
Sognefoged H an s Christensen, 
Vejstrup, som Stænderdeputeret. 

Det har nok været Tirsdag d. 29de September 1835 
henimod Aften, at Hans, Christensen kom til Roskilde, og 
han havde haft en noget bes,værlig Rejse. I et Brev, som 
han skrev hjem d. 2den Oktober, fortæller han, at der var 
ingen af de andre fyns,ke Stænderdeputerede med over Bæl
tet, da han kom over. Han besluttede da at vente paa dem; 
men da de endelig kom om Aftenen Kl. 8, vis1te det sig, at 
de havde ikke tænkt paa at holde en Plads, aaben til ham i 
den bestilte Postvogn; men de havde i Stedet lovet Plads til 
en kvindelig Rejsende, som ogsaa skulde efter Roskilde. 

Da HanS! Christensen fandt, at der alligevel nok kunde 
blive Plads, til ham i Vognen, sagde han til Postkusken, at 
de kom til at tage ham med, og han bød ham s,ærlig Beta
ling derfor. Kus.ken gik ogsaa med ham hen efter hans Kuf
fert, s,om de satte paa Vognen; men i det samme kom Post-· 
føreren og paastod, at han var uberetti~et til at tage H. Chr. 
med, "hels,t da han var Deputeret fra Landet".1) Hans Chri
stensen tog da sin Kuffert paa Nakken og gik sin Vej, idet 
han s,agde til Postfører en, at nu vilde han g a a til Roskilde, 

1 ) Det fremgaar ikke af Brevet, hvad Meningen var med 
denne besynderlige Yttring. 

Svendborg Amt 1934



SOGNEFOGED HANS CHRISTENSEN 97 

_f:n lket han formodede, at de ikke vilde formene ham. Han 
e. nu ind igennem Kors.ør efter et Gæstgiversted, hvor han 
::dligere havde overnattet; men& han gik, traf han en Mand, 
o.om han fik til at hjælpe med at bære den tunge Kuffert, 
0 0 de faldt da i Samtale. Denne Mand fortalte nu H. Chr., 
a der var kun 11/2 Mil til Ø. Bøgebjerg i Boslunde Sogn, 
n vor Sognefoged H a n s, N i e l s e n1) boede. Hans Christen
sen fik da Korsørmanden til at følge sig til Ø. Bøgebjerg, 
og da de naaede dertil, var Hans. Nielsen netop færdig til 
at køre. Han gav sig nu Stunder saa længe, at der kunde 
sendes en Vogn til Korsør efter Hans Christensens Kuffert. 
Det blev saaledes langt ud paa Natten, inden de kom af Sted, 
og til Roskilde naaede de Kl. 5 den følgende Dags Efter
middag. Straks" de er kommet til Byen, gik Hans Chri:sten
~ en ud for at faa "Kosthus", som han skriver, og vi giver 
nu ham s.elv Ordet:2) 

"'Det førs.te Sted, som jeg g)k ind i, var et lille Bom
hus, som ligger tæt ved Byen:3) Der fik jeg straks Kosthus 
og er meget godt fornøjet. J eg er akkorderet om 8 Mark 
for Ugen; men jeg kommer nok til at give 9, for mit Kos,t
hus er meget bedre end de andres,. thi jeg har ikke saa langt 
at gaa s.om de. 

Om Onsi<!agen Kl. 10 meldte vi os for den kgl. Kom
missarius, og om Torsdagen Kl .9 mødte vi paa Palæet og 
marscherede til Kirke ligesom til et Bryllup to og to. Hele 
Vejen s1tod der Militær4) to og to ligeover for hinanden. Vi 
marscherede, og det var omtrent ligesaa langt, som ·r har 
til Rasmus Nielsens Hus. Da vi er kommen ind i Kirken, 

1) Deputeret for 8de Distrikt. 
~ ) Af et Brev til Hjemmet dateret 2. Oktober 1835. 
'J Dengang skulde der betales Færdselsafgift ved alle Ho

vedveje; denne Afgift opkrævedes ved Bomhuse, og det omtalte 
Bomhus laa lige uden for »Røde Port« ved Vejen til Køben• 
havn. 

') Det v;~r Roskilde Borgervæbning, der .paraderede. 
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ser vi der en Folkemængde, som det er umuligt for mig at 
beskrive, og som gik op imod 5- 6000, og her hørte jeg 
den skønneste Prædiken, som jeg nogen Sinde har hørt.1) 

Da Tjenes,ten var forbi, marscherede vi bagud af Kirken og 
ind paa Palæet, s,om er sammenbygget med Kirken, og jeg 
tror ikke, at jeg kunde have hittet tilbage ad den Vej i:gen 
ved egen Hjælp -----, - - " 

Hans Christensen fortæller dernæst om, hvorledes For
SJi!lllingen or:d11er sig med Professor J. F r. S c h o u w som 
Præsident, Bankdirektør H v i d t som Vicepræsident og Ju
stitsraa,d P o v e l s e n, Sorø, og Prokurator R y e, Næstved, 
som Sekretærer. Den følgende Dag er de samlede for at 
forhandle om og vedtage en Takkeadresse til Kongen, og 
saa gaar ae forøvrigt i Gang meil Arbejdet, og Hans Chri
stensen er straks ivrig optaget af det. Allerede i sit første 
Brev beder han s.in Søn, Christen Hansen, om at sende 
ham Oplysninger om Jordtilliggende og Hartkorn 'til Bøge
skovgaard og en anden Gaard i Skaanw, "en af de Gaarde, 
s.om der er lidt Jord til og megen Hartkorn paa." 

Gennem et langt Brev, dateret 22de Oktober 1835, som 
H. Chr. skriver hjem, faar vi et levende Indtryk af, hvor
ledes han opfatter hele det for ham saa uvante Liv i Ros
kilde, og hvorledes, han føler sig til Mode i det. Dette Brev 
skal derfor anføres i sin Helhed :2) 

Højtelskede Kone og Børn! 
Det sidste, jeg skrev til eder, ved jeg ikke, hvorledes 

at I kunde fors.taaet, thi mine Tanker vare saa forvirrede, 
at jeg næsten ikke kunde fatte mig til at tænke noget or
dentlig alvorlig; thi vi har det megen Pres, med Tænknin
gen; men jeg er dog kommen saa vidt, at den Dag, som der 

1 1 Det var Sællands Biskop, Jakob Peter Mynster, 
som prædikede. 

2) Nogle Steder har Meddeleren - for Forstaaelsens Skyld 
- tilføjet enkelte Ord; men saadanne er da sat i Klammer. 

Svendborg Amt 1934



SOGNEFOGED HANS CHRISTENSEN 99 

lev s.temmet til en Kommission, som skulde bestaa af fem 
1!edlemmer til at udvirke Selvejernes. Skifter,l) fik jeg 14 
-temmer, de andre Bønder fik sJet ingen uden Mathiasen, 
han fik 4, staa jeg nærer det Haab, at jeg kommer til at 
staa i samme Agtelse som han, saa. I kan ikke takke Gud 
saa meget, som I bør, for dette vigtige Kald, som der er 
mig bleven betroet, og næs,t Gud skal jeg arbejde af yder
:te Kræfter for at opfylde den mig paaliggende Pligt; men 
'eg fik ikke den Indberetning2) med, s.aa du faar sende mig 
den, aaa skal jeg nok besørge den, og I skal ikke betale 
den, thi jeg har Penge nok; vi skal have vores Løn3 ugen t
ig, og den bliver nok betalt i Specier, s.aa jeg er ikke saa 

meget glad ved at tage den,4) men de andre tager deres., saa 
mener jeg ikke heller, at jeg kan lade dem blive s.taaende; 
de har allerede begyndt at gøre mig Spørgs,maal af den 
A ar sag, at jeg holder min egen Kost; jeg kan dog ikke fuld
kommen bes,temme nu, hvad det koster mig ugentlig at ligge 
her; men dog er her aldrig en, s.om jeg vil bytte Kostrum 
med. A n d e r s, C h r i s t e n s e n5) betaler 4 Mark daglig for 
Kos.t og Logi. · Sjællænderne betaler l Rgd. daglig, ogsaa for 
h:os,t og Logi. J eg tror dog ikke, at mit Smørrebrød og Kaffe 
skulde komme til den Pris. J eg har ikke spist uden to 
Gange om Dagen (i den Tid), jeg har været her -- - -
n skal møde paa Palæet Kl. 10 og venter (bliver) der til 
Kl. 5, og der er ikke noget at faa, saa vi er under Tiden 
meget s,ultne, inden vi slipper. Naar vi da faar et godt 

1 ) Komiteen - hvoraf ingen Bønder blev Medlem - skul. 
de drøfte og afgive Betænkning om et Forslag til en Anordning 
om Selvejerbønders Testationsfrihed. 

2) Sigter maaske til de Oplysninger, han bad sig tilsendt i 
Brev af 2. Okt. 

3
) De Deputerede fik 4 Rbd. daglig i Diæter. 

• l Det er vel Meningen, at han er ked af at have de man• 
ge Penge liggende. 

5) Fæstegaardmand Anders Christensen, Aborre, De. 
puteret for 12. Distrikt med VaJg,teder i Middelfart og Assens. 
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1!aaltid, saa er jeg ikke bekvem til at spise mere den DaJ>, 
og jeg tror, at det er et meget passende Levesæt ; thi _jeg 
befinder mig meget vel derefter. 

Jø~gen Mathies.ens1) Penge, tror jeg nok, gaar, som de 
kommer; thi han s.piser ved Grever og Baroner hver Dag. 

J eg s.kal da fortælle, at den 1ste Oktober, da vi var 
fierdig med alle Forhandlingerne, blev vi budne til at s.pis~ 

med (hos.) den kgl. Commissarius. J eg kan ikke fortælle, 
hvad vi spiste, undtagen den allerførste Ret, der var Suppe; 
men det smagte godt altsammen; der var 96 til Bords, og 
alle sad godt; der var fem til at varte op. Hvor mange Fla
sker og Glas, som var paa det Bord, er det umuligt fur mig 
at bes.krive eder; vi var der til Kl. 12 om Natten, (og) nu 
har vi nogenlunde været der hver Tirs.dag og Fredag Aften 
(siden) til Kl. 12. Straks om Aftenen faar vi en Kop Kaffe 
og en Bagning; siden Kl. 11 bliver vi sat til Bords, om
trent 5-6 ved hvert Bord, saa kan vi faa ligesaa megen 
Vin s,om og Franskbrød og tre forskellige Slags Syltetøj 
og Kage, (soQm vi vil). Gud ved, hvad det er, vi spiser; 
men det smager godt. De andre klager, at de ikke kan sove 
eller taale den Vin. J eg er saa vel efter det, at jeg har 
aldrig s.taaet af min Seng en eneste Gang fra om Aftenen 
til om Morgenen, ej heller gaaet ud fra Forsamlingen i den 
befalede Tid, (Mødetiden). 

J eg kan ikke fortælle (beskrive for eder) den Orden 
(Ærbødighed) og den Res.pekt, som den ene har for den an
den i Forsamlingen, - - - aldrig kan (jeg) nogen Tid 
komme til at tale noget her; der er fire - ikke andre, 
s,om har talt noget uden S t e e n f e l d t2) fra Helsingør og 

1 ) Selvejergaardmand Jørgen Mathiesen, Husemose i 
Ubberud Sogn, Deputeret for 11. Distrikt med Valgsted i Søn~ 
dersø. · 

2) Borgmester S t e e n f e l d t, Deputeret for første Købstad• 
distrikt. 
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sa.a Københavnerne, dem er det, som bestemmer Tingene for 
det førs,te, saa er der D r e w s e n1) og 3-4 af Herremæn
dene fra Sjælland, som har ytret dem, vores Herremænd har 
jiunden ikke været aabnet paa. H a a s t r u p~) har dog 

rejst sig en Gang, - - mange har sagt, at han er en stor 
Taler, og vi har kun ham at stille mod Københavnerne. 

J eg skal da fortælle lidt om mine Kammerater: A n
<i e r s c·h r i s t e n s e n er min oprigtige gode Ven. J ø r
g e n M a t h i e s, e n kan ingen af os Hde for hans store Væ
sens (Skyld). Han har sagt til Anders, at naar vi var i For
samlingen, saa kunde vi dog sagtens gøre ham den Tjeneste 
at s,ige De til ham; naar vi var ene, (naar Bønderne var ene 
sammen) brød han sig ikke om det; men da jeg hørte det, 
sagde jeg til Sjællænderne, at de skulde sige Du til Mathile
sen, (og) det var de straks villige til. H a n s N j; e l s e n og 
Mads Chr. Mathiesen3) er to meget omgængelige 
Mænd; men derimod H e n d r i k L a r s e n4) er ligesaadan 
en modig Fyr som Morbror Rasmus. Lollænderne har jeg: 
ikke talt saa meget med endnu; thi de har holdt sig temme
lig ene (for sig selv). 

F r e d e r i k J ø r g e n s, e n5) er ligesaa fint klædt paa 
som en af Herremændene; de andre Bønders Klædedragt er 
omtrent som min egen, og (efter) hvad jeg har mærket, tror 
jeg dog heller ikke, at der er nogen af dem, (s,om) skal for
rette deres, Ting bedre end jeg. Min Løn (fik) jeg d. 14de, 

1
; Fabrikejer D r e v s e n, Strand møllen, Deputeret for de 

mindre Landejendomsbesiddere i 2. Distrikt. 
21 Birkedommer H a a s t r u p, Liselun d, Deputeret for de 

mindre Landejendomsbesiddere i 13. Distrikt. Valgsteder i Ker• 
teminde og Nyborg. 

31 Sognefoged M. C h r. M a t h i es en, Rings bjerg, Depute• 
ret fra 9. Distrikt, Valgsteder paa Vallø og i Fakse. 

4
) Sognefoged H e n d r i k L a r s c n, Viddinge, Deputeret for 

5. Distrikt, Valgsted i Svinninge. 
"l Sognefoged Frederik Jørgensen, Vindeby,Deputeret 

for 16. Distrikt med Valgsted i Nakskov. 
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og da jeg fik s.aavel Rejsepenge som Diætpenge til den Dag, 
var jeg Ejer af 126 Rgd., s.aa kan I selv forstaa, da I nok 
ved, hvad Penge er værd. Endnu er det mig ganske umulig 
at bestemme, hvad det kommer til at koste mig om Dagen, 
for en Dag kos.ter det mig slet ikke mere end det, som jeg 
betaler for min Seng, og det kommer paa 8 Mark om Ugen, 
en anden Dag gaar minds.t l Rgd. Ingen af dem (de andre 
Bondedeputerede) har det bedre end jeg; det siger de alle
sammen, naar de kommer ud til mig; det er en Lykke. 
Uden at du giver mig temmelig gode Ord i din Skrivelse, 
(Kone), kan du vente, at jeg bliver hos Mathilde1). Hun har 
4 Børn, den ælds.te Dreng er 13 Aar, og hun har en Pige, 
som er 9 Aar, og den yngste Pige gør ligesaa meget af 
mig s.om (af) Thilde (sin Mor). Enken har sin Broder hos 
sig; han passer Bommene fra Kl. 10 om Aftenen til Kl. 4 
om Morgenen, saa passer hun selv Bommene den øvrige Tid. 
Hun skal have 1000 Rgd. om Aaret, der er aldrig Fred 
hverken Nat eller Dag; det er et surt Levebrød, Broderen 
skal have 100 Rgd. Hun er en af de ordentligste og bed
ste Folk, som jeg kender, saa I kan være ganske rolige; 
om det skulde indtræffe, at jeg skulde blive syg, da er jeg 
sikker paa at faa ligesaa god Opvartning, som om jeg var 
hjemme; jeg er meget glad ved Folkenes Omgang. - Her 
fattes ikke for Tyve; den første Nat, jeg var her, blev her 
stjaalet 4 Lam; de tog ikke uden Skindet og Talgen. Atter 
næste Nat blev der stjaalet 2, men de tog heller (ikke den
gang) uden Skindet og Talgen, og det besynderligste er, at 
Talgen smeltede de af i en Grøft ikke længere fra, hvor 
jeg ligger, end der kan være fra eder og ned til Byen. 

J eg s.kulde været ind i en Komite, som (skal drøfte) 
en Forandring mellem Herremændene og deres. Fæstebønder. 2) 

1) Enken, som passer Bommen ved Røde Port. 
") Udkast til en Forordning indeholdende adskillige nær• 

mere Bestemmelser angaaende Retsforholdet imellem J orddrotter 
og Fæstere i Danmark. 
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Jeg unds.kyldte mig og gav som Grund, at da Mads Chr. 
Matbiesen var Hoveribonde, var det bedst, at han blev (Med
lem af Komiteen); thi der er gjort (fremsat) Forslag om, 
at Fæstebønderne skulle drive deres Jord efter deres Her
skabs Ordrer, og hvis de forser sig meget derimod, da skal 
deres Fæste være forbrudt. J eg ved ikke, hvad der bliver 
ud af det; men skal det blive til noget, er det de 7 (i Ko
miteen), som skal udarbejde Betænkningen. Skal dette For
s.Jag blive antaget, da er jeg meget glad for, at jeg slap for 
at komme i Komiteen. Saasnart den (Betænkningen) er ud
arbejdet, skal den oplæses i Forsamlingen, og da har en
hver Frihed til at sige sin Mening derom. Naa, jeg kan ikke 
sige eder hvor ængstelige, at største Parten (de fleste De
puterede fra Landet) er for at fremkomme med deres Me
ning, da ethvert Ord bliver opsnappet, før end det kommer 
halvt ud af Munden. J eg ønsker at have været noget mere 
oplyst, da havde her været Lejlighed til at vise sig; men 
jeg er dog meget glad (over), at jeg kan snakke med om 
Landbruget. Det var en Aften paa Palæet, at Grev B i l l e 
B r a h e1) sagde, at Bønderne havde Herskaberne at takke 
for, at de var blevet mere oplyste i at dyrke deres J ord; 
men jeg sagde frit, at Herskaberne ikke kunde tilkomme 
den Ros. Derimod skylder Bønderne Tak til Forsamlingerne 
(Stænderins.titutionen) for den Oplysning, som alle de Bøn
der faar, der er draget ind i det Røre, de har vakt. 2) Ørsted 
lo og sagde, det var godt, dersom det havde virket noget; 
Bille Brahe blev ganske "tirrende", naar jeg kunde tale saa 
frit. Om der kom noget frem i Forsamlingen (om den Sag), 
saa var det godt, men der lizger en saadan Angst (for at 
træde op s.om Talt)r), fordi et hvert Ord skal skrives og be-

1
) Greve B i Il e B r a h e til Brahesminde. lste Deputeret for 

de større L>rundejere, udnævnt af Kongen. 
2

) Gengivelsen af H Chr. Svar til Grev Bille Brahe er 
desværre meget uklar i Brevet. Meddeleren haaber at have ud• 
draget den rette Mening'. 
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kendtgøres i de afskyelige Blade. N aar I nu skriver mig til, 
da ønsker jeg at vide, hvorledes det staar til med Boskabet, 
og hvorledes I kommer ud af det med Penge; hvis det er 
nødvendig, da kan jeg gerne sende eder nogle, men er det 
ikke nødvendigt, saa er det ikke værd at betale Postpenge, 
for jeg venter da at komme hjem til Terminen. Ørsted har 
sagt, at en Maaned foruden denne bliver det meste, som vi 
bliver her. Jeg ønsker at vide, om der er ordnet noget ved 
Sognefogedbes.tillingen. L a n g k i l d e1) har været saa meget 
syg her, at de mente ikke, han kunde leve; men nu er han be
dre. Jørgen Mathies.en rejste hjem den 12te og kom igen 
den 20de; den Rejs.e kostede ham 20 Rgd. J eg kan gerne 
faa Lov at gøre saadan en Rejse, men jeg tror, at det er 
en dyr Fornøjels.e og ikke til nogen Nytte. Nu beder jeg at 
hilse alle gode Venner, at jeg lever vel og er ved godt Hel
bred, men tillige at Pengene bliver i Ros.kilde, og især lad 
Rasmus Nielsen det vide. Mit inderligste Ønske er, at I le
ver med Sundhed og Helbred, og alting er vel. Jeg befaler 
eder Gud. Hils lille Karen2) baade først og s1dst. 

H. Christensen. 

I Margen af Brevet findes følgende Bemærkning: 
"Ved at jeg sidder og slutter dette Brev, kommer de og 

fortæller, at der igen i Nat er slagtet en Plag paa Marken 
for en Vognmand, de (Tyvene) slagtede i Foraaret en af 
hans Heste, saasnart de var kommen paa Græs, blot for at 
tage Huden". 

-0-

Hans Christensen har tegnet sit eget Billede gennem 
dette lange og indholdsrige Brev: En djærv og kraftfuld Bon
demand paa en Gang fuld af Selvfølels.e og dog tynget af 

1) Proprietær L a n g k i l d e til J uelskov. 2den Deputeret 
for Sædegaardsejere i Fyns Stift. 

2) Hans Christensens yngste Datter, 7 Aar gl. 
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den Underlegenhedsfølelse, som det giver at være klar over, 
at ens Kundskaber er smaa og Taleøvelsen ringe. Det lyder 
som et Suk, naar han skriver: "aldrig kan jeg nogen Titl 
komme til at tale noget her." Det er ikke, fordi han har en 
særlig Lyst til at tale; men det er de københavnske Dele
geredes store Veltalenhed, som overvælder ham. Samtidig 
kan han ikke lade være med tydelig Uvillie at .omtale de fyn-
ke Herremænd, som Mundene ikke har været aabnet paa. 

En endnu stærkere Uvillie lægger han dog for Dagen over
for sin fynske Standsfælle, Jørgen Mathiesen, han kan ikke 
fordrage denne Mands, Snobberi overfor de store, og det 
forarger ham, at J. M. omgaas siaa letsindig med sine Pen
ge. Selv er han til det yderste sparsommelig, det er ham 
inderlig imod at give Penge ud, naar det ikke er til nyttige 
og nødvendige 'Formaal; men frisk og naturlig er han og 
opsat paa at faa det bedst mulige ud af Tilværelsen. Han 
deltager i de mange Selskaber paa Palæet, drikker Vin og 
spiser de mange Retter, som han ikke ved, hvad er, men 
de smager godt, og de bekommer ham vel. Han morer sig 
ved at drille Grev Bille Brahe og er en Smule stolt over, at 
han tør tale saa frit til denne; iøvrigt gaar han med Liv og 
Lyst op i Arbejdet; han søger, saa godt han kan, at sætte 
sig ind i de Spørgsmaal, der er til Forhandling og Afgørelse. 
Da han saaledes er bleven valgt ind i den Komite, som skal 
drøfte og afgive Betænkning angaaende Provs.t B i r c h s1) 

Forslag om, at det Skyldsætningsarbejde, som er udført an
gaaende Indførels.en af en ny Matrikel maa blive genoptaget 
og fortsat, saa at den ny Matrikels-Indførelse kan olive 
fremskyndet, saa skriver han straks hjem og skaffer sig Op
lysninger om Areal og Hartkorn paa forskellige Gaarde hjem
me. Betegnende er hans. Ytring om den Angst, som han og 
mange af hans Fæller føler ved, at hvert Ord bliver "snap-

') Provst B i r c h - Sognepræst for Nørre A a by og Ind• 
slev. Udnævnt af Kongen. 
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pet ud af Munden" paa dem, skrevet ned og kundgjort i de 
"afskyelige Blade". Snart føler Hans Christensen sig dog 
drevet til at hævde sine Tanker og Meninger baade gennem 
Deltagels.e i Debatten og gennem selvstændige Forslag. 

Stænderforsamlingen og Bønderne. 

Det var en Selvfølge, at Landboforholdene maatte kom
te komme til at spille en betydelig Rolle i Forhandlingerne 
i Stænderne. Der var nu gaaet henimod et halvt Aarhun
drede, siden de store Landboreformer fandt Sted; men man
ge vigtige Opgaver var endnu uløste. Fæstevæsenet var 
fremdeles meget udbredt, og Tusinder af Bønder slæbte end
nu paa Hovmarkerne. 

Fæstebøndernes Retsstilling var væsentlig bestemt ved 
Forordningen af 8te Juni 1787, og det var jo kun saa rime
ligt, om dens. Bestemmelser ikke ganske svarede til Forhol
dene i 1835; men ihvert Fald, den havde tjent til Støtte og 
Værn for mangen Bonde. De fleste Godsejere var af den 
Mening, at den gældende Fæs.telov_givning virkede uheldigt, 
og Initiativet til en ny Lovgivning paa dette Omraade udgik 
da ogsaa fra en Godsejer, P. A. T u t e i n,l) Marienborg, 
som derom h'avde indsendt en Række Bemærkninger til Kon
gen. Hans Betragtning gik ud paa, at baade Godsejerne::; og 
Fæstebøndernes Indtægter af Fæstegodset var altfor smaa, 
og det skyldtes for en væsentlig Del den uheldige Form, Af
gifterne af Fæs.tegodset havde. De store Indfæstningsbeløb 
udtømte Bondens. økonomiske Kraft, og Ydelsen af Tiende 
og Hoveri i n n a t u r a tog en væsentlig Del baade af den 
Arbejdshaft og de Afgrøder, som Bondens egen Bedrift saa 
højlig havde Trang for; disse Ydelser Inaatte man da til
stræbe afløste; men det kunde ikke blive til noget, med min-

1) 3d i e Deputeret for Sædegaardsejerc i Sællands Stift. 
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d re J orddrotten fik en større Sikkerhed, end han nu havde, 
for at de Ydels.er, som var tilsagt ham, virkelUg blev ham 
betalte. 

Kongen havde nedsat en Kommission, som havde under
søgt og drøftet de af Tutein rejste Spørgsmaal, og Resulta
tet af disse Drøftelser var "Udkast til en ny Lov angaaende 
Rets.forholdet mellem Jorddrotter og Fæstere i Danmark". 
Ørs.ted forelagde dette Udkast den 9de Oktober med en lang 
Tale, der fylder ca. 40 Spalter i Stændertidende.1) 

Der blev nu neds.at en Komite paa 7 Medlemmer, som 
behandlede Udkastet; Komiteen delte sig i et Flertal paa 
fire Medlemmer og et Mindretal paa tre, s.om hver afgav sin 
Betænkning, og dis.se Betænkninger sammen med Udkastet 
blev sact drøftede i ikke mindre end fem Plenarmøder (26de 
og 27de Jan. og 9de, lOde og llte Febr.). 

Udkas.tet gik ud paa at give Godsejerne en øget Ud
pantningsret med Hensyn til deres Tilgodehavende, at ind
fø r<l et skærpet Tilsyn med Ejendommenes Vedligeholdelse, 
at sætte høje Bødestraffe for Misbrug af Fæstestedets V ær
dier, nøje at bestemme hvilke Misligheder fra Fæsterens Si
de, der kunde føre til Fæstets Forbrydelse, endelig Ind
førelse af Driftstvang under høje Bødestraffe og Tilladelse 
til, at Gods.ejer og Fæster kunde træffe Overenskomst om, at 
det Inventar og den Besætning, som Forordn. af 8. Juni 
1787 paalægger Gods.herren at indsætte i Fæstestedet, leve· 
res af Fæsteren selv, mod at den saa forbliver hans Ejendom. 

Komiteens. Flertal CAlgreen Ussing,l) Drewsen, 
Haas.trup og Mads Chr. Mathies en) anerkender, at 
det i Henhold til Motiverne for Lovudkastet er Hensigten at 
fremme Afskaffelsen af Hoveri, NaturaJtiende og høje Ind
fæstninger, som skadelige for Agerbruget, men den tror ikke 

1) Stændert. 1835. - II 1905-1944. 
2

) Kancellisekretær T. A l g r e e n U s s i n g 2den Deputeret 
fo r København. 
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paa, at denne Hensigt fremmes ved at give Godsej erne skar
pere Tvangsmidler overfor Bønderne. Naar der i Motiverne 
til Udkas.tet udtales en Frygt for, at Fæstebonden skulde 
ville unddrage sig for at bære de Byrder og udrede de Af
gifter, han er pligtig til, fordi den gældende Lov ikke giver 
Godsherren tilstrækkelig virksomme Tvangsmidler mod ham, 
saa maa Komiteen vende sig mod en saadan .Anskuelse. Lad 
være, at der er enkelte, som ikke opfylder deres Pligter, 
skønt disse ikke overstiger deres Kræfter; men at det skul
de være saaledes med Flerheden af denne Stand eller end 
og blot med en betydelig Del af samme, det vil Erfaringen 
vis.tnok modsige. "Dette skulde forudsætte, at Fæstebonde
klassen var en ved Dovenskab og Laster fordærvet Del af 
Landbos.tanden, som derhos slet ikke maatte vide at beregne 
deres egen Fordel, og dette vil neppe nogen paastaa, som 
kender blot noget til denne agtværdige Del af Bondes.tanden". 

Af flere Grunde mener Komiteens Flertal, at det vil 
være heldigst ikke at røre ved Fæsteforholdet i Øjeblikket. 
Nogle af Komiteens. Medlemmer antager, at det vil være 
ønskeligt, om Godsejeren og Fæstebonden paa en eller anden 
Maade kunde udløs.es af det mislige Forhold, hvori de nu 
staar til hinanden, saa Fæstegodset derved kunde undergil
ves den fri og fuldstændige Afbenyttelse, der fra flere Si
der maa ans.es som den ønskeligs te; men jo mere det be
s,taaende Forhold gives Fasthed, desto vanskeligere vil det 
blive at hidføre den store Forandring, hvortil mange sætter 
deres Haab. Endelig de mange Andragender om Hoveriets 
Afløsning, som strømmer ind til Stænderforsamlingen, for
tæller om, at Fæs.tebondeklassen er vaagen, og det er neppe 
heldigt i Øjeblikket at allarmere den yderligere, hvilket 
utvivlsomt vil ske, hvis den Skærpelse af Fæsteforholdet, 
som Udkastets Bestemmelser vil medføre, virkelig finder 
Sted. Komiteens. Flertal henstiller . da til Forsamlingen at 
udtale s.ig imod, at en Lov som den foresiaaede udstedes; 
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men hvis Forsamlingen ikke vil dette, maa Komiteens Fler
tal fores.Iaa væsentlige Ændringer, navnlig maa den Bestem
melse, som giver Jorddrotten Ret til at foreskrive Fæsteren. 
en bestemt Driftsplan, ændres og nævnte Ret stærkt begræn
s.es; især finder Komiteens Flertal det betænkeligt, at medens 
den gældende Lovgivning lægger Bevis.byrden for, at Fæster
en mis.røgter sin Gaards Jorder paa Godsejeren, saa vil det 
efter Udkas.tets Bestemmelser blive Fæstebonden, som skal 
bevis.e, at den foreskrevne og misligholdte Driftsmaade er 
ior dyr og uhensigtsmæssig for ham; men derved forværres 
hans retslige Stilling i en overordentlig Grad. Endelig fin
der den det ogsaa ganske urimeligt, at det efter Udkastet 
kunde paalægge en Fæs.ter, at følge en og samme Drifts
plan baade for hans. og hans Kones Livstid, maaske gen
nem over 50 Aar. 

Komiteens Mindretal (T u t e i n, R e v e n t l o w 1) og 
T r e s c h o w2) udtaler i sin Betænkning, at den i det Hele 
finder Udkas.tets Bestemmelser baade betimelige, hensigts
mæssige og stemmende med, hvad der er retfærdigt og gavn
ligt. Forhandlingen om Lovudkastet var til Tider overordimt
lig livlig, hvasse Udtalelser faldt, omend Forhandlingen hele 
Tiden bevarede en værdig Form. Kammerjunker S c a v e n i
u s3) var en af de første, som tog Ordet, og han udtalte 
bl. a., at s.om den gældende Lovgivning var eller dog for
tolkedes, satte den aabenbart en Præmie paa Skødesløshed 
og 'Dovens.kab hos Fæsteren; at hæve denne var det, som 
Udkas.tet tilsigtede, og dertil vilde det ogsaa virke, om det 
blev Lov. Den flinke Bonde vilde ikke føle s-ig generet ved 

1) Greve Chr. D. Reventlow, Christianssæde, 2. Depute~ 
ret for Sædegaardsejere i Laalands~F alster Stift. 

2 1 W. Fr. Treschow, GeneralfiskaL Ejer af Brahesborg
udnævnt af Kongen. 

3
) Kammerjunket J. B. S c av e ni u s, Gjørslev, 4. Deputeret 

for Sædegaardsejere i Sælland~ Stift. 
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Udkas.tets Bestemmelser; n~j, han vilde net9p være glad 
ved bestemt at kunne vide, hvad han maa undlade for ikke 
at gøre Brud paa s.in Fæstekontrakt. - Han med flere an
dre Godsejere anbefalede. 

A l g r e e n U s. s i n g gjorde opmærksom paa det be
synderlige Fænomen, at Godsejerne fremstillede Lovudkastet 
som et Gode for Bondestanden og som en Indskrænkning i 
deres egne lovfæstede Rettigheder, medens Bondestanden 
gennem s.ine Repræsentanter fraraadede, at Udkastet blev 
Lov, idet de ansaa det som et Onde for Fæstebønderne og 
en Udvidelse af Godsejerens Rettigheder, hvilken Mening 
flere af Forsamlingens Medlemmer delte med dem, og da 
det netop var Godsejerne, som ønskede Anordningens Udste
delse, skønt de ansaa den som en Indskrænkning i deres 
Rettigheder, og Bondes.tanden, til hvis Fordel den skulde væ
re, ikke øns.kede den, saa synes Sagen allerbedst at kunne 
o::dnes paa den Maade, at Udkastet ikke blev til Lov. En 
Særs.tilling indtog et Par fynske Godsejere. 

Gods.ejer L a n g k i l d e udtalte, at der forekom ham at 
være en Modsigelse deri, at da Fæsteren var stavnsbunden, 
havde han fri Raadighed til at dyrke og drive s.ine J ord er, 
som han vilde, idet mindste havde han d e f a c t o denne 
Raadighed, og nu, da han er en fri Mand, og det i den Grad 
at han kan deltage i Raadslagning om Lovgivningen, skulde 
han s.on1 Agerdyrker arbejde med bundne Hænder. Langkilde 
var fuldkommen overtydet om, at Agerbruget ikke vilde vin
de ved, at nogle Tusinde Agerdyrkere skulde arbejde efter 
foreskrevne Driftsplaner. Der fandtes blandt Bønderne man
ge dygtige og indsigtsfulde Mænd, og Æren for et velud
tænkt og veludført Agerbrug kunde ligesaa vel have Indfly
delse hos Bonden som hos enhver anden, og den burde føl
gelig ikke betages. ham. 

Kammerherre J u e P) troede ikke, at et skærpet Rets-

') Baron H . R. J u e l, Hverringe. 5. Deputerede for Sæde
gaardsejere i Fyens Stift. 
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forhold med udvidet Udpantningsret for Godsejeren m. v. 
kunde tjene til Landbrugets. Opkomst; han havde tvertimod 
den Anskuelse, at de Indskrænkninger i Bondens Handlefri
hed, som Udkastet indeholdt, vilde virke shdeligt. Naar Fæ
stebonden ikke betaler, hvad han skal, er det snarere Man
gel paa Evne end Mangel paa Villie til at svare sine · Y del
ser. Til Støtte for denne Paastand forelagde han et Overslag 
over en Fæstegaards Indtægter og Udgifter, der udviste et 
overordentligt magert Udbytte. 

Professor B a n g1) gav i en Udtalelse en klar og sam
menfattende Redegørels.e for de modstridende Meninger, som 
Debatten aabenbarede; han sagde: Alle er enige om, at Fæ
steforholdet skulde afløses af et andet, men de er ikke enig€' 
om, hvad der skal træde i Stedet. Fra den ene Side ønskes1 

at det ny Forhold s.kulde gaa ud paa, at Godsejerne frit maa 
kunne raade over Bondejorderne, s.ammenlægge og adskille 
dem, udleje dem paa kort eller lang Tid med eller uden Be
sætning. I denne Frihed søger man 1ra den Side den vigtig
ste Betingelse for Agerdyrkningens Fremgang og banmarks 
Velstand. For Professor Bang er der dog ingen Tvivl om, at 
den dans.ke Bondestand har en gennem A.arhundreder grun
det Ret til, at Bøndergaardene skulle gives i Livsfæste, og 
han vil ikke driste si~ til at tilraade, at denne Ret skal 
hæves. 

Det modsatte Parti vil ogsaa, at Fæsteforholdet skal af
løs.es af et andet, og det tænker sig, at Fæstegodset skal 
blive til Selvejer- eller Arvefæs.tegods, saa mener man, vil 
de gode Frugter ikke udeblive. Professor Bang tør ikke ud
tale nogen Mening om, hvorvidt denne Anskuelse vil holde 
Stik; men naar man vil, at Fæs.teforholdet skal holdes paa 
sit nuværende mislige Standpunkt for at fremtvinge Fæste
gods.ets Overgang til Selvejergods, saa er dette uden Tvivl 
uretfærdigt. 

1
) Professor P. G. R a n g. lste Deputeret for København. 
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Men de Deputerede af Bondes.tanden? Sagde de da in
gen Ting? J o, i Stændertidende staar der: "Samtlige For
samlingens Medlemmer af Bondestanden erklærede sig mod 
Udkas.tet og tiltraadte Komiteens Flertals principale Indstil
ling. "1) Det er alt. 

Lange velformede Taler holdt de ikke; det evnede de 
ikke, og det havde de heller ikke Frimodighed til; men de 
var levende optagne; de har brændende- ønsket, at være i 
Stand til at deltage i Forhandlingerne, s.tride for deres Fæl
lers og deres egen Frigørelse, og ingen har ønsket dette 
heftigere end Hans. Christensen, som fra sin tidlige Ung
dom har haabet paa, at hans- Stand skulde frigøres og rejse 
sig. Igennem hans Breve til Hjemmet mærker vi hvilke Føl
els.er, der gaar gennem hans Sind. Vi forstaar ogsaa fuldt 
ud hans. og de andre Bondedeputeredes Taknemmeligheds
følels.e overfor de Mænd, som saa varmt taler deres Stands 
Sag: Drews.en og vel især Algreen U ssing. 

En meget lang Række Afstemninger ledsagede de af
sluttende Forhandlinger om Udkastet. Med 37 St. mod 31 
blev Komiteflertallets. Forslag om at fraraade Fo!'ordningens 
Uds.tedelse forkastet. 44 stemte for og 24 imod et Æn
drings-forslag af Professor Bang om at Udpantningsrettens 
Udvidels.e skulde være betinget af Naturalhoveriets Afløs
ning. Med 50 J a mod 18 N ej blev et af Kammerherre J u el 
fremsat Ændringsforslag vedtaget gaaende ud paa, at de ved 
et Syn over en Fæstegaard konstaterede Mangler skulde 
beløbe sig til mindst 20 Rbd. Værdi for at kunne medføre 
Paatale til Fæstets Forbrydelse. Efter et andet Ændrings
forslag af Kammerherre Juel og tiltraadt af Komiteflertallet 
vedtoges det med ikke mindre end 62 St. mod 5, at Bestem
melsen om den tvungne Driftsplan skulde udgaa, og endelig 
nægtedes det med 42 St. mod 25, at det skulde være JQrd
drot og Fæster tilladt at træffe Overenskomst om, at den 

1) Stændert. 1836. II Sp. 2062. 
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:o idste selv skulde levere Besætning og Inventar ved Over
tagels.en af en Fæsteejendom. Trods alle Ændringer i den 
Retning blev Afs,temningerne dog som Helhed taget en Sejr 
for Udkastet. 

Et af de mes.t brændende Landbospørgsmaal var H o
v e r i e t, og der indkom over 100 Andragender om dets, Af
løsning fra hoverigørende Bønder.l) 

"Som et tus.indstemmigt Raab lyder det første Krav fra 
Bondes.tanden til den nye Folkerepræsentation, at Standen 
nu endelig maa faa Lov til at faa hele s.in Arbejdskraft til 
egen Raadighed. "2) 

Han::; Christensen fortæller i et Brev til sit Hjem d. 14. 
~ovember, at han har modtaget et Andragende fra 464 ho
verigørende Bønder paa Langeland, som forlanger Hoveriet 
afs.kaffet, og han skriver videre, "der er ingen, som har 
indsamlet saa mange." Deraf fremgaar, at han selv har væ
ret virks.om for at faa Underskrifter paa Andragendet, vel 
ogsaa i det hele for at faa det frem. 

Gennem alle dis.se Andragender klinger mere eller min
dre s.tærkt fremtrædende den Tone, at Stænderforsamlingen 
skal hjælpe de hoverigørende Bønder til Fritagelse for det 
tsngende Hoveri mod en Godtgørels.e, og denne maa ikke 
blive for s.tor; men være "billig" eller "passende", som Ud
trykkene lyder. Meningen er tydelig: Bønderne venter, at 
Stænderforsamlingen skal fremkalde en Tvangsindgriben fra 
det offentliges, Side til Fordel for Hoveribønderne, saaledes 
at de kan opnaa Frihed for Hoveri paa lettere Vilkaar end 
dem, Gods,ejerne er tilbøjelige til at foreskrive. 3) 

Det var givet, at Gods,ejerne maatte møde saadanne 
Krav med en s.karp Protest. 

Naturligvis, har Hoveriet været Emnet for mange Drøf-

'l Stændertidende 1836 - Sp. 2186-87. 
2) •De danske Stænderforsamlingers Historie«. I. Side 419. 
8) Stænderforsamlingens Historie. l. Side 420. 
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tels.er Mand og Mand imellem paa Stændermødet, ikb mindst 
inden for Kredsen af de Deputerede, der repræsenterede de 
mindre Landejendomsbesiddere, og i Mødet d. 28de Oktober 
fremsatte da ogsaa D r e w s e n et Forslag om Hoveriets 
Afløsning. 

Med megen V el talenhed redegjorde han først for sin 
J)ers.onlige Stilling til dette Spørgsmaal: vel er han en Fjende 
af Hoveriet og betragter det s.om en Levning af den Træl
dom, der blev paalagt Bønderne i Middelalderen; men han 
vil aldrig gaa ind for Anvendelsen af noget TvangsmiddeL 
hverken til den ene Side eller den anden. Førs.t efter at de 
mange, med hvem han har forhandlet Spørgsmaalet, har er
kendt. at Hoveriet ikke kan eller bør fratages. Godsejerne, 
men alene kan afløses ved Overenskomst og tilfulde . erstat
tet, er han gaaet ind paa at føre Sagen frem. Har. giver der
efter en kort Redegørels.e for Hoveriets Oprindelse og hæv
der saa, at Bøndernes Fritagelse for Hoveri nu er en nød
vendig Betingelse for Agerbrugets Opkomst. Den nuværende 
Tils,tand er ikke blot skadelig for Bøndernes Avlsbrug; men 
den gavner kun Gods.ejerne lidet, idet de i Almindelighed 
faar deres, Avlsarbejde daarlig udført, og den tilføjer Staten 
betydelige Tab. Resultatet er, at Bøndernes 'l'id og Arbejds
kraft s.pildes, al Fremgang hindres, og de synker dybere og 
dybere i Armod. Samtidig virker Hoveriet nedbrydende paa. 
Landboungdommens Moralitet og kuende paa Fæstebondens 
Følels,e. Drewsen er ingenlunde blind for, at der ogsaa for 
Gods.ejerne er mange Vanskeligheder at overvinde, om Ho
veriet s.kal afløses; men han tror paa, at hvor der er en 
Villi e, vil der ogsaa kunne findes en V ej, og han kender in
tet Eks.empel paa, at hverken Godsejer eller Bonde har øn
sket Hoveriet tilbage, hvor det engang var hævet.1) 

Det er let at forstaa, at efter denne Indledning maa 

1
) Stændertidende 1836. II. Sp. 2169. 
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bans. Forslag være meget moderat, og i Hovedsagen gaar 
det ogs.aa kun ud paa, at Stændernes Forsamling skal bede 
Kongen om at udtale, at han med Velbehag vil se Hoveriet 
afs.kaffet, og at han vil give Bønderne paa de kongelige God
se:- Hoverifrihed mod Erstatning og derved fremstille et 
{)pmuntrende Eks.empel, og "at det maatte behage Hans 
Majestæt efter sin Visdom for Resten at anvende hos Gods
ejernø ethvert Middel Allerhøjstsamme maatte finde passen
de for at fremme denne for Staten, Gods,ejerne og Bønderne 
vigtig u Sag." 

Der blev nedsat en Komite paa syv Medlemmer, til at 
behandle Fors.laget; denne delte sig i et Flertal, (H a n s 
N i e l s, e n, D r e w s e n, H a a s t r u p og H o l s t e i n1), og 
to Mindretal (T u t e i n og T r e s. c h o w og J u e l) l!Vls Be
tænkninger og Ændringsforslag sammen med Hovedforslaget 
blev drøftet i Plenarmøder llte, 12de og 16. Februar. Denne 
Forhandling blev ikke nær s.aa varm som Forhandlingen om 
Fæsteloven; men Godsejerne i Forsamlingen var dog sær
deles, ivrige for at fremhæve Hoveriet som et privat For
bold og at stemple ethvert direkte Middel fra Statsmagtens 
.Side s.om et Indgreb i Ejendomsretten. 

N e e r g a a r d, 2) Gunderslevholm, fremsatte desuden bl. 
.a. en Udtalels,e om, at det ikke vilde hjælpe den sællandske 
Bonde at faa afløst Hoveriet mod en aarlig Pengeydelse, da 
ban manglede den Handledrift og Dygtighed, s.om maatte ud
kræves, for at han skulde kunne præstere en saadan, 3) Den
ne Udtalelse kaldte Falstringen P e d e r W e s t4) frem med 
en skarp Udtalelse om, at "hvis Bonden blot blev mere men
nes.keligt behandlet, da vilde der ogsaa af Bondestanden 

1
) Kammerherre F. A. Holstein, kongevalgt Grundejer. 

") Godsejer Carl Neergaard. 2. Deputerede for de sælland: 
'Ske Sædegaardscjere. 

"• Stændertidende 183§. II Sp. 2220. 
•, Sognefoged Peder West, Nørre Ørslev. Dep. for de 

mindre Landejenclomsb. 18. Distr. · 
·:,.. 
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fremstaa mere duelige og stræbsomme Mennesker; som Sog
nefoged blandt Fæs.tere kunde han vidne, at det nytter ikka 
stort at have menneskelig Skabning, naar de ma~gler disses 
Rettigheder. Han fors.tod ikke, at der skulde ligge saa stor 
Vanskelighed i Hoveriets Ophævelse, da Fæstebonden tiloy
der billig Ers.tatning, og de mange Tusinde Stemmer burde 
kunne bevæge Gods.ejerne til at aftage dette for den arme 
Fæstebonde saa skadelige og trykkende Aag; medens det 
vilde være s.ørgeligt at skuffe de mange Tusinder, som har 
haabet s.aa meget af Stænderne".1) 

Resultatet af Afstemningerne over de forskellige For
s.lag og Ændringsforslag blev, at der vedtoges en Indstii
ling til Kongen svarende til Hovedpunktet i Drewsens For
slag, medens man videre bad, at Kongen vilde lade bekendt
gøre, "at ingen nuværende hoveripl~gtig Bonde kan vente 
at blive befriet for Hoveriet, uden at han erhverver hans 
Godsherres Samtykke til Hoveriets Forandring til ~n fast 
Afgift," og at "Deres. Majestæt allernaadigst vilde forbyd !O' 

at gøre en Gaard, som er aldeles fri for Hoveri, nogen S]n
de til en hoveripligtig Ga&rd. "2) 

Denne Afgørels.e har sikkert været øn stor Skuffelse 
for de Deputerede af Bondestanden, og denne Skuffelse har 
bredt s.ig ud til de tusinde Hjem, hvor hoveripligtige Bøn
der havde s.at deres Haab til, at Stænderforsamlingen vilde 
antage s.ig deres Sag og føre den til en for dem ønskelig 
Afgørels.e. 

Om Hans. Christensens Stilling forlyder der intet i de 
officielle Meddelels.er. Heller . ikke i hans Breve til Hjem
met findes. der Udtalelser om, hvorledes _ han dømmer om 
Hoverisag en, og dog kan vi ikke være i Tvivl om, hvad ··han 
føler og tænker. Senere skulde ogsaa hans personlige Syns-

') Stænderforsamlingerries Historie I. Side 425-26. 

•) Stændertidende 1836 IT. Sp. 2242-43. 

Svendborg Amt 1934



SOGNEFOGED HANS CHRISTENSEN 117 

punkter vedrørende Hoveriet komme til at ligge i aaben Dag; 
men det har nok været under Forhandlingerne udenfor Sa
len om denne Sag, at den Vurdering af Drewsen udformede 
sig hos ham, som han giver Udtryk for i et Brev d. 30. 
J an. 1836: "Drewsen er en N arreprins ; han har narret os." 

Endnu en Sag vedrørende Forholdet mellem Godsejer 
og Fæs.ter skal omtales, en Sag i hvilken Hans Christensen 
s.piller en mere fremtrædende Rolle: 

Den 30. Oktober stillede Brændevinsbrænder S i d e
n i u s.1) et Forslag til en Petition angaaende Forandringer i 
den bestaaende Jagtlovgivning. Den gældende Jagtforordn~ng 
var fra 1732 og ganske middelalderlig; den hverken kunde 
holdes eller blev holdt, men en Anordning af den Karakter 
maa ændres, siger Sidenius i sin Motivering. Den foraar
sager de "mindre Landmænd og især Fæstebonden store 
Tab og hindrer Landbrugets. Fremskriden og Frugttræers 
Formerels e." 

"Hoveribonden maa ej alene taale, at hans. Sæd ædes 
og nedtrædes af Dyrene, at hans Frugttræer søndergnaves 
af Harerne, hans Gæs bides af Ræven, at Rovfuglene tage 
hans· Høns, at Tusinder af Vildgæs æde hans Korn, at Skyt
ten og hans. Hest og Hunde nedtræde hans Sæd om Efter
aaret; men han maa og rinde sig i, at hans tro Hund, der 
Nat og Dag skal vogte hans Gaard og fri hans Bygninger 
for Rotter, bliver, naar han ej holder den i Lænke, s.kudt, 
vel ej altid fordi den skader Vildtbanen, men meget ofte 
fordi han, ved ej at have taget Hatten eller Huen ærbødigt 
nok af for J æg er en, har paadraget sig dennes Uvill\e. Alle 
dis.se Tab og Ærgrelser maa Landmanden føle, for at den 
rigere og mægtigere kan have den Fornøjels.e at jage og 
skyde et Dyr, en Hare eller Ræv, hvilken sidste ofte 
Forvejen har bidt hans fattige Fæstebondes Gaaseflok.~) 

'l J. Sidenius, Nykøbing F. Deputeret for 10. Distrikt 
af Øernes Købstæder. 

2 1 Stændertidende 1835 I. Sp. 1164. 
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"Skulde det ikke være billigt, at Bonden fik Fred for 
vilde Dyr. Skulde det være mere Tab for Herremanden, at 
Bonden skød hans Hjort, naar denna kom i hans Bønders. 
Kornmark, end naar Bonden i Medhold af Hegnstorordnin
gens § 3 dræbte Jagtejerens So; naar denne .kommer · i 
Bondens Korn?" "Naar Jagtejerens Hund bider Fæstebon
dens· Gæs, maa der gives Erstatning; hvorfor bør den ej 
gives., naar Godsejerens Ræv eller Maar bider dem ?" - -

Sidenius. foreslaar da, at man skal andrage om, at der 
udstedes en ny Jagtforordning, som giver enhver Bonde Ret 
til at dræbe eller fange alt det Vildt, s.om tilføjer hans 
Marker, Haver eller Husdyr Skade, dog at det dræbte straks 
overleveres. til Jagtejeren; endvidere at man andrager om, 
at der bliver udstedt Forbud mod Jagt paa Bondens tilsaa
ede Marker. Under den indledende Forhandling fortalte Hans 
Christensen, at han paa Taasinge havde set 53 Daadyr i een 
Mark ;1) men der faldt ogs.aa straks en bitter Bemærkning 
fra Scavenius.: "Det synes at alle de Rettigheder, en Gods
ejer har ikke blot i Følge Lovgivningen, men endog efter 
vrivate Kontrakter s.kal være udsat for Angreb i nærværen
de Forsamling, hvilken dog alle troede mere var forsamlet 
for at bes.kytte Rettigheder end for at angribe dem."~) 

Med overvældende Flertal blev det bestemt at behand
le dette Fors.lag i en Komite, som kom til at bestaa af 
D r e w s. e n, R e v e n t l o w, S c a v e n i u s, H a n s C h r i
s t e n s e n og A h l e f e l d t. 3) 

23de December afgav Komiteen sin Betænkning, og Sa
gen blev derefter behandlet i to Plenarmøder, 31. Decbr. og 
6. Jan. Komiteen inds.tiller enstemmigt, at Stænderforsam-· 
lingen skal indgaa til Kongen med Andragende om, at J agt-

1) Stænderforsamlingens Historie. I. Side 429. 
2 ) Stænderforsamlingens Historie. I. Side 428. 
3) Grev Ahlefeldt Laurvig, Tranekær. lste Depute~ 

rede for fynske Sædegaardsejere. 
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lovgivningen maa blive underkastet en Revision, og en ny 
Jagtanordning udarbejdet og forelagt S tænderne til Prøvelse~ 

men naar Komiteen saa skal til at udtale, hvorledes den 
ons.ker, at en ny Jagtanordning skal være, saa hører Enig

heden op. 
De tre Gods.ejere udtaler sig i Al;minclelighed om, at 

der bør tilstræbes Harmoni mellem Ja;_gtejerens f u 1 d e o~ 
u f o r s. t y r r e d e B e n y t t e l s e af sin Jagtret og Bondens 
retmæssige Krav om Markfred, og de ønsker, at Lovgivnin
gen skal hjemle Erstatning for Vildtskade. 

D r e w S· e n vil have paabudt, at Kron- og Daavi ldt 
holdes, indenfor indhegnede Dyrehaver og have bestemt Straf 
for at prygle Klapperne ; men H a n S· C h r i s t e n s e n gaar 
Yidest. Hans Indstillingspunkter er følgende : 

l. At Raadyr saavel som Kron- og Daadyr bør holeles 
i indelukkede Dyrehaver paa Ejerens Grunel og in
gen Frihed hjemles paa Bondens Mark; hvor han 
maa dræbe dem med hvad Værge, han mægtig er. 

2. At alle Rovdyr og Rovfugle, saasom Ræve, Ørne. 
Glenter, Musvaager. Høge m .fl. frit maa dræbes 
af Bonden paa hans Mark. 

3. .A t Bonden dertil maa tillades. at bruge Skydege
vær imod at være samme Straf undergiven, om 
han befindes at skyde andet Vildt paa sin Gaal'ds 
Grund, som om dette var sket paa Kongens Vildt
bane. 

Saadanne Fors lag var natur ligvis som "Peber udi Næ
sen" paa Herremændene, og der faldt straks skarpe Ord. 

Godsejer L a n g k i l d e ønskede, at Sagen skulde afvi
ses ; de stillede Forslag gik ud paa aabenbare Indgr eb i 

Ejendoms.retten, hvilket han bestemt maatte fraraade. "J agt
retten var en virkelig Ejendoms.ret, og der var 'intet, som 
en Nations Repræsentanter burde forsvare saa meget som 
Ejencloms.retten. - Jagtretten var til før Fæsternes Ejen-
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_"-;-2· m·er Afgrøderne. Fæsteren hidledede sin Ret fra 
:-:mdejerens. Overdragelse, og han havde ej større Ret, end 

der Yar ham overdragen. Grundejerens principale Ret burde 
ej s.taa tilbage for Fæsterens secundære." 

S c a v e n i u s, som var Ordfører for Komiteflertallet, 
fremhævede især det ubilli:se i et Forbud mod at hold :: 
stort Vildt uden for Dyrehaver. Det var en dyr Historie at 
anlægge en Dyrehave, og det kunde jo godt blive et Spørg~
maal, hvem der s.kulde bekoste saadanne Anlæg. Egentlig 
skulde intet synes naturligere, end at de, for hvis Skyld de
fandt Sted, - Bønderne alts<:ta - som var de eneste, der. 
havde Gavn af Anlæggene, burde bære den d;rekte Bekost
ning. Det indirekte Tab kunde blive stort n::Jk for God~eje

ren, da den Skov, som omdannedes til lukket Dyrehave, vil
de blive omtrent værdiløs . Vilde Bønderne hævde, at det 
ikke kunde betale s-ig for dem at paatage sig en saaclan Ud
gift, saa erkendte de med det samm:l, at den Skade, som 
Vildtet forvoldte, var ikke s-ynderlig stor. 

Ved den endelige Afstemning vedtoges, hvad Komiteen 
ens-temmigt havde indstillet og det væsentlige af Komitefler-
tallets særlige Indstilling; medens Sidenius's Forslag om 
Fæstebondens Ret til at dræbe de Dyr, der gjorde Skade 
paa hans Ejendom blev forkastet, endog med 64 St. mod l. 
Trukket tilbage eller forkastet blev ogsaa Drewsens Forslag 
med Undtagels-e af Forbudet mod at prygle Klapperne, som 
blev vedtaget med 38 St. mod 27; dog henst illede Drewsen 
forud for Afstemningen, at dette Punkt kun blev optaget i 
Andragendets- Præmisser. Under disse Omstændigheder kun
de der naturligvis. ikke samles et Flertal for Hans Christen
sens Forslag, som af flere Talere blev stemplede som alt
for indgribende i Ejendomsretten; han mildnede i høj Grad 
s-it Forslag ved at frafalde det, som tillod Bonden selv at 
bruge Skydevaaben; men da Modstanden fremdeles var ligE' 
strid, fandt han det klogest at trække sin Indstilling tilbage. 
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I Hovedsagen falder det hele saaledes ud til, at man beder 
Kongen om, at han vil lade d:m bestaaende Jagtlovgivni'ng 
revidere og forelægge Stænderne Udkast til en ny Ordning.1) 

Fæsteloven, Hoveriet og Jagtlovgivningen er naturlig
vis kun et lille Udsnit af de mangfoldige og højst vigtige 
Spørgs.maal, som Stænderne beskæftigede sig med i den før 
ste Samling; men det har form entlig været de Spørgsmaal. 
s.om havde Hans Christensens største · Interesse, og som 
han da ogs.aa havde de bedste Betingelser for at medvirke i. 
Hans. Christensen vat ogsaa Medlem af den Komite, som 
havde at behandle og afgive Betænkning om Provs.t B i r c h s 
Forslag angaaende Indførelse af en ny Matrikul; det var 
en Sag, som han ogsaa havde gode Betingelser for at for
staa sig paa og medvirke i ; men det ses ikke i Stænderti
dende, at han har gjort nogen selvstændig Indsats eller ta
get Ordet i denne Sag. En anden Sag, s.om han vel i langt 
højere Grad var umiddelbar interes.seret i, var Spørgsmaa
let om Ophævels.en af det overvældende offentlige Hoveri 
med Ægtkørs.eler og Vejarbejder m3d mer e, som tyngede 
de danske Bønder; men heller ikke i Forhandlingen om den
ne Sag ses han at have deltaget. 

Breve til H j emmet. 
Den 29. November 1835 skriver Hans Christensen føl

gende morsomme Brev : 
Højtelskede Kone og Børn. 

J eg lader eder vide, at jeg lever vel; jeg har nu to 
Pos.tdage ventet med Længsel efter at høre noget ·fra eder ; 
thi jeg frygter, at I skulde fattes noget. J eg kan endnu ik
ke bestemme, naar vi slipper herfra; det kan da ikke (blive) 
førend Jul; mit Ønske er derfor, at et af eder vil komme 

1 1 Stændertidende 1831. I Sp. I! 65-SO. 
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herover til mig for at hente de Penge, s.om jeg har. J eg •ved 

ikke hvilken af eder, der har bedst Lyst til at foretage den

ne Rejs.e; eders Moder er mest velkommen; men hun kan 
vel ikke taale 'l'uren, og Johanne Margrethe eller Maren1) 
tør vel ikke. J eg venter da en af I andre to, 2) og jeg me ner,. 

at I skulde rejse over Bæltet d. 6. eller 7. December; den 
9. kan I saa; være her, (og) saa kan I vente at faa 130 
Specier med hjem. J eg ved næsten ik1>:e paa hvad Maade, 
at de bedst forvares foruden at mærkes . I kommer nok til 
at tage to smaa Poser (med), at der kan være en ved hver 
Side af Kjolen, thi de (Pengene) fylder ikke lidt. Dersom 
du kommer, Niels., saa maa du huske at lade dit Pas paa
tegne i Nyborg, og vær saa forsigtig med Vandet, at du 

ikke bliver s.lagen udenfor, og naar du kommer til Korsør, da 
hører du ind paa Postgaarden, om der maaske kunde vær~ 
Lejlighed til (at køre med) til Slagelse, (og) saa hører du 
og(Eaa) fra der, om der ikke skulde være Lejlighed til Ri1ng
sted; men med en saadan Befordring skal du gaa uden fut 

Byen; naar du kan komme med saadan Lejlighed, er Bei.a
lingen for det mes.te en 8 Skilling pr. Mil. Kommer Moder 
E elv, da tager du Befordring med Dagvognen ; det koster 
kun 20 Skilling pr. Mil. J eg skal nok betale Pengene, naar 

du kun vil komme; men kommer Christen, kan han tage hvad 
Befordring, han beds.t selv synes. Pengene sender jeg ikke. 

men ieJ skal dog lade disse (Sønnerne) vide, at jeg har 
købt en Paraply til hver af dem, og et nyt Forklæde til hver 
(af Døtrene) S·Om .har kostet 12 Rbd., saa jeg mener, at J 
med Fornøjelse kan paatage eder denne Rejse. Jeg kunde 
nok sende dem (Pengene), men saa skulde jeg lade dem 
veksle, og jeg er saa bange for at lade nogen vide, hvad 
Penge jeg kan føre hjem; thi her er saa stor Misundelse, 

'l To af H . Chr.s Døtr~. 
2

) Sønnerne Christen og N iels. 
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at jeg ikke kan fortælle det, og naar det kom paa Svendborg 
Pos.thus, saa la5de de nok Mærke dertil ogsaa, saa Misun
dels.en voksede mere, naar de mærkede, at jeg sendte Penge 
hjem. Nu venter jeg sikkert, at I kommer, saadan at Pen
gene kan blive betalt førs.t i Terminen. J eg fortæller eder 
ikke noget denne Gang ; thi naar I kommer herover, sa3 
kan I faa en Del Nyt at vide. Anders Christensen har væ
ret saa syg igen; jeg troede næsten ikke, han havde levet.. 
Mads Christian Mathiesen er ogsaa syg, det er det stille. 
Væsen (Liv), at Folk ikke kan taale. Jeg har skrevet dette. 
Brev med megen Ængstelighed; thi det er kommen i mine 
Tanker, at I fejler noget. Hils. alle gode Venner fra mig1 

at jeg lever vel, men læg kun til, at jeg ved god Brug for 
Pengene, vi tjener her i Roskilde. 

H. Christensen. 

Saavidt det kan skønnes, blev det Sønnen Christen, der 
rej ste over efter Pengene, og 19. December skriver Hans 
Christensen atter hjem. 

"Det glæder mig meget, at jeg ser, din Rejse stod lyk
kelig og vel (af), og alle er ved Hels.en, og jeg kan da mel
de eder det samme. Alle Fynboer er nu rejst hjem undtagen 
jeg. Anders. Christensen vilde ikke have rejst, men da fik 
han Brev, at hans mindste Søn var død og skulde begraves 
paa Lørdag ; han maatte da tage med Deligens.en for at na~ 
hjem før Begravelsen. Disse Dage bliver temmelig lange for 
mig, da jeg ikke har nogen at tale med, nu skal vi kun mø
de 6 Gange (til) i dette Aar1) (og disse Dage bliver vel 
gerne de længs.te ?) men naar jeg saa tænker, 4 R bd. pr. 
Dag er lette Penge at fortj ene ; en anden Gang K:unne (de) 
være gode, saa letter det da Nuet temmelig" - - -

') Nogen lang Ferie fik Stændermændene ikke. Det sidste 
Møde fø· Jul holdtes den 24. December, det første Møde efter 
Ferien den 28. December. 
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Her følger nu et længere Afsnit, som drejer sig om et 
Tvis.temaal, som Hans Christensen og et Par andre V ej
s.trupmænd har dels indbyrdes, dels med Ejeren af T il s e l
h o l t, Agent J o h. F r. Z i i n i København, at hvem de hav
·de købt nogle Engmaal. 

Sluttelig skriver Hans Christensen: 
"Det var nok en haard Tur, du havde over Vandet, da 

du maatte ligge der saa længe; men Anders Christensen har 
dog et frygteligt Vejr at rejse i, jeg tænker, at han dør, han 
skal rejse hjemme fra anden .Juledag og være her om Man
dagen. Nu erindrer jeg ikke mere, som er nødvendigt at 
skrive om denne Gang, kun at jeg vil ønske eder alle en 
glædelig Jul og et godt tilkommende Nytaar." 

Det følgende Brev er dateret d. l. Jan. 1836 og næsten 
hele Brevet drejer sig om den før omtalte Ejendomsstrid. 
Hans Christensen giver Sønnen Christen en omhyggelig 'i-" ej
ledning, med Hensyn til hvorledes han skal forholde sig og 
.anlægge Sagen, og "naar du følger denne Anvis.ning, saa 
kan du være gans.ke rolig for, at de gode Folk skal ikke 
faa Glæde af denne Sag." Sluttelig skriver han: 

" Imedens. jeg laa her, da alle de andre var borte, var 
Tiden mig lang; nu er de kommen, nu er Dagene ikke uden 
halv saa lange. J eg tror ikke, at der kommer flere ny Sa
ger for, saa maa det dog snart kunne faa Ende med dem, 
der er i Komi(teerne), da vi gør dygtig færdig hver Dag. 
Anders Christensens Rejse kostede ham dog 18 Rbd., han 
mente dog, han levede meget S·par(sommeligt); han takkedE:' 
Gud saa mange Gange den ~c-·ste Dag efter, at han var kom
·men, at han dog endnu engang var naaet Roskilde; thi han 
havde siet ingen Fornøjelse i Fyen; han har 2 smaa Piger, 
en paa 4 og en paa 2 Aar; men de vilde ikke kendes (ved) 
ham, for de sagde, at deres Fader var i Roskilde, og det 
J jorde ham saa ondt, at han skulde saa hurtigt fra dem 
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igen; jeg kan ikke vide, om det bliver saadan med Karen 
og Hans, naar jeg kommer." - - -

Den 12. Januar skriver Hans Christensen igen hjem;. 
nu længes han meget efter at faa Ende paa Roskildeopholdet. 

"J eg lader eder vide, at jeg lever overmaade godt og 
er ved godt Helbred; men dog længes jeg efter at komme 
til eder. Eders. Breve kan nok glæde mig paa den korte Tid, 
s.om jeg læser dem; men saa kommer Længslerne straks 
igen og saadan tror jeg nok, det er med alle dem her er .. 
J eg har berømmet Kammerraad Drewsen for eder; nu be
rømmer jeg ham ikke mere; han var (er) kommen med et 
Forslag, at vi skulde eftergive alle vore Diætpenge. Alle . 
Herremændene var s.traks villige dertil; thi det er ej dem · 
saa farlig, at der for Eftertiden ikke skulde komme Bøn~ 

der. R i b e r 1) erklærede, at han var villig til at lade no
gen af dem afgaa; men jeg rejste mig og sagde, at jeg vilde 
møde uden at mo~tage enten Diætpenge eller Godtgørelse i ' 
nogen Maade derfor. J eg vilde ikke have, at Bønderne skul
de have Skyld for, at de har antaget Valget for at tjene 
Penge; thi jeg vids-te, at vi fik det samme alligevel, og den
ne Gang s.kal de dog lade os beholde, hvad der er os til
s.taaet." 

Det forannævnte Forslag blev fremsat i Mødet d. Sde 
Jan., og naturligvis. blev det motiveret med ideelle Grunde: 
de Deputerede vilde ved at frabed!e sig Diæter give et skønt 
Eksempel til Efterfølgelse, vinde meget i Nationens Agtelse, 
fremme Almenaauden og s-pare Nationen for en ny Skat, . ved 
hvilket sidste Forsamlingen vilde give sine almindelige Spa
rekrav øget Vægt. - Desværre for Drewsens Minde aaben- 
barer han i et Brev til J o n a s C o Il i n det virkelige Motiv 
til Forslaget: 

1 Birkedommer V. R i b e r, Filstrup v. Faaborg. Deputeret: 
for mindre l.andejendomsb. i 15. Distri~t. 
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Hvis. det kan føres igennem, haaber han paa, at det skal 
ikke blive saa let for Bønder og jævne Borgere at modtage 
Valg. Han føler sig sikker paa, at han nok selv skal bliv t> 
genvalgt; men han tænker med Rædsel paa, at de øvrige 19 
Repræs.entanter for de mindre Landejendomsbesiddere skal 
blive Bønder.l) 

Dette har Hans. Christensen kunnet se; derfor er det 
han s.kriver pjem: "Drewsen er en Narrøprins." Hvad om 
han da havde vidst, at Drewsen i sine Breve til Collin ofte 
omtaler Bønderne med s.tor Ringeagt. "9 Bønder, 9 Dos
mere", kalder han dem. De tunge kofteklædte Mænd irrite
rer ham ved deres Ubehjælpsomhed. 2) 

Ved Afs.temningen om Diætforslaget faldt dette imidler
tid ved Kugleafs.temning med 34 mod 34. 

Endnu skal anføres den sidste If~lvdel af et Brev som 
· er dateret d. 30. Jan. 1836 og S·Om er det sidste, der· er 
bevaret fra det første Stændermøde. 

- - "Mine Indkomster er temmelig gode; men mine 
Udgifter i denne Tid er ogsaa større end de burde være. 
Vi har til Kommissarius til en Vogn givet 850 Rbd., 6 Rbd, 
hver, til Præs'identen (hver) 4 Rbd., et Taffelbord til 300 
Rbd., (og nu) til Kongens. Fødselsdag 6 Rbd. (hver). Vi er 
i Tale om, alle vi Bønder at give Ussing et Sølvbæger, for 

. at han har tal t Bøndernes. Sag saa vel; der vil ogsaa gaa 
6 Rbd. - Skønt alle de Udgifter, kan I dog vente, for
·uden det, som jeg har købt, 240 til 250 Rbd. Men de 50 
Rbd. har jeg ogsaa bekommet af den Aa,rsag, at jeg be
taler kun 4 Rbd. om Ugen; de andre betaler 7 Rbd. Jeg 
kan da lade eder vide, at der var en s.tor Højtidelighed i 
Roskilde paa den Dag,(28. Jan. Fr. VI.s Fødselsdag) mer 
end der nogen Tid har været; vi mødte paa Palæet Kl. 4.. 
(og) vi kom nok til at s.pise Kl. 5. Der blev under Spis-

11 ~tænderforsamlingernes Historie l. 460. 
"! . Sammtsteds · • 464. 
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ningen udtømt flere Skaaler og hver Gang fyret 9 Kanon
skud. 2 af Gardehusarernel:' Tambourer blæste med meget 
S kraal; der bleY sungen to Sange, den ene er her vedlagt. 
Vi s.piste da nok 14 eller 15 Retter Mad, og hver to Per
soner drak omtrent tre Flasker Vin; men vore 6 R bd. var 
vi dog kommen af med paa ·fire Timer. Om Aftenen var heie 
Byen illumineret. J eg havde det Held at komme til at s.idde 
ligeoverfor Kommissarius; jeg maatte klinke med ham hver 
Gang; vi Bønder holdt os. lidt tilbage og troede, vi vild~ 

komme til at sidde sammen; men da vi saa os til, kom ikke 
flere til at s.idde sammen end jeg og Frederik Jørgensen; 
han sad ligeoverfor Præsidenten. 

Nu kan jeg da melde eder, at den 20. Februar skal vi 
holde op; ders.om vi ikke skulde blive opholdt mere, ena 
som vi kan vente. Saa maatte I møde i Nyborg Mandagen 
d . 22. om Formiddagen Kl. 10 ved (Skibs-)broen. Skulde der 
blive nogen Forsinkelse, som jeg meget frygter for, 1) saa 
skal I faa Brev d. 20.; men faar I ingen, da møder I efter 
ovennævnte Bestemmelse. Jeg har nok foran meldt hvorman
ge Penge, I kunne vente; det skal nær gaa dertil, at jeg 
bliver en Løgner. J eg har førs.t i Dag hørt, at vi skal til 
at betale Sekretærerne, og de s.nakker om, at vi skal have 
et meget s.t.ort Bal, naar vi bliver færdige. Det er meget 
uheldig at spilde saa liderlig; men for en Ting er jeg glad, 
at det ikke har været saaledes hele Tiden. De 200 Rbd. 
kan I da være s.ikker paa, naar jeg maa holde mit Helbred 
til Enden." - - -

') Det blev de netop. Afslutningen fandt først Sted den. 
:26 Februar. 
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Stændermødet 1838. 
Det andet Stændermøde i Ros.kilde aabnedes 24de Sep

tember 1838, og Hans. Christensen er sikkert draget der
over med frejdigere Mod end første Gang; han ved nu, hvad 
han gaar ind til, og han ved bedre end forrige Gang, hvad 
han vil, og endnu har han vel Haab om at kunne udrette 
noget. Desværre er der ikke bevaret et eneste Brev fr~

ham til Hjemmet fra denne Samling. Vi kan da ikke faa 
det umiddelbare Indtryk af, hvad han tænker og føl.er, s<>m 
hans. Breve fra 1835- 36 giver. Vi kan kun følge hans DelJ
tageise i Arbejdet i Roskilde, forsaavidt det har efterladt 
sig Vidnesbyrd igennem Stændertidende; men der er da og
saa saadanne: I det 13de Møde den 12de Oktober foredrog 
Hans Christensen et Forslag om, at den Ret, som var ~i

ven enhver 60-aarig Gaardmand til at fritage en Søn tor 
Krigstjeneste maatte udvides til alle 50aarige Gaardmænd. 
Han motiverede sit Forslag ved at fremhæve den Betydning 
for en omhyggelig og rentabel Drift af en Ejendom, det har, 
om en ung og kraftig Mand, der som en Søn føler sig knyt
tet til Begriften, kan vi denne alle S·ine unge Kræfter; den, 
som er 50 Aar, ejer ikke mere saadanne Kræfter, og maa 
han saa nøjes med fremmede Hjælpere, vil han let derved 
lide Tab, som sent eller aldrig forvindes, og c•J. der hvert 
Aar ved Ses.sionerne er en Mængde Frispillere, som ikk~ 
bliv<:r brugte som Soldater, saa mener han, at det vilde være 
billigt, at s.aadanne Fritagelser - fandt Sted.1) 

Under den indledende Behandling rejstes der vægtige 
Indvendinger mod Forslaget. 

Amtmand T i l l i s c h2) udtalte, at man maatte være klar 
over, at den Begunstigelse, som ydes den ene Bonde medfø
rer en s.tørre og mere 'trykkende Byrde for den anden; man 
maatte derfor være vars.om. 

') Stændertidende 18 38. I. 314 ff· 
2

) Udnævnt af Kongen som. Repræsentant for Island . og 
Færøerne. 
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Hertil sluttede sig Godsejer L ii d e r s, 1) Blangstedgaard, 
som videre udtalte, at det var nok rigtigst, at alle var vær
nepligtige; thi Pligten til at værne Fædrelandet i N ød ens 
Stund burde være ens, for alle. 

Ogs,aa Professor B a n g tog Ordet og sagde, at hvis 
der var almindelig Værnepligt, da vilde han abs.olut stemme 
for at afvise denne Sag; men da saa mangfoldige af Sam
fundets højere Klasser er fritaget for Forsvarspligten, stil
ler Sagen sig noget anderledes, og nmaske bør dog aldrende 
Bønder henregnes. til disse Klasser; derfor vil han s temm~ 
for, at Fors.!aget skal overvejes i en Komite. 

Baacle D r e w s. e n og H a a s t r u p anbefalede Forslag
et, men med den Ændring, at Alders,grænsen sattes ved 55 
Aar. Hans, Christensen erklærede sig villig til at optage den
ne Ændring. 

Den kgl. Kommissarius vendte sig imod Forslaget, som 
efter hans. Mening vilde medføre, at kun meget faa Gaarcl
mancls.sønner kom i Armeen, idet · en Bonde efterilaanden 
kunde tage adskillige Sønner fri. 

Imidlertid blev det med 39 Stemmer mod 26 vedtaget, 
at Fors.!aget skulde underkastes Prøvelse i en Komite, og 
til denne valgtes. Drewsen, Haastrup og Tillisch, men ikke 
Hans, Christensen. 

Efter at denne Komite havde afgivet Betænkning, blev 
Sagen behandlet i to Plenarmøder, 5te og lOde November.2) 

Komiteen var igennem s.ine Overvejelser kommen til 
det Resultat, at hvor mange Grunde, der end kunde tale for 
at fremme Forslaget, saa var der dog endnu vægtigere 
Grunde, der gjorde det betænkeligt at andrage om den øn
skede Indskrænkning af Værnepligten. 

Under Forhandlingen tog Kommissarius endnu en Gang 

') E. P. Lud e r s, Suppleant for Kammerherre Juel, Hver• 
ringe 

2) Stændertidende 1838. II. 285 ff. 
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Ordet og mindede om, at Stænderforsamlingen i Viborg i 
1836 havde indgivet en Petition til Kongen angaaende en 
mulig Indførels,e af almindelig Værnepligt, og dette vigtige 
Spørgsmaal var endnu Genstand for Kongens Overvejelser. 
Under dis.se Omstændigheder var det neppe betimeligt nu at 
andrage om en ikke ubetydelig Inds,krænkning af Værne
pligten. Hans. Christensen ønskede nu at tage det stilledP. 
Forslag tilbage, men da det i Henhold til Forretningsorde
nen ikke kunde lade sig gøre, blev der foretaget Afstem
ning om det, og det blev enstemmigt vedtaget ikke at ind
give nogen Petition om denne Sag. 

Hoveriet. 
I 1834 var det samlede Fæstegods-Hartkorn her i Land

et 145.890 Td., og deraf var 78.468 Td. H. hoverigørende. 
Af alt Hartkorn i Landet var det sidstnævnte 21,5 pCt. 
Hoveriets. Afløsning var meget ulige fremskreden i de for
skellige Landsdele. Af hver 1000 Td. H. Fæstegods var i 
1834 paa Sjælland 412 Td. H. hoverigørende, paa Lange
land 208, paa Fyn 659, i J ylland 583, paa Laaland 756 
og paa Falster 629.1) 

En s.tor og tyngende Byrde var Hoveriet for Bønderne, 
en Byrde, som føltes tungere og mere utaalelig, jo mere de 
løftede Hovederne og rankede Ryggen. 

Bønderne var godt nok paa det r ene med hvonneget, 
der var at vinde ved at faa Hoveriet af!øs,t; men de kunde 
ikke sætte sig ind i eller forstaa, hvor umuHgt, det var, 
at de kunde vinde Frigørelse paa billigere Villmar end dem, 
de ·i Frihed kunde opnaa Overenskomst med Godsejerne 
om. Trods Skuffelsen i 1836 blev de ved at se hen til 

') Stænderforsamlingens Historie II S. 457. 
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Stænderne som deres selvfølgelige Hjælpere, og derfor bli
ver de ved at komme med deres. Ønsker og Krav. 

I det 26de Møde d. 27de Okt. 1838 foredrog Hans 
Christensen et Andragende fra en Del Gaardfæstere i en 
Række langelandske Sogne.1) 

Her stilledes fo r første Gang, klart og utvetydigt Krav 
om en t v u n g e n Forandring af Fæstegodset til Selvejen
dom eller i hvert Fald Afs.kaffeise af alt Hoveri mod et 
pas.sende Vederlag til Godsejerne. Andragendet er meget 
langt og meget velskrevet; det er kraftigt og djærvt, paa 
sine Steder skaanselsløst i sine Angreb. 

Det er jo ikke s.krevet af Hans Christensen; men vist
nok af en :J1and fra Kulepile i Simmerbølle Sogn paa Lan
geland, som hed M a d s H a n s e n, 2) men Hans Christen
sen har i hvert Fald tilegnet sig og deler dets Synspunk
ter, og han træder frygtløs. i Skranken for dem. 

Andragendet begynder med en bitter Klage over, at 
"Eneforpligtels.en til at ofre Tid, Kræfter og Liv for Fæ
drelandet hviler paa Bonden, medens. den, der fra Vuggen 
af har nydt den største Overflødighed af Fædrelandets Go
der og aldrig gjort noget til dets. Vel, kun har nødig at lade 
Bonden bløde for sig, for at han i Ro og Mag kan tære 
s.in Rigdom; - - - - men jo mere vi ved en større Op
lysning bliver os selv bevidste, des mere føler vi det utaa
lelige i, at den nuværende Slægt s.kal lide under det skæn
dige Aag, Egennytte, Tyranni, Adelsovermod og Regentudue
lighed i en raa Tidsalder lagde paa vore Forfædre; men vi 
styrkes ogsaa i den Overbevisnin_g, at Regenten, naar nan 
som vor elskede Landsfader er en uindskrænket Enevolds
herre, maa han være berettiget til at hæve enhver fra oven
nævnte Tidsalder udsprungen Forrettighed, naar samme vir
ker skadeligt." Derefter gaar Andragendet over til at skil-

') Stændertidende 1838 I. 499 ff. 
2 ) Rugaard: Fremragende danske Bønder. Side 397 ff. 
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dre en Del af de Urimeligheder og Mis.ligheder, der gaar i 
Svang: de vilkaarlige og alt for høje Indfæstnings beløb,. 
den almindelige og ulovmedholdelige Overlevering af Ejen-· 
dommene, de højs.t trykkende Hoveri~yrder, den vilkaarlige 
aarlige Fæs.teafgift, Mangelen paa Arvelighed i Fæsteforhol-· 
det m. m. m., og sluttelig redegøres for, hvorledes man tæn,.. 
ker s.ig Købesummene for Fæsteejendommene bestemte og 
sikrede for Godsejeren. Sammenfattende beder endelig Un-· 
ders.kriverne om, at det maa komme til Forhandling: 

"Om alt Fæstegods i Danmark efter de af os gjor
te Forslag kunde gaa over til at blive Selvejendom -
og hvis. det ikke vorder antaget, - at alt Hoveri in 
natura afs.kaffes mod et passend a V ederlag til Gods
ejerne." 

Det maatte gøre Indtryk af en noget nær revolutionær 
Handling, da Hans, Christensen vovede at forelægge dette 
Andragende om saa megen ny Statstvang mod Godsejerne,. 
at disse endog skulde tvinges til at sælge deres Fæstegaarde. 
til Bønderne.1) 

Der rejs,te sig da ogsaa noget af en Storm. 
Den kgl. Kommisarius tog straks Ordet og sagde, at de 

Forslag, som nu var oplæste, var "saa indgribende i Ejen
domRretten og saa afvigende fra de Grundsætninger, Stæn
derforsamlingen i forrige Samling havde vedkendt sig, at 
han ikke kunde antage, <tt den nu kunde finde Grund til at. 
indlade sig paa slige Forslag." 

Professor B a n g fik derefter Ordet og bemærkede, at 
skønt han var ganske enig med Ørsted i hans Bedømmelse 
af Andragendet, saa vilde han dog finde det urigtigt, om det 
nu gennem Stændertidende blev udbredt blandt Almuen og 
læst og drøftet, som det naturligt vilde blive, uden. at dets 

1
) Magister Hans Jensen i Stænderfor_o;am1ingens Historie: 

Il 469. 
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•Grundsætninger var bleven underkastet en Prøvelse af For
samlingen; han vilde derfor stemme for en Komite behand
ling. Bang udtalte videre, at han inds.aa, at Fæstegodsets 
•Overgang til Ejendom var ønskelig, og at enhver Hindring 
for, at dette kan s.ke, derfor bør fjernes; men dette Forslag 
gaar ud paa at berøve Gods.ejeren hans uomtvistelige Ret 
for at forbedre Fæstebondens Kaar. Det forekommer ham, 
.at den forstandige Fæstebonde dog maa kunne indse, at naar 
Gods,ejeren saaledes kunde berøves, hvad der efter Lov og 
:Kontrakt tilhører ham, saa har heller ikke Fæstebonden no
_gen Sikkerhed med Hens.yn til Raadighed over, hvad han 
ejer, . og en af Grundstøtterne for det borgerlige Samfund, 
nemlig Ejendoms,retten, vil da omstyrtes. 

Sognefoged Peder West, Nr. Ørslev, Hend,rik 
:L a r s e n, Viddinge, og A n d e r s C h r i s t e n s e n, Aborre, 
.anbefalede Andragendet og vilde stemme for en Komite. · 

Kammerjunker B e n z o n1) vilde hævde, at der næppe 
·var mange Gods.ejere, som ikke var villige til at sælge de
res F.æstegaarde eller ihvert Fald afløse Hoveriet, naar Bon
·den kunde yde en nogenlunde passende Betaling. Dertil be
høvedes. intet Lovbud. Vanskeligheden for Salget er Tilveje
bringels.en af Købe- eller Afløsningssummen, som Bonden 
hverken kan skaffe eller sikre. Med Hensyn til Afløsning 
.af Hoveriet, da maatte Godsejeren, hvis han ikke skulde 
.lide Tab, nødvendig kræve en større Afløsnings_sum, end 
Bonden i de fleste Tilfælde vilde Einde "billig"; men i alle 
Tilfælde maatte Akkorder om HovPriafløsning være frivillige. 

Amtmand N e e r g a a r d2) ;, r i .d te, at han kendte God
s.er, hvor man havde tilbudt BøndE :le Afløsning af Hoveriet 
paa billige Vilkaar; men der havde ikke kunnet opnaas 
Enighed. 

1
) Godsejer Chr. Fr. O. von Benzon, Christiansdal paa 

:Fyn. Kongevalgt Grundejer. · 
2) Amtmand J oh. F. de N eergaard. Kongevalgt Grundejer. 
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Hans Christensen bemærkede slagfærdigt dertil, at det 
ventelig var fordi, at Vilkaarene ikke havde været billige. 
løvrigt udtalte han, at da Hoveriet var en saare forhadt 
Ting, maatte Regeringen ligesaa vel, som den i sin Tid hav
de befalet Gods.ejerne at bortfæste deres Gods, ogsaa kunne 
paalægge dem, at de skulde sælge det eller frigøre det for 
Hoveriet. 

Endnu en Gang tog Ørsted Ordet i denne Sag for at 
bringe i Erindring, at Forsamlingen i 1836 i sin angaaende 
Hoveriet indgivne Petition bestemt har Qrklæret sig for, at 
det ikke kan ophæves uden ved mindelige Overenskomster, 
og at det samme er erkendt i den kgl. Plakat af 9. Marts 
1838, ligesom Hans Majestæt i det hele har afgjort Sagen 
i Overensstemmelse med de af Stænderforsamlingerne i Ros
kilde og Viborg udtalte Ønsker. løvrigt stemplede Ørsted 
endnu en Gang de fremsatte Forslag som Angreb paa Ejen
domsretten, og han antog, at alene det at sætte saadanne 
Forslag under Komitebehandling vilde være skadeligt. 

Ogsaa D r e w s e n talte mod Andragend·et. I Tilslutnin~ 
til Profes,sor Bang erkendte han, at hvis de fremsatte For
slag gik igennem, da var al Ejendomssikkerhed tabt. - -
Havde han været raads.purgt om dette Andragende, vilde han 
ufejlbarligen have søgt at afholde Forslagsstilleren fra at 
føre det frem; thi det vilde maaske virke mere _paa Bonde
s.tanden end ønskeligt. Endnu er det kun enkelte Sogne, som 
kommer med >':tadanne Andragender; næste Gang kommer 
muligt lignende lra hele den danske Bondestand. Dette inde
holder ogsaa en stærk Tilskyndelse for Regeringen, for 
Godsejerne, for os alle til at virke, hvad vi formaa.r til, at 
en Forandring kan finde Sted i en Tingenes, Tilstand, der 
forvolder saa mange Klager, og som saa lidet synes at pas
s.e til vore Dage og de Fremskridt, som vort - omend lang
somt fremadskridende - Agerbrug har gjort. 

V ed den derefter foretagne Afs.temning blev det med 
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48 Stemmer mod 7 afgjort, at Forslaget ikke skulde under
kas.tes Prøvelse i en Komite. 

Udenfor Salen rettede Drewsen heftige Bebrejdelser 
mod Hans. Christensen, for at han havde ført Andragendet 
frem; det var i hans. Øjne et ubesindigt Skridt, som kundE' 
fordærve alt for Bondestandens Venner. Hans Christensen 
afvis.te ham roligt og værdigt; han svarede, at han havde 
kun gjort, hvad han fandt rigtigt og retfærdigt, og efter 
denne Rettesnor vilde han fremdeles handle.1) 

Denne Dags. Kamp var Hans Christensens egentlige Be
drift s.om Stænderdeputeret. Den bragte ham ingen Sejr, men 
alligevel havde den nok s.in Betydning; den var et alvorligt 
Vars.ko om, at der maatte gøres noget for at løse dette vig
tige Spørgs.maal, og den var sikkert med til at staalsætte 
H. Chrs .. Karakter. Nederlaget tog da heller ikke Modet fra 
ham; vi s.er jo f. Eks., at han for Stænderforsamlingen i 
1840 fører et nyt Andrågenele frem af væsentlig samme Ka
rakter, for Res.ten ogsaa med samme tilsyneladende negative 
Resultat. 

Østifternes Stænder mødte til sin 3die Samling den 15. 
Juli 1840, og Hans, Christensen maatte for tredie Gang dra
ge til Ros.kilde i et Par Maaneder. Vi ved ikke noget· om 
med hvilke Følelser, han drager af Sted; kun er der Grund 
til at vente, at han er ked af, at han ikke vil træffe sin 
gode Ven, Anders. Christensen fra Aborre, som er udtraadt 
af Forsamlingen. Der er kun bevaret et eneste Brev af dem, 
han skrev hjem fra denne Samling; det er dateret 7 de Sep
tember 1840 og drejer s.ig næsten udelukkende om forskel
lige Gaver og Brugsgenstande, som han har købt til åt tage 
med hjem. Dog indeholder det da ogsaa en for ham saare 

1) Efter Optegnelser af Friskol•lærer Rasmus Hansen. 
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karakteristisk Bemærkning: "J eg har i Dag ladet mig tegn~ 
til Kongens. Geburtsdag (18. Sept.) for 6 Rbd.; det er imod 
min Villie; men hvad s.kal vi gøre; vi maa holde Skik." 

Om Forhandlingerne i Stændersalen er der kun een 
Sætning i Brevet: "Her er megen Ubehagelighed i denne 
Tid dels. med Arveloven og dels med Skattebevillingsretten." 

Herved sigtes vel til det truende Spørgsmaal om Ar
vefølgen i Riget, der rejs.er sig paa Grund · af Kongestam
mens Ufrugtbarhed, og de nationale Modsætninger nede i 

Hertugdømmerne, der bliver skarpere Dag for Dag. Og Skat
tebevillings.retten? Ja, efter den gamle Konges Død venter 
og kræver stadig flere og flere en Forfatningsændring; og 
der s.tilles Forslag om en ændret Folkerepræsentation, om 
Stændernes, Medvirkning i og Kontrol med Finansstyrelsen, 
og der strømmede Adresser ind til Forsamlingen om, at den 
s.kal indgaa til Kongen med Petition om en f u l d s t æ n d i g 
S k a t t e b e v i Il i n g s. r e t, saaledes at ingen Skatter ret
lig kan paalægges., intet Statslaan retlig optages uden Sam
tykke fra de tre f o r e n e d e ( !) Stænderforsamlinger fra 
Øs.tifterne, Jylland og Slesvig.1) Der kan vel ikke være 
Tvivl om, at disse Spørgsmaal har optaget Hans Christen
s.en levende; men noget bestemt ved vi ikke. 

Forhandlingen om Landkommunalvæs.enet optog H. Chr. 
s.tærkt; det var jo ogsaa noget, han havde Forstand paa,. 
smn man siger. Det Udkast, som blev forelagt Stænderfor
samlingen, bestemmer, at saamange Hoved- eller Anneks
s.ogne, som er forenede under et Præstekald, skal tilsammeJJ 
udgøre et Sognedis,trikt. 

Hans Christensen fandt denne Bestemmelse uhel:dig: 
hvori han s.ikkert havde Ret, og han fremsatte da følgend e 
Ændrings,forslag: "Alle de Annekssogne, som have 200 Td. 
Hartkorn og derover, maa erholde særskilt Kommunalvæ-

1) Stænderforsamlingernes Historie IL Side 233. 
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s,en." Trods en fortræffelig Motivering af Forslaget blev det 
dog ved den afsJuttende Afstemning forkastet med 58 St. 
mod 6.1) 

I det hele taget førte han aldrig som Stænderdeputeret 
et ForsJag til Sejr. Den Opmuntring i sin Gerning skulde 
han ikke faa. 

J eg har undertiden spurgt: hvorfor blev Hans Christen
s.en ikke genvalgt som Stænderdeputeret i 1840? J eg har 
aldrig faaet noget Svar. Der findes1 ikke en Antydnin,g af 
et s,aadant i de skriftlige eller trykte Meddelelser, der ha1· 
staaet til min Raadighed, og den mundtlige Overlevering, der 
har mødt mig, giver heller intet Svar. 

Mon ikke Forklaringen er, at han vilde ikke mere. 
Han var træt af det; det var en haabløs. Gerning for en 
Bonde, at være Lovgiver, naar han havde s.aa faa kund
skabsmæssige Forudsætninger, som Tilfældet var med saa 
godt &om alle Tidens Bønder, hvor stor Naturbegavelse de 
saa end var i Besiddelse af. 

Idet hele blev de Deputerede trætte af Gerningen. Ved 
Valgene i 1840- 41 blev kun 31 af de Mænd, der havde 
Sæde i Stænderne i Roskilde 1840, genvalgte eller nyud
nævnte; og ikke en eneste Bonde blev genvålgt. Drewsen 
kunde have sparet sine Bekymringer, naar han i sin Tid var 
ængs,telig for, at der skulde blive valgt et stort Antal Bøn
der som Repræsentanter for de mindre Landejendomsbesid
dere. I den førs,te Stænderforsamling var der dJg valgt 9 
Bønder, og dertil kom en Møller. I den ny Stænderforsam
ling af 1840- 41 sad der kun 6 Bønder, og der var kun 
valgt en Gaardfæs.ter, C a r l A. M a a l ø e, i 11. Distrikt; 
men Maaløe havde studeret Teologi og var juridisk Kandidat. · 

For Bønder var det ikke nogen fris.tende Virksomhed 
at være Stænderdeputeret, og jeg tænker mig, at Hans. Chri-

') Stændertidende 1840. Sp. 2127. ff . . 
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stensen har glædet sig ved at blive hjemme sin lykkeligE'! 
praktiske Virksomhed. 

Derudfra kunde han s.aa forøvrigt særdeles vel udfør('! 
en vækkende Virks,omhed blandt sine Standsfæller, og han 
udførte en s.aadan betydningsfuld Gerning. Derom skal se
nere fortælles,, 

Det er jo til Efteraaret 100 Aar, siden den før
ste Stænderforsamling traadte sammen. J eg tænker
mig da, at forans.taaende Skildring kan have nogen 
Interesse, navnlig i det Amt, hvor Hans Christen
s,en havde sit Hjem og udførte sin betydningsfuld~· 
Gerning. 

Sluttelig vil jeg gerne benytte Lejligheden til her 
at gøre opmærksom paa og anbefale et V ær k, som 
jeg ofte har citeret og henvist til i foranstaaende 
Skildring: "D e d a n s k e S t æ n d e r f o r s a m l i n
g e r s H i s t o r i e" af Magister H a n s J e n s e n. 
Udgivet af den danske Rigsdag. 

Det er et fortræffeligt og saare interessant 
V ær k, s.om giver fyldige Skildringer af Tiden og 
dens brændende Spørgsmaal og Opgaver og af den 
parlamentariske Nybegyndelse, om man vil, den 
Skole i folkeligt Selvstyre, som Stændermøderne 
var. Th. D. 

Svendborg Amt 1934




