, og over de ny Drifts::<
maader, han efterhaanden bragte i Anvendelse; men
9
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de store Kornafgrøder, hans Marker nu bar fr~m,
belærte dem snart om, at det var ikke til at le af og
drive Spot med, men et godt Eksempel til Efterfnl"
gelsc. Ogsaa befæstede Hans Christensen yderli~erc
den Førerstilling, han tidlig havde vundet blandt ~inc
By fæller.
Det har nok været der sid~ t i T yverne, at føl:::
!{ende lille Begivenhed hændte, som læng~ vakte me><
gen Morskab i Byen.
Mændene i Vejstrup havde en Smugkro, hvor de
ofte samledes og drak Brændevin og sludrede. Den
havde for Resten til Huse i det gamle Hus, Nlatr.
Nr. 32, der t•ndnu ligger ligeoverfor Gadedammcn.
Det gik ofte grimt til med Svir og Spektakel i den
Kro, og det blev især galt, naar Degnen i Ourc, ~om
var en stor Sviregast, kom til Vejstrup og delrng i
Drikkeriet, og det skete tit. Hans Christensen havde
længe ærgret sig over dette Ustyr, og da han saa en
Dag kom ind i Krostuen, hvor mange af blændene
i Vejstrup var samlede om Degnen fra Oure, der l'et
havde "Blus paa Lampen" og skabte sig som en gal
Mand, da magede Hans Christensen det saaledes, at
han kom til at staa med sin Ryg tæt ind imod Dcg;::
nens, derpaa greb han pludselig op over sine Skuldre
og fat i Degnens, bøjede sig derpaa forover og stod
saa med den sprællende Degn paa Ryggen. Nu raabtc
han til Mændene, at de skulde lukke Døren op ud
til Gaden, og saa forsvandt han ud af Døren med
den skraalende Degn, tog Fart tværs over Vejen og
et godt Stykke ud i Gadekæret; der bøjede han sig
h~lt forover og lod den fulde Degn gaa lige paa Ho~
vedet i Gadekæret. Hele dette Optrin tog sig saa
ustyrlig komisk ud, at alle, som saa det, brast i en
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skraldende Latter. Degnen vadede spyttende og ban~
dcndc i Land og forsvandt derefter som en vaad
Hund, og efter den Dag var Smugkroen i Vejstrup
i hvert Fald fri for hans Besøg.
Som Aarene gik voksede der en stor Børneflok op
i Kohavegaarden:
l. Christen Hansen (i Fl. Bevilling til Navneforandring af 23. Maj 1879 - Rosager ), født 10.
Decbr. 1811.
2. ]charllle Jv1atgrethc Hansdatter, født 24. Septe:n"
ber 1814.
3. Nids Hansen, født 24. Decemher 1817.
4. Maren Hansdatter. født 21. Juni 1820.
5. Hans Hansen, født 26. Januar 1823 og endelig
6. Karen Hansdatter, fudt 28. November 1828.
En Søn, som blev født i Oktober 1255 og hjem"
medøbt straks efter Fødselen med :\!avnet Peter, døde
som Barn.
Men saa var der Hans Christensens to Broder"
sønner Hans og Christen, hvis Forældre var døde af
Tyfus, da Drengene kun var fire og to Aar gamle.
Hans Christensen og hans gode Hustru havde da
taget de forældreløse Drenge i Huset, og de hand"
lede imod dem og opdrog dem, som var de deres
eg1:1e Børn. Endelig var der tre gamle Mennesker,
som havde deres Ophold i Hjemmet, nemlig Hans
Christensens Moder og begge Anne Nielsdatters For"
ældre, som alle tre levede, til de blev meget højt op
i Aarene. Vi vil efter dette forstaa, at der i dette
Hjem var mange og meget for en Husmoder at have
Omsorg for og tage sig af.
Børnene blev tidligt vænnede til Arbejde, og der
blev stillet store Krav til dem, ogsaa ofte for store
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efter deres Kræfter; men havde Børnene under FM
derens Ledelse arbejdet, saa hvert Lem dirrede af
Udmattelse, saa havde Moderen saa blød en Haand
og saa gode Ord til sine Smaa, og de blev alle tidø
lig meget dygtige Mennesker.
I Slutningen af T yverne blev Hans Christensen
opmærksom paa, at "Det kongelige danske Landhusø
holdningsselskab" hvert Aar antog et Antal Bønderø
karle som Lærlinge i Landbrug. Læretiden var tre
Aar, som tilbragtes paa tre forskellige Læresteder,
hvert Sted et Aar, hos fremragende Landmænd i
Landets forskellige Egne.
Disse LandvæsensøElever fik ingen Løn; men naar
de bestod Læretiden med et godt Vidnesbyrd, saa
blev de fri for at være Soldater i den staaende Hær.
Hans Christensen talte nu med sin ældste Søn,
Christen, om, at han skulde søge at blive antaget som
Lærling under Landhusholdningsselskabet. Det var
Christen ogsaa villig til, fordi han, som han selv
som gammel Mand skriver, "var vis paa, at Faderen
vilde, hvad han ansaa for det bedste for ham."
I Sommeren 1829 blev der saa indgivet Ansøgø
ning til Landhusholdningsselskabet; denne blev beø
vilget, og l. November 1829 mødte Christen Hansen
som Landbrugslærling hos Forpagter Schouboe paa
Knuthenborg paa Laaland. Her saa han, hvorledes
der pløjedes med Svingplov, og lærte den Kunst.
Om Sommeren var han paa Bremersvold, en anden
Gaard paa Laaland, som Schouboe ogsaa havde i
Forpagtning.
Det andet Læreaar var Christen Hansen hos den
bekendte Præst Bone Falch Rønne i Kongens Lyngby
Nord for København. Endelig tilbragte han sit treø
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die og sidste Læreaar hos den højt ansete jydske
Landmand Peder Nielsen Knudstrup i Ødum Sogn i
Randers Amt. Her blev han især glad ved at være;
her var fem Lærlinge foruden ham; men han var
langt den dygtigste af dem; da de f. Eks. skulde
pløje et Stykke Hedejord paa 30 Tdr. Land, viste det
sig, at kun han formaaede at udføre dette Arbejde.
Medens han var der, fik han · Lejlighed til at del"'
tage i to Præmiepløjninger, den ene ved Randers, den
anden ved Grenaa. Ved den første fik han lste Præ"'
mie, 20 Rigsd., ved den anden 2den Præmie, 25 Rigsd.
Efter at Christen Hansen var kommen hjem ved
Novembertide 1832, gav Hans Christensen ham Fri"'
h ed til at forandre Driften af Kohavegaarden i Over"'
ensstemmeise med, hvad han nu havde lært. Der
bl~v indført Vekseldrift og Sommerstaldfodring, og
al Ting lykkedes saare godt.
Mest Betydning fik det dog, at Svingploven nu
blev indført i Vejstrup og Omegn i Fl. Chr. H.s
Eksempel. Han havde allerede, medens han var i Jyl•
land købt en af de smaa "amerikanske" Svingplove og
sendt den hjem til sin Fader; . men Hans Christensen
havde ikke ment, at han kunde pløje ordentlig med
den, og ~ortsatte med den gamle Hjulplov. Men saa
saare CHristen Hansen kom hjem, blev den fundet
frem og taget i Brug, Det vakte betydelig Opsigt;
der blev talt meget om det i Byen· og Egnen, .og
mange kom .-f or at se; hvorledes .det gik for sig. : Ofte
maatte Christen Hansen ud at. pløje for''sa;:tdanne
Gæster, især om Søndagen. Det Narede neller ikke
længe, inden. flere· bad . ham ·om :at- skaffe denL saa.:
:danne .Plove,. og i mange Vintre efter sin.:Hjemkomst
havde han et betydeligt Arbejde med at lave Trætøj
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til de Plove, han hjemskrev for E~nens Bunder. En
af d:! mest fremtrædende Egenskaber i Hans Chri~
stensens Personlighed var hans udprægede Retfærds"'
sans. Det kunde fylde ham baade med Sor~ og Vrede,
naar han var Vidne til eller hørte om, at nogen led
Uret. Han kunde dirre af Harme, naar han saa, at
en af hans Standsfæller var Genstand for Udbytning,
Haan og Ringeagt fra Overklassens Side; men h;m
harmedes ikke mindre dybt, naar en eller anden in"'
denfor Bylavet maatte døje no~et tilsvarende fra sine
F æ lier~ Side, og det skete ofte; thi det er jo en af de
sørgelige F øl ger af T rællekaar, at den, som lever
under saadanne og jævnlig er udsat for Overlast,
Haan og Foragt fra sine Overmænd, han finder ofte
en grusom Tilfredsstillelse i at traktere den eller de,
han kan magte, med samme Behandling.
Naar Hans Christensen mødte saadant, var han
altid rede til at tage sig den forurettedes Sag an.
Enhver, der bad om hans Hjælp i en vanskelig Sag,
kunde være sikker paa hans Bistand.
Nu var der i Tyverne en Sognefoged i Vejstrup,
som hed Rasmus Jensen; han var ikke nogen synder"
lig dygtig eller betydelig Mand, og han lod For"
holdene arte sig, som de bedst kunde, og han Yar
nok hellere med mellem dem, der gjorde Uret, end
han tog sig de forurettedes Sag an. Saadanne tyede
da til Hans Christensens Hjælp; og efterhaanden
1agd~ Myndighederne Mærke til, at han ofte førte
en Sag til Sejr for en, der ikke kunde værge sig selv.
I 1827 blev saa den gamle Sognefoged afskediget,
og Hans Christensen udnævnt i hans Sted. Han var
derefter Sognefoged i Vejstrup i 21 Aar, indtil han
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som Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling
h,1d sig- f ri taget for Hvervet.
Fra sin tidlige Ungdom ,1f h,wde Hans Christen"
s('n haabd og ventet paa, at den Stund skulde oprinde,
da Bønderne ogsaa fik Mund og Mæle og Frimændsret
til at føre deres Ønsker og Krav frem for Landets
Konge, sammen med de andre Stænder, og derfm
vakte Forordningen af 28. M,1_j 1831 om Indførelse
;~f raadgivende Stænder den mest levende Glæde i
hans Sind. !'lu endelig var Jen Stund vel nær, som
han saa længe havde ventet paa; nu maatte vel den
endelige Frigørelse for den danske Bonde komme.
Vel sandt; der var i den gamle Konges Ungdoms"
tid gjort meget for Menigmand; Lænker var løste,
og Byrder var lettede; men hvor mange Byrder, so:n
særlig trykkede Bondestanden. var der dog endnu
tilbagt:. Det var endnu alene Bønderne, der maaae
bære V ærnepligtsbyrden, og Behandlingen af Solda"
tern.~ var ofte brutal; og det var Bønderne, som
alene maatte udføre Pligtarbejdet paa Landets Veje og
hesørge det utrolige Antal .,Frikørseler", som K01v
gen bevilgede.
Endnu i 1834 var en stor Del af Bondejorden UlV
d~r Fæstetvang; paa Øerne var saaledes endnu 12288
Bønderg<tardc eller 56,4 O/o af alle Gaardene under
F æstetvang, og fra de fleste af disse Gaarde ydedes
der endnu Hoveri. Og selv om det almindelige Ho"
vcri mange Steder var afløst, saa hvilede det .,of"
fcntlige Hoveri" fremdeles paa al Bondejordcn. Det
ydedes især gennem .,Frikørseler" og Vejarbejde.
"Frirejser", som de første ogsaa kaldtes, var de
sa<1kaldtc "Kongerejser" i Statens Ærinde, ikke blot
for at befordre Kongen og det kongelige Hus, men
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mangfoldige Personer, der rejste i offentligt Ærinde
med "Pas paa fri Befordring". Saa var der Kørsel
med Militærets Bagager fra Sted til Sted, og der var
de saakaldte "Amtsrejser" med Kørsel for Amtman<>
den eller hans Fuldmægtig, og der var Kørsel med
Sagførere, Embedsmænd til Rettens Pleje, og F o r"'
brydere, Læger, Jordemødre m. m. a.
I Stændermødet i Roskilde d. 16. Oktober 1835
taler Fabrikejer Drewsen om den urimelige Byrde,
som dette offentlige Hoveri er for Bønderne. H an
nævner, at han har udregnet, at der i hele Danmark
køres "aarligt i "Frirejser" 486,000 Mile, eller vor
Klode: omtrent 100 Gange rundt." . Disse Frirejser
"medfører stort Misbrug af Bondens Tid og Kraft.
De militære Rejser er de værste; lige fra Generalen ·
og ned · til den kasserede Rekrut lyder Ordren :
"Bonde, spænd for 1", medens Kørselen for V ejkorp"'
set er det næstværste."
Hans Christensen havde .baaret disse Byrder sam"'
men med sine Standsfæller, ja, · de bar dem endnu;
men nu maatte de vel blive hævede - eller dog i
hvert Fald blive fordelte paa en retfærdigere Maade.
Alle Vegne, hvor han saa Lejlighed dertil, taler han
med sine Standsfæller om det, der staar for, søger at
vække dem til at være med . til at smede deres egen
Skæbnes Lykke. Og i en stedse videre Kreds ser
Bør1derne hen til ham som deres selvskrevne Fører.
De endelige Forordninger om Stænderinstitutio"'
nen er af 15. Maj 1834, og til dem sluttede sig kon"'
gelige .Skrivelser om . V algen es Afholdelse af 21. Maj
s. Aar, hvortil der. yidere; knyttede sig B.estemmclser
.om Kredsinddelingen.
' , .. . " -' .. l
·, :
... Der . var ikke,_. fastsat en, best~mt ,Valgdag,. men det
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blev i Almindelighed paalagt Undersaatterne, at de
skulde fuldføre Kongens Villie saa hurtigt som mu"'
ligt. Inden Udgangen af 1834 var da ogsaa de fleste
Valg afholdte. Østifterne var for de mindste Land"
ejendomsbesidderes Vedkommende delt i 20 Di"
strikter, som hver skulde vælge en Deputeret og en
Suppleant.
14. Distrikt omfattede hele Sunds Herred, Gudme
Herred med Undtagelse af Gislev, Ringe og Rys"
linge Sogne, Hundstrup Sogn i Salling Herred og
hele Langeland. Det synes at have faldet ganske af
sig selv, at de valgberettigede i den fynske Del
af ·. Distriktet opstillede Sognefoged Hans Christen=
sen, Vejstrup; medens . Langelænderne opstillede
Proprietær Pilegaard til Skovsbo 'paa Langeland. Der
var Valgsteder i Svendborg og Rudkøbing, og der blev
afgiyet ialt 626 Stemmer; af dem fik Hans Christensen
38·) Stemmer og var dermed valgt til Deputeret; Pro"
prietær Pilegaard fik 220 og blev Suppleant; hvilket
imidlertid ikke fik nogen Betydning, da Hans Chri"
stensen sad hele Valgperioden ud.
Valgdeltagelsen var næsten alle V egne meget stor,
for Østifternes Vedkommende 83 o;o. I Jylland
mØdte endog 87 Ojo af Vælgerne og afgav Stemme.
Østifternes Stændersamling skulde aabnes l. Oktober
1835, og . i Løbet af de sidste Dage i September an"
kom de Deputerede til Roskilde. Mellem dem var
Hans Christensen, der saaledes havde maattet beskikke
sit Hus for længere Tid og drage hjemmefra.
(Fortsættes'.

Kilder.
Ved Udarbejdelsen af foranstaaende Skildring har jeg benyttet følgende Arkivalier paa Provinsa rki vet i Odense:
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En jordebog til J>.:yhorg Slut, (vistnok fra 1662).
Nyborg Amts Matrikul 1688.
Fynboe Landsthings Skiøde- og Pante-Protokoller, især 9ende,
l4dc og 24nde Bind.
Klingstrup Skifteprotokol 1790-1807. Bl. tl5.
Suncls-Oudme He rreds Skiøde- og Panteprotokol 1807-1 t, og
gamle Kirk ebøger fra Oure-Vejstrup og Skaarup.
l l)urt··Vl•js lrup Kommunearkiver har jeg fundet enkelte
Oplys ninger.
Endvidere har jeg haft til min Raatlig hetl Ch risten Hansens Erindringer i t-laandskrif1 (uu try kt i "Frisko ldolk~< l.
udgivet af Anders Uhrkov). Nfels Hansens Erindringer i
Haandskrift (utrykt). En Rækk e Optegnelser efter lfarls Christf'IISen s Fonæl ling ~·~ti Fris ko kl æ rer R(lsmus 1/anscll Vej o;tru p, (li ldt:!s utryl.. t) og 0 rtegnel$f"r af Vilheini Kdslensen,
1-l jelrnki ltle, Skaarup.
Enddig har jeg modtage t rnau gc mu ndtl ige Mcddc.:ll'lscr
fra tre af H ans Christeu~ens Dattersønner; Petler !ltl orl.ensen.
Skaa rup, som er f"'dl i Kohavegaarden, og Bmdrene Niels
og /Ians Pedersen fra !Vtøllegaarden i Oravv:cnge.
Saa har jeg da ogsaa hentet forskelli gt" O pl ysnin g-er 1 de
ro n~ li gge nde hi ~toriske Værker.
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