
POLITISK RØRE I ODENSE 

Stænderdeputeret og biskop i strid 

1838-1839 

Af Johannes Pedersen. 

Bølgeslaget af julirevolutionen i Paris naaede ogsaa Danmark og 
satte den politiske diskussion i gang. Kong Frederik VI besluttede 

sig til at oprette de raadgivende stænderforsamlinger. Anordningen 
af 15. maj 1834 bestemte, at valgret og valgbarhed skulde for
beholdes grundbesidderne, og at forsamlingen skulde være raad
givende og kunne indgive andragender. Stænderne skulde sammen

kaldes hvert andet aar. Til medlemmer af stænderforsamlingen 
havde kongen forbeholdt sig at vælge 1 professor, 2 gejstlige og 

indtil 4 større grundejere.1) 

I tidens dagblade søgte man at vække politisk interesse blandt 

befolkningen; "uden Kundskab og Dygtighed, Sindighed og Maade
hold" kunde en deputeret ikke fylde sin plads, hed det. Folk burde 

følge med i forhandlingerne og læse Stændertidende; bedst var 
4et, om alle sognets folk kunde mødes i skolen søndag eftermiddag 
og der faa skolelæreren eller præsten til at læse den sidste Stæn
dertidende.2) 

Da stænderforsamlingen i Roskilde aabnedes - for anden gang -

1838, fremlagde oppositionens fører, kancellisekretær Algreen
Ussing3) foruden forslaget om at slaa forsamlingerne i Viborg og 
Roskilde sammen til een i København ogsaa et andragende om, at 
valgretten skulde udvides, saa præster og skolelærere paa landet 
ogsaa kunde vælge og vælges. Det blev meget livligt debatteret. 
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Proprietær C. H. Hansen, Kragsberggaard i Odense, var stænder
deputeret i Roskilde.4 ) I Fyens Stiftstidende fremsatte han nogle 
bemærkninger om Algreen-Ussings forslag; det første kunde han 
anbefale, men det andet protesterede han kraftigt imod. Bonde
standen skulde ikke fortrænges af stænderforsamlingen; den højere 

intelligens har den plads, den bør have ved siden af de materielle 

kræfter, "hvilke dog altid er og bliver væsentligst, og hvortil det 
største Hensyn bør tages." 5) 

Kragsbergmanden følte sig som bondestandens forsvarer og tals
mand, saa da det den 20. juni r838 var halvtredsaarsdagen for 
stavnsbaandets løsning, opfordrede han kraftigt sognepræster og 
sognefogder til ved gudstjenester og fester at mindes den ejegode 

konges store velgerning; den danske bonde var jo nu fri og oplyst, 
saa han endogsaa havde sæde i landets stænderraad.6 ) 

Spørgsmålet, om præster burde kunne vælges til stænderforsam
lingen som mindre grundbesiddere, tog en indsender under mærket 
0-r. op i Fyens Stiftstidende.7 ) Han mente, det vilde være til gavn 
for bondestanden og henviste til et lille skrift af pastor U. A. Ples

ner. S) "Huusmandens og Indsidderens folkerige Classer, maae ikke 
de have Aarsag til at ønske Præstens Valgbarhed? Disse fattige 
Mennesker have mange strænge Herrer, saavel blandt de mindre 

som større Jordbrugere. Med Hensyn hertil synes Præsten og qvali
ficeret til Valgbarhed", stod der i det.9 ) Rigtig gang i diskussionen 
kom der først hen paa sommeren r838, efter at C. H. Hansen havde 
udsendt sit lille skrift: Sognepræstens og Bondens gjensidige For

hold. Et lidet Bidrag til Tidshistorien. 10 ) 

Baade Plesners lille skrift og Algreen-Ussings forslag om at give 
landsbypræsten valgret og valgbarhed i bondestandens klasse som 
beneficiarius - i lighed med fæstebønder - afviser C. H. Hansen 
kraftigt. Han vil ikke, som pastor Gjessing har skrevet, 11) drage til 
felts mod præsterne, men af al magt modsætte sig en skadelig for
andring "i den for Bondestanden lovbestemte Repræsentation". 

Udførligt gendriver han paastanden om, at landsbypræsten vilde 
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være særlig egnet til at tale bondens sag. Han skulde som den, der 
selv driver landbrug, og som den embedsmand, der særligt har 
bondens fortrolighed, fremfor andre kunne sætte sig ind i bonde
standens økonomiske forhold. Men, hævder forfatteren, præsterne 
kommer sjældent sammen med bondefamilierne; derfor har de 
ikke mulighed for gennem samtaler at lære bondens levevilkaar 
nærmere at kende. Mange landsbypræster sætter aldrig deres fod i 
bondens hjem, langt mindre i husmandens. De ser kun deres sogne
børn i kirken; jo, ogsaa enkelte gange ved de rigeste bønders bryl

lupper og barselgilder. 
Efter stavnsbaandets løsning kan man heller ikke tale om præ

sten som bondens værn. Tværtimod; præsterne søger idelig at vælte 
byrderne til statens fornødenheder over paa bondens skuldre. Selv 

har præsten sognets bedste gaard, og med dens produkter kan han 
klare sin folkeløn; han faar tiende og offer; han er fri for hoveri 
og landgilde. Alligevel beklager han sig stadigt og synes kun, det 
er rimeligt, at bonden kører hans gødning ud og henter hans brænd
sel, mens han selv vil have raad til at lade sine sønner studere og 

sine døtre opdrage til frøkener. 
Nej, saa mange bønder som muligt bør blive medlemmer af 

stænderforsamlingen; det giver dem dannelse og klarere begreb. 
Præsterne kan ikke varetage bondens tarv; det maa ogsaa have 

været kongens synspunkt, naar der ikke er givet præstestanden, som 
Hansen ingenlunde vil nedsætte, større repræsentation. 

Men til sidst kommer sensationen, der vakte røre i Odense og 
udover landet. Hansen skriver, at meget tyder paa, at visse ærge1"

rige og despotiske mænd inden for præstestanden mener, at det 
tidspunkt er nær, da de kan skaffe sig større verdslig og politisk 

indflydelse.- "Allene ved at henvise til en høist mærkelig Afhand
ling af Fyens Biskop Dr. Faber, indført i theologisk Tidsskrift Iste 

Binds Iste Hefte I837P) recenseret i flyvende Post af 7· Februar 
s. A., og sætte de deri opstillede Principer i Forbindelse med de 
orthodoxe Meninger, der paa den senere Tid af vore Geistlige er 
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søgt udbredte, saavel i Skrifter som i Forsamlinger, endog udenfor 
de authoriserede Steder, samt ved at sammenholde hermed de for 

Tiden stedfundne alvorlige Uroligheder i saa oplyste og under en 
saa energisk Regjering sorterende Provindser, som de preussiske 
Rhinlande, hvilke ved Geistlighedens Machinationer der ere frem
kaldte,13) antager jeg, at Regjeringen endog i Danmark maa være 
vaersom med at tilstæde Geistligheden Adgang til at erhverve sig 
større verdslig og politisk Indflydelse, end den nu har, især naar 
dette rimeligt vil lægge Hindringer i V eien for de lavere Klassers 
Oplysning og underkue Vækkelsen af den gavnlige Almeenaand 
hos disse." 14) 

Efter C. H. Hansens mening kan landsbypræsten da paa ingen 
maade være repræsentant for bondestanden; præsten kender ikke 
bondens kaar; han vil knap nok omgaaes ham, men søger gang paa 
gang at blive fri for offentlige afgifter og lade bonden betale for 
sig. Ja, Hansen skriver, at regeringen har grund til at holde øje 
med visse ærgerrige og despotiske mænd indenfor gejstligheden, 
der i skrift og tale kæmper for at skaffe præsterne større politisk 
indflydelse og dermed fortrænge de lavere klasser fra en rimelig 
stilling i samfundslivet; og som repræsentant for disse farlige folk 
nævner Kragsbergmanden biskop Faber i Odense. 

Det var biskop Fabers artikel: Om det kirkelige Sognebaand, 
skrevet 1836, Hansens pjece henviste til. "Det kirkelige Sogne
haands universelle Løsning i vort Fædreland hverken kan eller bør 
tilstedes", hævder forfatteren;15) men for at styrke sognebaandet 
burde der sammenkaldes en raadgivende fm·samling af den under
visende stand;16 ) i den skulde biskoppen fra hvert stift, en p1'0vst 
og en sognepræst valgt af stiftets gejstlige, og en kirkesanger valgt 
af stiftets kirkesangere og skolelærere, have sæde; tillige valgt at" 
lærerne ved de lærde skoler: een rektor, een overlærer og een ad
junkt; lige saa lidt som de verdslige stænder skulde denne forsam
ling gøre noget indgreb i styrelsen; men her skulde de aandelige 
kræfter samles for at sikre og fremme aandelige interesser. 
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Lignende tanker om en stærkere kirkelig og kristelig repræsen
tation ved siden af stænderforsamlingerne havde Hansen aabenbart 

hørt biskop Faber fremføre - "endog udenfor de authoriserede 
Steder", - og det var dem, der forekom ham saa farlige. -

Proprietær Hansens pjece om præsten og bonden var billig og 
aktuel læsning; snart var den spredt ud over landet. I en anonym 
artikel i Aarhus Stiftstidende, september I838: O g dertil tie Præ

stem e blev den omtalt. Fra forskellig side rettes der angreb mod 
præstestanden, hedder det. Religionslærer A. Syskind i Randers har 
forsvaret mosaismen, saa det maa oprøre enhver kristen religions
lærers følelser. Og i Aarhus avis har en Hr. W althe1' skrevet om 
jødernes emancipation. I selve stænderforsamlingen har pt·insen af 

Augustenb01'g 17) udtalt, at den højere gejstlighed burde føre stren

gere opsyn med præsterne; "de sees ofte mere ved L'hombrebordet 
end ved Arbeidsbordet; de spille Søndag og Hverdag." Til al den 
kritik tier præsterne. Men det værste angreb mod præstestanden 
er dog det, stænderdeputeret C. H. Hansen har rettet mod den i 

sin lille pjece. Paa en saa forhadt maade har han skrevet, at blot 
det at afskrive hans yttringer vilde være at fornærme den hele 

agtværdige præstestand; men selv til dette bitre og ubeføjede an
greb tier præsterne. "Ogsaa Biskop Faber, som efter den Anled
ning Piecen giver, maatte finde sig særdeles opfordret til Gienmæle, 
ogsaa han tier." 18) 

Som man kunde vente, læste Odenseanerne denne artikel med 
stor interesse, og kort efter fik de et indlæg fra C. H. Hansen at 
se i deres avis.19) Uden sky, skriver han, har han fremsat den 

nøgne sandhed om forholdet mellem præst og bonde; og det gør 
præsterne nok klogest i at tie til. Og hvorfor skulde biskop Faber 
have særlig grund til at udtale sig? I pjecen er der jo kun henvist 
til, hvad han har skrevet; og de tanker skal han nok blive ved med 
at arbejde for, uden at andre tilskynder ham. Biskop Faber kæmper 

for at faa oprettet en gejstlig stænderforsamling. "Jeg og Mange 
med mig havde ventet Beviis herfor i Petitioner fra ham til den 
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Viborgske Stænderforsamling; dette maa imidlertid ikke have con
veneret; men fra den Roeskildske ville de sikkert ikke udeblive". 2 0 ) 

Nej, den anonyme indsender kunde godt have sparet sig sit spørgs
maal om præsternes tavshed. -

I samme uge kunde interesserede glæde sig over, at biskop Faber 
nu hævede sin røst i Bidrag til Tidshistorien. 21 ) Og dertil tie Præ
sterne, hed artiklen. Paa gejstlig vis indleder han vidtløftigt om, at 
man kun skal bryde tavsheden, naar der foreligger en opfordring 
til at tale, og der findes passende sted og tid. Almindelige angreb 
paa en hel stand er det næsten umuligt at gendrive; i hvert fald 
kan man ikke gøre det i smaaskrifter til r z sk. Det maa ske i offent
lige forhandlinger. Gejstligheden har saaledes ved hidtil at tie vist 

en aldeles rigtig takt. "Jeg tør derfor gjøre Regning paa ikke faa 
Retsindiges Samstemning i den Anskuelse, at Geistligheden bør 
andrage paa Tilladelse til af dens egen Midte ved frit Valg at 
maatte sende et vist Antal Deputerede til Stændernes Forsamling 
for der at være de christelige, kirkelige Interessers retlige Tals

mænd. Hvad Omstændighederne saaledes ligesom af sig selv paa
pegede, har jeg udført, idet jeg angaaende denne Sag har indgivet 
en under ro. Septbr. d. A. trykt Petition til Stænderforsamlingen i 
Roeskilde. Det vil da deraf sees, at jeg ikke har tiet, og at Bebrei
delse for Tavshed ikke her kan ramme mig, skjøndt jeg i min Tale 
har valgt en Retning, som Publicuro ikke kunde kjende." 22 ) Det 
er umuligt at gøre alle tilpas, umuligt at undgaa miskendelse, det 
ved biskoppen; maaske vil miskendelsens røst hæve sig mod ham 
paa grund af petitionen, saa han hverken bør eller vil svare den; 
men det skal ikke holde ham tilbage. 

Se, nu var historien ved at blive spændende. Hvad proprietær 
Hansen havde forudsagt i sin pjece, fortæller biskoppen selv rent 
ud; han vil i stænderforsamlingen i Roskilde lade fremføre et for
slag om, at præstestanden skulde have en kraftigere repræsentation 
i de raadgivende stænder. Hvordan vilde det gaa? 
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Et vers i Ove Thomsens avis i Odense, 1838, Y1o, tyder paa, at 
denne tvekamp optog sindene. 

"Som en Snedker bruger allerbedst sin Høvl 
Til at skjære grove Knaster bort, 
Saaledes ved en indbildt Daares Vrøvl 
Den Vise bruger Taushed uden Skam og Tort. 
Som rettest tenker jeg da allenfalds, 
Bedst er det da hos os, og for Rirnets Skyld paa Als 

At tie. 
Resultatet bliver dog ved hele Tingen, 
at Daarens Vrøvl i Hovedsagen rammer ingen." 23) 

Dette usle vers, som proprietær Hansen siden kalder det, er jo 
rettet mod diskussionen om, hvorvidt præsterne burde tie eller tale 
overfor angreb. 

Og denne diskussion gik stadigt videre. Fyens Stiftstidende refe
rerer 1838, 1%o, en artikel af pastor P. W. Stockholm i Aarhus 

Stiftstidende: "O g hvotfor tie P1'æsterne". 24) Det haardeste angreb 
mod præstestanden har stænderdeputeret C. H. Hansen rettet med 
sine taabelige og ubevislige beskyldninger, skriver Stockholm, der 
selv tænker paa i en pjece at tage til orde mod dem.25 ) 

Men hvordan forholdt det sig med det forslag, biskop Faber 
havde indsendt? Han fortæller selv om det i et brev til prins 

Christian Frederik saaledes: "Den geistlige Stand, dens Betydning, 
dens Lærere, ere i ikke faa Aar blevne tildeels paa en uværdig 

Maade angrebne af Gt'undtvig, Lindbet'g og Andre." Naar stænder
forsamlingen skal forhandle om præsternes stilling og forhold, har 

præsterne ingen selvvalgte forsvarere; "da man, f. Ex. Kt·.-H.,2 6 ) 

angreb Standen paa uværdig Maade i Flyveskrifter og offentlig i 
Blade, da kunde jeg ikke andet end dybt føle Standens paa en 
Maade forladte og værgeløse Stilling, idet enhver Geistlig, som 
tager til Gjenmæle i Skrift, om end paa den humaneste Maade, dog 
bliver saa overøst med de pøbelagtigste Grovheder, at der hører høi 
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Følelse for Kaldet og høit Mod til dog alligevel at værne om 
Standens Ære og Interesser." Faber vilde derfor forsøge at skaffe 

ikke den gejstlige stand, men de aandelige, kristelige og kirkelige 

interesser "et retligt Forsvar paa et værdigt Sted, nemlig i selve 
Stænderforsamlingen, for at en retsindig og ædel Røst kunde med 
en af Regjeringen sanetianeret Ret lade sig høre, lyde ud i Føde
landet og saaledes blive en lovlig, kraftig Modvægt mod de mange 
uværdige Angreb." 27 ) Udfra saadanne synspunkter var det, Odense
bispen indsendte sit forslag. 

Sidst i august 1838 havde bispen sin petition færdig; da sendte 
han den nemlig til proprietær Langkilde, Juulskov, og bad ham, 
der var stænderdeputeret, om at fremlægge den i Roskilde.28 ) Pro
prietær Langkilde gik ind paa at bringe Fabers forslag frem i 
stænderforsamlingen og ønskede det trykt i So eksemplarer.29) 

Petitionen var dateret Odense bispegaard, 10. september 1838.30 ) 

Den indledes med en meget lang motivering. Fra gammel tid blev 
gejstligheden regnet med blandt landets øvrige stænder: adel, bor
ger og bonde, hævder Faber; derfor har den med smerte set sig 
udelukket fra provinsialstænderne. 

Ingen gejstlig har valgret eller er valgbar; kongen vælger ganske 
vist til hver stænderforsamling to gejstlige; men de er der ikke 
som repræsentanter for deres stand. Som kongens højtbetmede 

mænd har bisperne den særlige opgave at varetage de religiøse og 
kirkelige interesser; og naar saadanne spørgsmaal forhandles i 
stænderne, burde bisperne dog være med. Mange har ment, at kun 
økonomiske og civile spørgsmaal skulde behandles i stænderne, og 
at de to kongevalgte gejstlige nærmest skulde vaage over, at religi
øse og kirkelige spørgsmaal ikke blev forelagt; men erfaringen har 
vist, at aandeligt og verdsligt ikke kan skilles ad. 

Retfærdighedsideen og kærlighedsideen bør i lige grad æres og 
plejes i samfundet;31 ) den første fremmes ved civile foranstaltnin
ger, den sidste er det gejstlighedens opgave at fremme; ogsaa der-
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for bør præster have adgang til stændernes forhandlinger. Udeluk
kelse kan betage dem lysten til at virke i deres kald. 

Biskop Faber ansøger da om stænderforsamlingens medvirkning 
til, at præstestanden - foruden de to gejstlige, der allerede findes -
faar mindst to selv,valgte repræsentanter for hvert stift. - Og det 
fremlægger han til gunstig overvejelse. - Men subsidiært har han 
et andet forslag, hvortil der knytter sig et vigtigt, dyrebart og kært 

haab, og det er forslaget, han fremsatte I836 om en raadgivende 

fot'Samling af den undervisende stand. 

Dette forslag indsendte biskoppen under I I. september til kong 
Frederik VI med nogle ord om, at han, idet han fremsendte disse 
tanker til drøftelse, følte sig overbevist om, at majestæten ikke 

vilde tage ham det ilde op.32) - Ogsaa til A. S. Ørsted sendte Faber 
sin petition. Nogle dage efter modtog biskoppen et længere svar, 
hvori Ørsted takker for venlighed under sit besøg i Odense først i 
september og for petitionen, som han dog ikke mener kan vinde 
tilslutning i stænderforsamlingen. Ja, hvis Faber under deres sam

vær i Odense havde omtalt sit forslag, vilde Ørsted have fraraadet 
ham at indsende det eller bedt ham ændre det, saa det gik ud paa, 
at sognepræsten fik lige ret med fæstebesidderen.33) 

At Ørsted ikke lovede godt for Fabers petition kunde være slemt 
nok; men værre, ja, fuldstændigt lammende, var det, at kongen 

under 29. september lod bispen vide, at han med særdeles mishag 

havde erfaret, at der i stænderforsamlingen skulde fremlægges en 
petition uden at "Vort allernaadigste Tilkjendegivende" var ind
hentet først; "at Du saa aldeles miskjender Din Stilling og Dine 
Pligter som Embedsmand." 34 ) 

Efter den 24. september, da stænderforsamlingen blev aabnet, 
havde Faber ikke ventet noget forbud mod sin petition; og saa 
ramte dog majestætens mishag den ærekære bisp. Han maatte i hast 
bede proprietær Langkilde holde forslaget tilbage. Og dernæst for
sikre kongen om, hvor bedrøvet han var over at have vakt kongens 
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mishag og indstændigt bede majestæten, "Naadens jordiske Kilde" 
- om tilgivelse for denne "ikke Hjertets, men Forstandens Fejl
tagelse." 35) 

Biskop Faber forklarede senere kongen i et længere brev sagens 
sammenhæng og fik et svar, hvori det blot hed, at det var kongen 
behageligt, at petitionen var trukket tilbage. - Med Ørsted brev
vekslede Odensebispen i den følgende tid og fremsatte udførligt 
sine synspunkter om gejstlighedens repræsentation i stænderforsam
lingerne, men Ørsted fandt dem baade uigennemførlige og urig
tige.36) 

Det vat· den smertelige historie om Fabers forslag. Det kom slet 
ikke frem. Ja, nu fortrød han nok, at han i avisen stolt havde for
talt om, at det var indsendt. -

Mens biskoppen oplevede denne store skuffelse, forberedte hans 
modstander, proprietær C. H. Hansen sit næste fremstød. Fyens 
Stiftstidende averterede ro. december r838 Hansens nye skrift: 

Første Part af et Sendebrev til Hr. Biskop Dr. Faber, Ridder af 

Dannebroge, nærmest som Svar paa hans Diatribe37 ) af 24de Sep

tember r838, i Rempels Bidrag til Tidshistot·ien Nr. 39 af 28de 

September r838, samt 23 enfoldige, men nødvendige Spøt·gsmaal 

(i 2den Part af dette lille At"beid skulde nogle flere følge) til Hans 

Høiærværdighed.SB) 

Forfatteren havde haft en del bryderi med sit manuskript. Han 

havde sendt det til Kjøbenhavnspostens redaktør, J. F. Giødwad,39 ) 

men fik det tilbage med en bemærkning om, at det ikke kunde 
benyttes, fordi det var for vidtløftigt. Biskop Faber havde faaet at 
vide, at Hansen havde indsendt et indræg til Kjøbenhavnsposten, 
og at det indeholdt et angreb paa ham; han vidste ogsaa, det ikke 
blev optaget i Kjøbenhavnsposten, men for om muligt at hindre, 
at det kom frem, trykt andetsteds, sendte bispen under r8. novem
ber sin modpart et længere brev. Men dette brev lod Hansen trykke 
sammen med sin pjece og udsendte det paa Forfatterens Forlag i 
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Odense. Det politiske opgør var ved at træde i skygge for et pin
ligt, personligt sammenstød. 

Proprietær Hansen vil i sit Sendebrev fortsætte diskussionen om 

sognepræst og bonde ud fra den omtalte artikel i Aarhus Stifts

tidende og især ud fra biskop Fabers indlæg i Bidrag til Tidshisto

rien. Skriftet er rettet mod Faber, det vrænger ad bispens frem
hævelse af gejstligheden som samfundets sjæl, og det gaar i det 
hele ud paa at latterliggøre ham og hans petition til stænderforsam

lingen. "Modtag, Hr. Faber, min hellige Forsikkring, at jeg, ihvor 
suurt det var, flere Gange har gjennemlæst Deres mærkelige 

Stykke";40 ) det var tonen. Biskoppens mening havde han svært 
ved at forstaa, og han gør nar ad diatribens inddelinger og ven
dinger. Naturligvis gøres der et stort nummer af bispens efterret

ning om den trykte petition. "Ei alene underretter De os om dette 
glorværdige Skridt, men ogsaa om Indholdet." 41) Passer det, 

spørger proprietæren, at denne famøse petition i stort antal cirku
lerer mellem præster samtidigt med eller straks efter, den blev 
sendt til Roskilde. 

Men hvorfor høres der ikke mere til dette mesterstykke? Og saa 

følger spotten. "Deres Høiærværdighed skulde dog aldrig fra Kjø
benhavn have faaet en Anmodning af saadant Slags og fra saadant 
Sted, at De maatte finde det raadeligst at adlyde, om selv at tage 
det fortræffelige Arbeid tilbage itide ?" 4 2 ) 

Bispens indlæg bliver derefter kritisk gennemgaaet. Man kan 
ikke nu tale om stænder; den tid er forbi, da præstevælde og adels
vælde rakte hinanden haand. Nu gælder ejendom og folkemængde. 
"Som en barbarisk Levning fra en barbarisk Oldtid see vi i Engel
land Biskopperne i Overhuset." 43) 

Kongen har ved at give gejstligheden 2 repræsentanter i hver 
stænderforsamling fuldt ud opfyldt ethvert rimeligt krav fra præ

sternes side. Tanken om, at bisperne som kongens højtbetroede 
mænd skulde repræsentere præsterne, fremfører Faber i smaalig 
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forfængelighed; men skulde bisperne ikke kunne have indflydelse 
som embedsmænd; de er jo lærde og kloge - "og Een, Hr. Dr. 
Faber, er en i Handelsfaget indøvet Forretningsmand." 44) 

Proprietær Hansen fortæller videre, at han, skønt han har gjort 
et ganske godt bud paa den, ikke har kunnet faa fat paa selve 
petitionen, der var trykt som manuskript for venner; men et udtog 
af den har en præst da været saa venlig at meddele ham. Derefter 
bliver sætninger i Fabers forslag optrykt og kommenteret. Hvor
dan vover bispen, spørges der, at fremføre den taabelighed, at de 
to kongevalgte gejstliges opgave er at holde religiøse og kirkelige 
spørgsmaal borte fra stænderforsamlingens forhandlinger. - Og 
det ypperlige foster om kærlighedsideen og retfærdighedsideen; at 
kærlighedsideen især varetages ved gejstlige tilsynsmænd og ret

færdighedsideen ved civile. Tanken er jo: "Vi Præster og siden 
alle I Andre". Der er dog sikkert kun een biskop i landet, mener 

proprietær Hansen, nemlig biskop Faber, der har mod til at frem
stille sig selv som "Chefrepræsentant for Kjærlighedsideen." 

Forfatteren slutter sin pjece med at udbede sig biskoppens svar 
paa de stillede spørgsmaal og med at love en 2 . og 3· del som 
fortsættelse af Sendebrevet.4 5 ) Men paa de sidste sider optrykkes 
biskop Fabers brev til Hansen sammen med de bemærkninger, Han
sen har at gøre til det. 

Proprietær Hansen har blandt folk i Odense ikke lagt skjul paa, 
at han agtede at angribe mig, skriver bispen. Og det er vel disse 
angreb, han nu vil fremsætte skriftligt; "at fremdrage Træk af 
mit private Liv, før jeg blev kongelig Embedsmand"; at fortælle 
at den indsendte petition er blevet tilbagevist, og at beskylde ham 
for at have angivet Vissenbergs sognekalds indtægter urigtigt.46) 

Indtrængende henstiller biskoppen til sin modpart at holde disse 
angreb tilbage og tilbyder at give ham oplysninger om Vissenberg 
sognekalds indtægter og om den pension, "som af Successor skal 
svares til Hr. Pastor Omann" .47 ) Om petitionen fortæller han 
ganske kort, at hans haab slog fejl. Endelig vil han paastaa, at der 
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intet har været at udsætte paa hans vandel, før han blev præst. 

Men: "Det private Liv har Optrin og Anliggender, som kun høre 
dette til. "48) Og den som omtaler dem blandt folk, kan ingen ret

skaffen have tillid til. Og hvad ligner det i en politisk diskussion at 
give sig til at angribe en mand personligt? Biskoppen minder pro
prietær Hansen om, hvad nationen venter af de mænd, der er valgt 
til stænderdeputerede; han vil vel ikke svigte vælgernes tillid og 
krænke stænderforsamlingens hæderlighed. - Saaledes haaber 

biskop Faber at kunne faa sin modstander til at opgive sit angreb, 
men opnaas det ikke, da vil han, naar angrebet fremkommer, of
fentliggøre dette brev.49) 

Ja, og saa havde proprietær Hansen paa een gang udsendt angre
bet og optrykt brevet, der jo egentlig var det allermest spændende, 
fordi dets antydninger af, hvad bispen frygtede at blive angrebet 
for, gik langt ud over det, sendebrevet indeholdt. Til brevet be

mærker Hansen kort, at han kun kender "den Vissenbergske Histo
rie" fra, hvad der har staaet i bladene og af Odense bysladder, men 
han tager gerne mod biskoppens tilbud om at se dokumenterne. 
Forøvrigt morer det ham, at biskoppen og hans rapportøret· har 
løbet med limstangen, og han undrer sig over brevets ukaldede 

skt·iftemaal, især da Faber ikke er hans ordentlige skriftefadet·. 50) 
Det lille skrift indeholdt rigeligt stof til videre diskussion og 

bysladder. 
Kernen i den Vissenbjergske historie var aabenbart en klage i 

Fyens Stiftstidende51 ) fra den afgaaede præst, S. S. Omann, over, 
at embedets indtægter i Collegialtidende var opgivet mindre, end 
præsten selv i sin opgørelse havde anført. Efter sine optegnelser 

gennem I7 aar havde Omann oplyst, at offer og accidenser aarligt 
beløb sig til 450 Rbdlr. og kvægtiende til 6o Rbdlr.; men i Colle
gialtidende hed det, at offer og accidenser kun var 225 Rbdlr. og 

kvægtiende 45 Rbdlr.; "og her er en Difference af 240 Rbdlr., som 
er for stor for et bebyrdet maadeligt Kald." De mænd, som har 

søgt embedet og faaet hans oplysninger, kan jo tro, de er usand-
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færdige- "og ansee mig for troløs Mand, som jeg nødig vil ansees 
for paa mine gamle Dage." - Denne klage maa folk have vendt 
imod biskop Faber. - Og nu gik snakken; de stridende parter var 
begge meget aabenmundede; folk havde ikke blot deres skriftlige 
udtalelser, men ogsaa deres mundtlige udsagn som et velkomment 
islæt i juleunderholdningen. 

Et mærkeligt vidnesbyrd herom har vi i tre inserater, der fandtes 
i Fyens Stiftstidende samme dag, som sendebrevet blev falbudt. De 

saa saadan ud: 
I. 

Mageløs Barbeerstue. 

Herved anbefales vor Barbeerstue, der vel kan kaldes mageløs; da Folk her 
barberes fraværende uden at ulejlige sig hid. De besørges herfra indsæbede 
med rødsort Sæbe, og derpaa behørigen raserede, Alt nolens volens, gratis og 
med Fornøielse. A & O. 

Il. 

Mageløs Barbeer. 

Formedelst ulykkelige Omstændigheder er jeg kommen saaledes tilbage, at 
jeg deels for allerede skeet Forudbetaling, deels for end yderligere contant 
Betaling er beredvillig til at barbere alle dem, som fra forbemeldte Barbeerstue 
besørges indsæbede. Jeg bruger ikke Kniv, efterdi Naturen har begavet mig 
med en så skarp Tunge, at jeg rager Hud, Næse og Øren af Næsten paa mit 
eget Navn og Ansvar. God Søgning ønskes, den største Taushed loves. · 

Diatribe. 

III. 

Satirisk Gabestok. 

Dens Jern bliver herved oplukt med det Løfte, at deri skal blive indesluttet 
hver Usling og Pusling, som kaster vort gode Rendesteens-Skarn paa N æsten. 
Hvert vittigt Hoved indbyde.s og opford.res herved til at forene sig med os til 
at fuldbyrde denne satiriske, nu nøist nødvendige Politigerning. 

Det satiriske Politikammer.52) 

Denne nu uigennemsigtige spøg røber ihvertfald noget om, at 
snakken gik livligt i byen. Og det bekræftes tydeligt af den erklæ
ring, generalkrigscommissair J. Abrahamson53) og stiftsprovst S. R. 

Ortved 54 ) næste dag fik indrykket i avisen. Allerede for nogen tid 
siden har de paa eneste rette sted, skriver de, erklæret, at det rygte 

Fynske Årbøger 1955



Johannes Pedersen: Politisk røre i Odense 399 

om, at de sammen med 3 andre mænd skulde have hjulpet Hansen 
med at affatte sendebrevet, var usandt. Men da inseratet i gaars

dagens avis aabenbart vil forny det rygte, ønsker de at gentage, 
"at vi aldeles Intet paa nogensomhelst Maade have havt eller have 
at gjøre med det nævnte Sendebrev, eller overalt med denne hele 
Sag imellem Biskop Faber og Hr. Hansen." Selv om de er forvis
sede om, at enhver retsindig føler det lave og plumpe i inseratet og 
kan skønne, at forfatteren ved sit usle produkt kun har opnaaet at 
stille sig selv i gabestokken, saa er det dem ikke imod at faa lej
lighed til at gendrive den beskyldning, der lumskelig sniger sig 
omkring. 55) 

Og i samme avis skriver adjunkt ved kathedralskolen, C.Paludan

Miiller, 56) harmfuld mod Hansens sendebrev; det overvælder i 
tøjlesløs bitterhed et hæderligt navn med gift og galde; ja, ved at 
offentliggøre biskoppens brev har forfatteren tilsidesat den diskre

tion, en dannet mand skylder selv sin fjende. Men pjecens stil, der 
er bedre end Hansens tidligere, giver den, der kender forholdene 
i Odense, grund til at tro, at der har været flere med til at forme 

dette angreb. "Man kan ved denne Lejlighed ikke andet end tænke 
paa den gamle Historie, hvor Hænderne vare Esaus, men Røsten 

Jacobs." 57 ) 

Disse sidste linjer, skriver Paludan-Miiller i et følgende indlæg, 
vilde han ikke have skrevet, hvis han havde kendt Abrahamsans og 
Ortveds erklæring. Stiftsprovstens navn har han aldrig hørt sat i 

forbindelse med pjecen. Men: "At et Rygte har tillagt Hr. Genet"al

krigscommissair v. Abrahamson Andeel i Hansens Sendebrev til Hr. 
Biskop Faber, er ikke blot notorisk, men hans og Hr. Stiftsprovstens 
ovennævnte Inserat siger det jo reent ud." Og dette rygte holder 
sig trods alt blandt folk; saa Paludan-Miiller opfordrer Abraham

son til endnu engang at afgive en offentlig erklæring om, "at han 
hverken middelbart eller umiddelbart har deeltaget i Forfatteisen 
og Udgivelsen af Proprietær Hansens Sendebrev til Hr. Biskop 
Faber." 58) 
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Abrahamson og Ortved rykker endnu en gang ud sammen. Det 
ubehagelige rygte var allerede i omløb først i november. Og venner 
har nu bevidnet dem deres indignation over saadan sladder; den 
grunder sig alene i kaadhed og ondskab; og en mand som Paludan
Miiller burde ikke fæste lid til bysnak. Men for at al tvivl kan 
svinde, vil de gentage, "at Ingen af os, hverken alene, hver for sig 
eller Begge i Fælledsskab, middelbart eller umiddelbart, har deel
taget i Forfatteisen eller Udgivelsen af Hr. Proprietair Hansens 
Sendebrev til Hr. Biskop Faber." 59 ) 

Dette ordskifte slutter da med, at Paludan-Miiller forsikrer, at 
han ikke har villet saare stiftsprovsten; han synes ogsaa, Abraham
son maa være taknemlig for at have faaet lejlighed til at rense 
sig. Men Hansen udtaler jo selv i sit sendebrev (s. 3 I), at en anden 

har givet ham oplysninger, og pjecens stil tyder paa, at en af bi
skoppens uvenner har været med til at udarbejde den.so) 

Imidlertid havde proprietær Hansen allerede 13. december bebu
det, at han saa snart han fik tid, vilde svare Paludan-Miiller, som 

han nærede personlig agtelse for. Derimod vilde han ikke indlade 
sig paa inset"aterne - "dette lumpne Produet i Hempels Avis af 
IOde dennes." 61) - Nogle dage efter kom hans svar. Først vender 
han sig kraftigt mod dem, der anonymt optræder i aviserne med 

deres aabenbare løgne o g infami et" "udklækkede i en i enhver 
Henseende sort Hjerne." Enhver kan forstaa deres hentydninger, 
men lovens sværd kan ikke ramme dem. Adjunkt Paludan-Miiller 
har i hidsighed fremsat nogle haarde bebrejdelser, og Hansen vil 
gerne give ham et passende svar. Skarpt afvises hans haarde be
skyldninger mod sendebrevet; det er deri paavist, at der i Fabers 
petition, dette jammeflige makværk, som han nu er kommet i besid
delse af, er meget lidt sandhed og meget lidt alvor. Og hvorfor 
være saa indigneret over sendebt"evet, men tie overfor de lumpne 
inserater? Og hvorfor er Paludan-Miiller snart saa kritisk mod 
biskoppen og snart saa ivrig efter at forsvare ham? "Har Rygtet 
løiet, eller er Hr. Miiller ikke een af de Mænd, der fremfor Alle 
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specielt stode saa stift paa, at en Mand nyligen maatte afgive 
Pennen, maatte forpligtes ikke mere at føre til Protokols, paa 
Grund af visse underlige Protocolføringer, paa Grund af visse høist 
mærkværdige nødvendigblevne Forholdsregler, for at faae en rig

tig, en s and f ær di g Protocol ? curiøst i hø i Grad! een Dag paastaar 
man med Iver at en "høitbetroet" Mand ikke mere maa betroes 
Pennen af visse Aarsagers Skyld, og q Dage efter er slig "Hæder
lighed" erhvervet, at man bliver indigneret over en nødvendig 

Analyse af et usselt Arbeide".62 ) Saaledes benytter Hansen lejlig
heden til et nyt tilsløret angreb paa biskoppen. Hvad det drejer sig 
om, er det nu næppe muligt at opklare. 

Hansen afviser derefter Paludan-Miillers bebrejdelse for at have 
ladet biskoppens brev trykke. Det var jo Fabers eget ønske, skriver 
han, at brevet skulde publiceres, hvis sendebrevet blev trykt; og 

sendebrevet var den gang allerede gaaet i trykken. Men biskoppens 
brev trænger til en udførlig kommentar, og den skal, det lover 
han, nok komme i anden del af sendebrevet 

Det indrømmes, at Paludan-Miiller har ret i sin formodning om, 
at Hansen har haft nogen til at hjælpe sig med at udforme sende

brevet. "Tankerne, Indholdet er mit, men jeg har gjort, hvad man
gen klogere og høiere Mand har gjort, naar noget skulde trykkes; 

jeg har søgt Redactionshjælp, hvilket jeg ved mindre betydelige 
Lejligheder før tid t har forsømt." Det har moret Hansen i de sidste 

6 uger at se, hvor ivrigt, men stadig forgæves, hans modstandere 

har søgt at opspore, hvem denne hjælper var. "Lad mig beholde 
min Hemmelighed, Hr. Muller! De finder den ikke saa let, skjøndt 

den er uden Hexerie." 
Endelig vil proprietæren raade adjunkten til ikke saa hovmodigt 

at se ned paa den simple landmand. Han burde vente nogle aar 
med at optræde som alle retsindiges tolk og som den misbrugte 

presses ridder. "Tror De endeligen at gavne Deres høie Patron, 
saa feiler De ret meget. Om den "høitbetroede" Mand har jeg 
samlet en heel Deel smukke Træk, af hvilke jeg til min anden 

27 
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Part af Sendebrevet havde bestemt at bruge en vis Deel. Nu lægger 

jeg 4 til." 63) 

I en henvendelse: Til Mine Medborgere i Odense skriver Palu

dan-Miiller, at han ikke vil svare et ord paa Hansens haanlige 

stiklerier; dem maa folk selv dømme om. Men han vil paatale 

proprietærens gentagne fornærmelser mod biskop Faber og hans 

trusel om nye angreb. Biskoppen er aabenbart udset til offer for 

en vedholdende forfølgelse. Det maa Odense-borgerne ikke tie til; 
hvem bliver vel den næste, som skal overfaldes? De maa sætte sig 

til modværge ved kraftigt at udtale deres misbilligelse. "En saadan 

almindelig, kraftigt udtalt Indignation er det bedste Forsvarsmiddel 

imod de Angreb, som ere behændige nok til at snoe sig fra Mulkter 

og Censur." 64) 

Duellen mellem proprietær og biskop delte folk i Odense i to 

partier; sagen selv- om repræsentation i stænderforsamlingen- var 

traadt helt i baggrunden. Men i disse dage lige ind under jul har 

Fyens Stiftstidende en notits om, at Jyllandsposten endnu disku

terede forholdet mellem sognepræst og bonde og paastod, at hvis 

Hansen ikke kunde bevise sine paastande, maatte hans ord anses 

for døde og magtesløse. 65) Samme dag erklærede pastor F. Schjøtt 

i Vissenbjerg- "formedelst forskjellige til mig indløbne Breve" -, 

at han ikke var forfatter til de meget omtalte inserater, og det 
bevidner Fyens Stiftstidendes redaktion.66) - I samme nummer 

protesterer C. H. Hansen kraftigt imod, at Paludan-Miiller har 

fremstillet ham som biskop Fabers angriber; de forelagte akt

stykker, paastaar han, viser tydeligt nok, at det er Faber, der er 
angriberen. 67) 

Men det var Fyens Stifts Læseforenings aktion mod sendebrevet, 
der blev den store begivenhed i juleugen. I Fyens Stiftstidende af 

24. december fandtes en meddelelse om, at formanden, overlærer 

Kalkar, 68 ) og viceformanden, pastor Borch, 69 ) ved læseforenin
gens generalforsamling, 2 Vi2 1838, havde stillet forslag om, at 

foreningen offentligt skulde erklære, "at den i høi Grad misbil-
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ligede" den brug af pressen, proprietær Hansen paa Kragsberg 
havde gjort ved at udsende sit sendebrev til biskop Faber. Forslaget 

"antoges med 52 Stemmer, 18 Kugler vare imod Forslaget; Propo
nenterne stemte ei med." 70) 

Helt stille forløb denne generalforsamling ikke. Efter det offi
cielle referat fremførte dr. Kaikar sit og viceformandens forslag 

mod proprietær Hansens sendebrev, under henvisning til lovens 
§ 24: om at ethvert medlem kan fremsætte andragende eller anke 
paa generalforsamlingen, og med en meget udførlig motivering, 71) 
der fremhæver, "at det hører med til dens (foreningens) Øiemed 
at danne en moralsk Dom", og det kan der i høj grad være grund 
til overfor det oprørende i Hansens adfærd. Det er ganske ufor
svarligt at drage de privateste yttringer frem for publikums dom
stol. Saadant uvæsen vil bortskræmme den frie tale af vor forening, 

hvorfor dens medlemmer - som en samling af agtede medborgere 
- bør udtale deres misbilligelse af det. I Hansens angreb er ingen 

bitterhed, ingen forargelighed og ingen haan sparet, og de, som 
ønsker skrivefriheden bevaret i videste omfang, bør nu forene sig 

i protest mod, at pressen kommer i de tøjlesløseste skribenters 
hænder. Her gælder det den vigtigste sag: æren, og her maa for

eningen have mod til at udtale sig, for at "den ægte Liberalitet 
og den virkelige Frisindethed maa adskilles fra skaanselsløs 
Skrivefrækhed". Mod embedsmanden bør der udvises sømmelig 
ærbødighed. 

Da dr . Kaikar saaledes højtideligt og noget selvretfærdig havde 

fremsat forslaget, og forskellige havde tiltraadt det, opfordrede 
han forsamlingen til at udtale sig. Kun hr. Hansen begærede ordet. 
Med nogle ord af formanden om, at det dyrebareste var æren, at 
den moralske dom var sikrere end den juridiske, og at forslagsstil

lerne vidste, "hvad de havde at vente sig af Den, mod hvem For
slaget var", gik forsamlingen til afstemningen. Der var 74, der 
afgav deres stemmer.72) 

Proprietær Hansen hævdede siden, at Kalkars forslag ikke var 
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fremkommet i overensstemmelse med lovens § 24; thi saa skulde 

det have været opslaaet i lokalerne fire uger før; men det var netop 

holdt hemmeligt og skulde være en overrumpling. Han vilde ikke 

angribe nogens ære. Hvorfor blev det ikke nævnt i referatet, at 

pastor Heiberg fra Lunde73 ) og cand. theol. Hansen fra Odense 
fremstammede nogle ord. Nej, Kaikar behandlede proprietær Han

sen som en kætter, der skulde paa baalet. Med stor anstrengelse og 

heftighed havde han oplæst sit forslag, der "udspyede Auctoritets
syge, lige saa farlig for det aandelige Liv som Giften af de Slanger, 

hvoraf Nastrans Port var bygget." 74 ) Mellem referaternes linjer 

kan stemningen paa generalforsamlingen anes. Dr.Kaikar var ner
vøs, og Hansen var smækfornærmet. 7 5) 

Kragsbergmanden lod da ogsaa straks høre fra sig; i selve jule

dagene indeholdt avisen hans kraftige protest mod Kaikar og 

Borch. De skulde passe deres undervisning, skulde de, i stedet for 

at misbruge deres stilling i Læseforeningen til at vildlede folk til 

fordømmelse og forhaanelse af en skyldfri borget"; 76 ) ja, han vil 

lade de to mænd og hele Læseforeningens repræsentantskab sag

give paa lovlig maade for deres uværdige og straffelige adfærd. De 

fik kun misbilligelsen vedtaget ved at overrumple uforberedte 

mænd.77 ) 

Ved nytaarstid r839 var Hansens sagsanlæg mod Læseforeningen 
et staaende underholdningsemne i Odense. Proprietæren krævede 

det omstridte forslags ærerørige og fornærmende ord mortificeret, 

Kaikar og Borch idømt mulkter paa henholdsvis rooo og 50 rbdlr. 

og repræsentantskabet tilpligtet at betale sagens omkostninger.78 ) 

Dr. Kalkar lod uden at nævne selve sagen høre fra sig i en artikel: 

Om ikke at tage Parti.79 ) Indenfor Læseforeningen var der aaben

bart en del medlemmer, som ikke syntes om, at foreningen havde 

blandet sig i striden. Kalkar hævder, at sandheden kræver kamp og 

henviser til, hvad den alderstegne, odenseiske deputerede, Søt"en 

HempelS0 ) nylig har sagt om, at alle gode og retsindige nu maatte 
forene sig for at værne sandhed, ret og sømmelighed. 
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Ogsaa Stiftstidendes redaktør, Cad Bagger81 ), udtaler sig om 
Læseforeningens generalforsamling og om den efterhaanden lands

kendte polemik mellem Faber og Hansen. Han slutter sig til nogle 
synspunkter, redaktør B. Ree82 ) har fremført i Aalborg Stifts

tidende. Om lovens grænser er overskredet i Hansens pjece, kan 
han ikke bedømme, men er folkemassens dom usikker, kan intelli
gensens ogsaa være det. At enkelte mænd som Paludan-Miiller og 
H. N . Clausen udtaler deres fordømmelse af Hansens angreb, er 
der ikke noget at indvende imod; men naar Læseforeningen som 
forening sætter et offentligt misbilligelsesstempel paa en mand, har 
den vist nok overtraadt sin competences grænser. I presseanliggen

der gælder kongens presselov og ikke noget som helst selskabs 
censurdom; ene og alene pressen selv maa straffe sine fjender.B3) 

Annexbonde J ens Mortensen, Skrøbeløv paa Langeland laa i strid 
med provst Pram-Gad om tiende; han stillede sig paa Hansens 

side i kampen.84) I Folkebladet omtalte professor H. N. Clausen 

sagen. Blandt de pressemisbrug, der udslynger fornærmende angreb 
paa enkelte medborgere, har proprietær Hansens sendebrev vakt 
opmærksomhed landet over. Selve sagen om gejstlighedens repræ
sentation i stænderforsamlingen er traadt i baggrunden; angrebet 

paa biskop Faber er blevet hovedsagen. Det er blevet en personlig 
polemik - med overstrømmende bitterhed og satyragtig bespotten 
af det alvorligste. Forfatteren vil som den simple landmand spille 
martyr for folkelighedens sag. Dagspressen i København og landet 
over har da ogsaa sympatiseret med Læseforeningens erklæring 
mod proprietær Hansen. 85) 

Clausen er mig kær, men sandheden er mig langt kærere; saadan 
begyndte C. H. Hansen sit svar til H. N. Clausen. Ogsaa den ansete 
og dygtige professor bøjede sig for "det con ventionelle Livs Love". 
Blev maaske striden mellem Clausen og Grundtvig i sin tid ført 
"uden al personlig Fornærmelse". Der klages over slet aand og 
tone, men spørgsmaalet maa dog være, om det er sandhed, selv 

om den ikke er pyntelig og stadselig; sandheden bestaar, ogsaa naar 
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conveniensen forgaar; derfor er Clausens dom død og magtesløs.86 ) 

Som nævnt havde Fyens Stiftstidendes redaktør udtalt sig mod 

Læseforeningens aktion overfor sendebrevet. Men ellers havde han 

med fMsæt og fast vilje afholdt sig fra at tage parti i striden. 

Under I. februar 1839 prøver han at sige et mæglende og dæm

pende ord. Biskop Faber havde jo tilbudt sin modstander at frem

lægge reelle oplysninger. Det burde Hansen tage imod; i denne 

sag har han faaet stemningen imod sig, "medens hans tidligere 

Færd i den bekjendte Veisag, hvoraf han sikkert har megen For

tjeneste af Publicum, er bleven fulgt med megen Interesse." Den 

der sætter sig imod autoritets-magthaveriet faar kun miskendelse, 

forfølgelse, ærgrelse, processer, ja, tusind kvaler ud af det; det har 

proprietær Hansen prøvet; ikke underligt om han er ophidset og 

irritabel. "Med de bedste Ønsker, som vi overalt høre udtalte over 

den heldige Fremgang af vor Hansens Veisag, og som vi ansee for 

begrundet og retfærdig, slutte vi her med den Bøn (om den ei 

kommer for sildig): ingen Fortsættelse af hiint Sendebrev." 87 ) 

Efterhaanden var baade den politiske diskussion og den spæn

dende snakken og hvisken folk imellem ved at ebbe ud. En mærke

lig blanding af politik og bysnak havde vakt røre i Odense; mange 

tog parti, flere morede sig mest over underholdningen og befor

drede ivrigt, hvad de havde hørt og set og tænkt, videre. - For 

byens iderige, smilende og snakkende biskop tog Katedralskolens 

folk parti; Paludan-Miiller og Kalkar følte sig fornærmede paa 

den høje embedsmands vegne. Den slette tone, den respektløse og 

grovmundede tale af en proprietær, "en simpel landmand", der 

aabenbart var blevet noget svimmel af at komme i stænderforsam

lingen, maatte de paatale. Generalkrigskommissæren og stiftsprov

sten fik skyld for i al hemmelighed at unde biskoppen en dukkert; 

nej, de deltog ikke i angrebet, men de syntes aabenbart, det var 

ganske fornøjeligt, naar Hansen læste Faber teksten. Og mange 

Odenseborgere tænkte som de. Ja, og avisen vilde staa over par

tierne. Bispen havde blottet sig, saa hele byen smilte noget besk; 
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men han var nu bispen og havde forsøgt at komme paa talefod 

med sin modpart, saa vores Hansen, der jo ellers fra vejsagen var 
kendt som en dygtig og energisk mand, burde opgive sin plan om 
at fortsætte angrebet. Selve sagen om præsternes repræsentation i 
stænderforsamlingen havde ikke fænget meget i Odense; forholdet 
mellem gejstlighed og bonde interesserede dem ikke nær saa meget 

som forholdet mellem Faber og Hansen. "Det er ganske vist." -

Præsterne bør paa ingen maade have flere repræsentanter i stæn
derforsamlingen, end de har; det var proprietær Hansens omkvæd. 
Biskop Faber arbejdede ufortrødent for, at gejstligheden som stand 
skulde have en stærkere, selvvalgt repræsentation. Men der var 

andre, som ansaa det for rimeligt, at præster kunde vælge og væl
ges ind i de raadgivende stænder, dog ikke som præster, men som 
mindre grundbesiddere. Ud fra dette sidste synspunkt havde pastor 

Plesner, i Humble paa Langeland, skrevet sit lille skrift om, at 
præsten burde have valgret og valgbarhed. I januar r839 fandt han 
anledning til at protestere imod, at proprietær Hansen i sit sende

brev havde omtalt ham, som om han ønskede en standsrepræsenta
tion af gejstlige; han har kun kæmpet for, at præster som mindre 
grundbesiddere kunde opnaa lige ret med andre medborgere, skri

ver han, og formaner til at drøfte dette vigtige spørgsmaal i kær
lighed og uden lidenskab. 88) 

I februar udkom provst P. W. Stockholms jydske sendebrev mod 
Hansen. "Stænderdeputeret C. H. Hansen tilretteviist i Anledning 

af hans Angreb paa den danske Gej.rtlighed 11
, hed det.89) Provst 

Stockholm fortæller, at han for 5 maaneder siden havde sit første 

manuskript færdigt i anledning af Hansens pjece: "Sognepræstens 
og Bondens gjensidige Forhold", men at han da betænkte sig. Sagen 
er nemlig den, at provsten i spørgsmaalet om landsbypræstens valg
barhed til stænderforsamlingen nærmest er enig med C. H. Hansen, 
ag i hvert fald kraftigt vil protestere mod biskop Fabers synspunk

ter. Men paa grund af Hansens skændige, ubevislige og taabelige 
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beskyldninger mod præstestanden i det hele, vil han nu alligevel 

sætte angriberen paa plads. 

Det usle flyveskrift skal da gennemgaas og gendrives. Snakke

saligt citerende og kommenterende paataler provsten Hansens paa

stand om, at præsten ikke kender bondens levekaar og næppe 

sætter sine ben i hans stue, langt mindre i husmandens og indsid

derens. Det er jo skændigt og taabeligt; som om præsten lod børn 

dø udøbte, idet han ikke gad gaa til hjemmedaab, eller lod syge 

dø, uden at ville komme og tage dem til alters! Saa beskyldes 

præsten for at være unøjsom og leve i overflod, mens han lader 

bonden bære byrderne. Det er dog ligefrem at opirre bonden til 

misundelse. Præsten kan da ikke leve som bonden; det vilde være 

rigtigere at sammenligne hans kaar med birkedommerens og lægens. 

- Ja, og med talen om de ærgerrige og despotiske gejstlige paa

duttes der hele standen et forbryderisk sindelag, som om den ønsker 

et snarligt kongeskifte. - Proprietær Hansen havde skrevet noget 

om, at præsterne oftest er ligegyldige overfor skolevæsenet, men at 

den hæderlige skolelærerstand sørger for bondens oplysning. Det 

bragte provsten helt i harnisk; som om seminaristerne ikke trængte 

til præst, provst og bisp! 90 ) Hvordan kan Hansen samtidigt med, 

at han fremsætter disse beskyldninger, udtale, at han har al mulig 

agtelse for standen? Nej, præstens egentlige opgave overfor bon

den: at fremme hans aandelige vel, har flyveskriftet ikke berørt; 

det har kun villet protestere mod præstens valgbarhed og ved sine 

usandfærdige beskyldninger ødelægge ethvert tillidsforhold mel

lem sjælesørger og menighed. 91) 
Imens arbejdede proprietær Hansen paa sit sidste offentlige ind

læg i denne sag. Først i marts I839 meddelte han i avisen, at det 

ultimatum, hvori han vil forsvare sine skrifter mod sine gejstlige 

og verdslige antagonister, et ord, han ofte bruger i denne tid -

vil udkomme snarest muligt.92 ) Og først i maj stod det at læse i 

Fyenspostens nr. IO og II. Overskriften lød: "Sammentrængt For

svat" for mine Skrifter "Sognepræstens og Bondens gjensidige For-
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hold" og "Første Part af et Sendebt·ev til Hr. Biskop Doctor 

Faber." 93) 

Først et par bemærkninger om Fyensposten, der 1839 udkom med 
to numre hver uge fra %-2 f}b, ialt 78 numre. Udgivet af et Selskab, 

stod der paa hvert nummer, og redaktøren var F. Schjøtt,94 ) der 

fra 1835-1838 var personel kapellan i Vissenbjerg- "paa eget An
og Tilsvar". Hans navn er allerede nævnt i denne sag, fordi det 
blev sat i forbindelse med de satiriske inserater. Alt tyder paa, at 
der har været nærmere forbindelse mellem Schjøtt og Hansen; er 
det ham, der har givet anledning til Vissenbjerghistot·ien for at 
ramme Faber? Eller er han den redaktions hjælp, der var med til 
at udforme sendebrevet? Schjøtt har i hvert fald ikke blot ved at 

give plads for det sammentrængte forsvar, men ogsaa ved andre 
lejligheder i Fyensposten tydeligt stillet sig paa Hansens side. -
Tonen i forsvaret er langt sagligere og roligere end i sendebrevet. 
Forfatteren fortæller, at han har skrevet en fortsættelse af det lille 

skrift mod Faber; den ligger færdig til trykken og belyser biskop
pens hierarkiske grundsætninger og hans stræben efter at skaffe 
gejstligheden større politisk indflydelse.95 ) Men indtil videre vil 

han holde den tilbage. - Hans opgave nu er at vise, at han i det, 
han hidtil har skrevet om dette emne, har haft den gode og almen
nyttige hensigt: at modsætte sig, at præsten som præst blev valgbar 
og valgberettiget i bondestandens klasse til stænderforsamlingen, 

og at modarbejde enhver som helst stræben efter hierarkisk indfly
delse og magt. Bihensigter har været ham fremmede; mod den 
gejstlige stands overherredømme over den verdslige er det, han 
har kæmpet; det fremgaar tydeligt af, hvad han har skrevet. Histo
rien fortæller os klart og tydeligt, at gejstlig magt har skadet 
borgersamfundet, saa der er grund til at være paa vagt overfor 
vor tids gejstlige stræben efter større politisk indflydelse. 

Og midlerne han har kæmpet med, har de ikke været tilladelige 
og virksomme? Han har i sine skrifter sagt sandheden; nogle har 

beskyldt ham for, at han skarpt har angrebet "den hele hæderlige 
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Præstestand"; den der udsætter noget paa standen, angriber dog 
ikke derfor den enkelte. Biskop Fabers hierarkiske stræben frem

lyste af den omtalte petition. "Personligen krænket af Hr. Biskop
pen greb jeg Pennen." Folk har bebrejdet ham sendebrevets aand 

og tone. "Hvorfor angreb man ikke Kjøbenhavns "flyvende Post", 

der i lnterimsbladet Nr. 105 for r837 paa den bittreste Maade, 
fuld af Lune og Vittighed, raillerer Hr. Biskoppens Forslag?" Nej, 

det var lettere at angribe "mit simple og konstløse Skrift." - Det 
indlæg i striden, biskop Faber fremkom med i september r838, 
fandt Hansen haardt og uforskyldt krænkende; "men hans Petition 
var endnu haardere." Den blev da ogsaa taget tilbage, og stænder

forsamlingen indstillede ikke noget forslag om præsternes valgret 
og valgbarhed. Saaledes maa det da hævdes, at de kampmidler, der 
er brugt, har været tilladelige og passende. 

Uden at ville omtale de uværdige, anonyme angreb, han har 
været udsat for, vender proprietær Hansen sig mod de eensidige, 

partiske og uretfærdige udtalelser, der er fremsat mod ham. Adjunkt 
Paludan-Miiller har uden at gaa ind paa selve sagen fordømt 
sendebrevet voldsomt. Alligevel vil Hansen ikke anlægge sag mod 
ham; dels fordi han personligt agter ham, og dels fordi hans far, 

biskoppen,96) som stiftsprovst i Odense, "var mig en elskelig 
Sjælesørger." - Derimod var dr. Kalkars angreb i Læseforeningens 
misbilligelse saa anstødeligt og uværdigt, at det maa paadømmes 
ved retten; mange og vægtige stemmer har da ogsaa efterhaanden 
løftet sig mod Kalkars adfærd.- Og mod professor H. N. Clausen 

vil proprietæren anlægge sag paa grund af hans ubeføjede angreb 
i Folkebladet, hvis bladets redaktion ikke vil optage hans forsvar. 
Der skal nu indsættes en ansvarshavende redaktør for Folkebladet, 
skriver Hansen, idet han paataler, at det optager angreb paa navn
given mand, men afviser vedkommendes forsvar. "En frygtelig 
Frihed af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, en Frihed, som 
vor Tids Publicister burde tage ad notam." - Provst Stockholm har 
i sin tilrettevisning udslynget heftige ord mod Hansens skrifter; 
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men i det spørgsmaal, det egentlig drejer sig om, er han enig med 
proprietæren og vender sig mod Faber; derfor skal der intet fore

tages mod ham. 
Mere fornuftig moderation er at finde i de verdslige modstan

deres angreb i Stiftstidenderne i Aalborg og Aarhus og i Jyllands

posten; ja, redaktøren af Aalborg Stiftstidende har endog i en 
anmeldelse af skriftet om forholdet mellem sognepræst og bonde 
skrevet: "Forfatteren er paa enkelte Steder ubillig mod Geistlig
heden, men Meget af det, han siger, fortjener dog at komme i 
væsentlig Betragtning." 97) 

Til proprietær Hansens forsvar føjer Fyenspostens redaktør en 
bemærkning om, at han ikke vil udtale sig i sagen, men gør op

mærksom paa, "at dette Blad staaer aabent for enhver ædig og 
motiveret Opposition." 98 ) Om disse sidste ord skal opfattes som 
en anerkendelse af Hansens forsvar eller som en opfordring til 
læserne, er ikke indlysende, men i fejden mellem Faber og Hansen 

modtog Fyensposten ikke flere indlæg. 

I august 1839 havde Fyensposten en stort opsat artikel: Om 

Sagen: Proprietair og Stændet"deputeret Hansen, contra Dr. theol., 

Overlærer Kaikar og ordineret Catechet Borch.99 ) Allerede artik

lens udstyr - forsvaret for Hansen med store typer og hyppige 
understregninger, men dommen med meget fint tryk- viser, hvor 
bladets sympati var.- Proprietær Hansens sagfører vil ud fra Læse
foreningens misbilligelse paastaa, at citanten er beskyldt for at 

være "en fuldendt æreskjænder i dette Ords fuldstændigste og 
vægtigste og rædselsfuldeste Betydning." Man kan næppe male 
den argeste, frygteligste og æreløseste landsforræder med sortere 
farver. Og en saadan krænkelse er der tilføjet en mand uden mind
ste juridiske bevis. Derfor kræver da sagføreren de fremførte be
skyldninger mortificeret og de indstævnte idømt store bøder, som 

nævnt: Kalkar 1000 rbdlr. og Borch 50 rbdlr., og sagens omkost
ninger.100) 
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Desuagtet, skriver Fyensposten, har kammerjunker, politimester 
og byfoged de K lauman n 1 0 1 ) under I 2. august afsagt følgende 
dom: at de indstævnte i denne sag bør være fri for citantens tiltale; 

der er nemlig ikke angivet bestemte fornærmende ord, der kræves 
mortificeret; og at citanten inden I 5 dage skal betale de indstævnte 
processens omkostninger med 30 rbdlr. sølv. -

Fyensposten tilføjer, at denne dom er indanket for overretten, 

og at læserne selv kan skønne, at Kaikar og Borch ikke har grund 

til "at glæde sig over deres tilsyneladende Seier." 
Mærkeligt nok tier Fyensposten fuldstændigt om sagens videre 

gang. Derimod meddeler Fyens Stiftstidende, at den anførte dom 

er bekræftet- "inden Odense Bytingsret" -den 23 . september med 
den ændring, at der i sagsomkostninger kun skal betales 2 5 
rbd/r;102) 

Saa var den dyst ført til ende; ingen af parterne havde noget at 
triumfere over. Byens standsbevidste - og selvbevidste - biskop 

havde faaet lejlighed til at lufte sine dyrebare planer om, hvad 
gejstligheden burde betyde i samfundet. Noget forfjamsket havde 
han opført sig over for Hansens pøbelagtige angreb og havde i 
duellen holdt sig i defensiven. Men sladderens svøbe og kongens 
misbilligelse ramte ham haardt; og saa havde den ærekære bisp 
paa samme tid den skuffelse, at biskop Mynster havde behandlet 
hans store arbejde for en revideret liturgi som fuldstændig værdi
løst. -

Og den anden part i fejden: proprietær, stændedeputeret, exa

minatus juris C. H. Hansen, bondestandens forkæmper, "Vejhan
sen" blev han kaldt paa grund af sin kamp for bedre veje. Han sad 
i de raadgivende stænder, og det maatte hans omgivelser vide; 
stortalende slog han stadig om sig med fremmede ord: diatribe, 

ultimatum, antagonist osv. Sandelig om præsterne skulde skubbe 
bonden til side igen; uviljen mod embedsmanden laa ham i blodet. 
Maaske, ja, sandsynligvis var han af natur kvæfulantisk, men han 
var ogsaa den politiske vækkelses barn; han vilde kæmpe for fri-
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gøreisen og for lige ret.103) Og saa havde han set sig gal paa 
biskop Faber; vel mest fordi biskoppen med samme iver kæmpede 
for sin sag. Men som mange stridsmænd har haft det, havde Han
sen det ogsaa: han kunde slet ikke bedømme sine egne kampmidler; 
han udslyngede sine fornærmelser og sin latterliggørelse af mod . 
parten uden at tænke paa, at disse vaaben snarere vilde svække 
end styrke hans angreb. V el ikke for et godt, men i hvert fald for 
et ondt ord gik han i proces; han var jo jurist og procesglad. - Og 
han tabte sagen mod Læseforeningen; ganske vist slap han i den 

med 25 rbdlr. Men samtidigt havde kaptajn, vejmester v. Recke,l04 ) 

anlagt sag mod ham, og i den lød dommen paa, at Hansens for
nærmelige udtalelser blev mortificeret, at han skulde betale en bøde 
paa 200 rbdlr. samt sagens omkostninger og være under censur 

2 aar. 105) Saa han havde heller ikke noget at raabe hurra for. 
Saadan gav det vaagnende politiske liv sig udslag - i Odense. 

HENVISNINGER OG NOTER 

l) Om stænderforsamlingerne j fr.: Danmarks Riges historie VI, 166 ff.; 
Schultz: Danmarks historie IV, 429 ff.; Hans Jensen: De danske stænder
forsamlingers historie 1-11. - 2) Fyens Stiftstid. 1838, 23/s. - 3) Dansk biogr. 
leks. 2. udg., l, 242 ff. - 4) Dansk biogr. leks. 2. udg., IX, 119; Trap IV, 273 
staver Kragsbjærg. - 5) Fyens Stiftstid. 1838, 30/3 ; jfr. F. S. 1838, 13/4. - 6) 

Fyens Stiftstid. 1838, 11/5. - 7) I Fy. Stifts. 1838, nr. 64, sp. 255 siger C. H. 
Hansen, at 0-r. er: "en almindelig erkjendt dygtig og hæderlig Geistlig". Der 
kan gættes paa stiftsprovst Ortved. - 8) Præsten U. A. Piesner udgav 1832: 
Bidrag til at besvare spørgsmaalet, om valgret og valgbarhed bør tilstaaes 
geistlighed og bondestand i Danmark. - 9) Fy. St. 1838, l0/4 . - lO) Averteret 
i Fy. St. 1838, 21f7; indtægten gaar til Stiftelsen for gamle, værdige og træn
gende haandværkere; koster 12 sk.; s. 1-15. 11) H. J. Gjessing, præst i Torkild
strup, skrev i Loll.-Falst. Stiftstid.; udgav 1838: Om den danske geistligheds 
nærværende kirkelige og borgerlige vilkaar; foreslog som Faber et gejstligt 
kollegium; jfr. Erslev: Forfatterleks. l, 495. - 12) Theolog. Tidsskrift (Schar
ling-Engelstoft) 1837, l, 1-68: Om det kirkelige sognebaand. Jfr. om Faber: 
Dansk biogr. leks. 2. udg., VI, 1789-1848. - 13) Jfr. Kirkeleks. f. Norden, 
III, 596, kirkeforfatningen i Rhinland-Westphalen. - 14) C. H. Hansen: Sogne
præstens og bondens gjensidige forhold, s. 12. - 15) Theol. Tidsskr. 1837, I, 
14. - 16) Theol. Tidsskr. 1837, l, 64 ff. - 17) Christian August, hertug af 
Augustenborg, jfr. Hans Jensen: De danske stænderforsamlingers historie, II, 
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715. - 18) Optrykt i Ove Thomsens avis, Odense, 1838, 21/g, efter Aarhus 
Stiftstid.; jfr. Fy. Stiftstid. 1838, 21/9. - 19) Fy. Stiftst. 1838, 25/9, dat. Krags
bjerggaard 1838, 22/g; i samme nummer en artikel med citater af Holberg, der 
fraraader at indlade sig i pennekrig med en angriber. - 20) Fy. St. 1838, 25/g, 

s. 675 f. - 21) Et ugeblad, i forbindelse med Fy. Stifts Adresse-Avis 1838, 
28/9, nr. 39· - 22) Bidrag til tidshistor. 1838, s. 154. - 23) Ove Thomsens avis, 
1838, nr. 158. - 2i) Jfr. Stockholm: C. H. Hansen tilretteviist, s. 18 og 30. -
25) Fy. St. 1838, s. 731. - 26) Kr.-H. er Chr. H. Hansen, Kragsbjerggaard. -
27) Krh. saml. 3, IV, 753; Faber til prins Christian Frederik, 1838, 22/n; jfr. 
Hans Jensen: De danske stænderf. II, 57 f. og Holbeck: Odense Bys historie, 
s. 330 f. - 28) Krh. saml. 3, IV, 702; Faber til Langkilde, 1838, 28/s; j fr. 
Hans Jensen: De danske stænderf. Il, 691. - 29) Krh. saml. 3, IV, 703; Lang
kilde til Faber, 1838, 3J9. - 30) Optrykt i Krh. saml. 3, IV, 704-716. - 31 ) Efter 
Ove Thomsens avis, 1838, 10/g, talte Faber ved festen for A. S. Ørsted, 8/g, 

ogsaa om retfærdighedsideen og kærlighedsideen. - 32) Krh. saml. 3, IV, 716 f. 
- 33) Krh. saml. 3, IV, 717 f.: Ørsted til Faber, 1838, 22/9 . - 34) Krh. saml. 3, 
IV, 720 f; j fr. M. Rubin: Frederik VI' tid, s. 504 f. - 35) Krh. saml. 3, IV, 
721 ff.; Faber til kongen, 1838, 30/g. - 36 ) Krb. saml. 3, IV, 727 ff .; oktober
november 1838; Faber taler s. 747 om fire retninger i kirken: Clausens, Myn
sters, Gmndtvigs og Fabers. - 37) Diatribe betyder smædeskrift. - 38) S. 1-37. 
- 39) Jfr. Dansk biogr. leks. 2. udg. VIII, 113 f.; 18n-1891. - '!O) C. H. Han
sen: Sendebrev, s. 6; det mærkelige stykke var diatriben af 1838, 28/g . - 41) 

C. H. Hansen: Sendebrev, s. 8. - 42) Sendebrev, s. 9. - 43) Sendebrev, s. 13. -
44) Sendebrev, s. 23.- 45) Sendebrev, s. 31; dateret 1838, 5fu. - 46) Sendebrev, 
s. 33· - 47) Sendebrev, s. 34· - 48) Sendebrev, s. 35; der findes ingen antyd
ning af, hvad det er, Hansen har angrebet Faber for. - 49) Sendebrev, s. 37; 
bispens brev er dateret, 1838, 18/11. - 50) Sendebrev, s. 32; Hansens bemærk
ninger er dateret 1838, 21fn. -Fy. St. 1838, 29/3, s. 216; skrivelsen dateret 1838, 
28f3; i samme blad, s. 214, findes den officielle efterrretning om Vissenberg 
sognekalds indtægter. - 52) Fy. St. 1838, 10ft2, s. 848. - 53) Dansk biogr. leks. 
2. udg. I, 85 ff.; 1789-1847; fra 1835 bosat i Odense; stænderdeputeret -
54) Wiberg; Alm. dansk præsteh. II, s. 5 16; stiftsprovst i Odense 1834-1841. 
- 55 )Fy. St. 1838, 11fi2. - 56) Dansk biogr. leks. 2. udg. XVII, 607 ff.; i 
Odense 1829-1853· - 57) Fy. St. 1838, 11/12 ; i Fyns Tid. H. C. Andersen
nummer 1955, 2f,h s. 10, fortæller S. Larsen, at H. C. Andersen 1836 var til 
middag hos Abrahamsen. - 58) Fy. St. 1838, 1~iz ; i Søren Heropels polit. 
dagbøger, udgivet af H. Muller 1946, hedder det s. n8, at Hempel 1838, 16/12 

var i audiens hos prins Christian; der staar: "!øvrigt ikke en Lyd om de 
Abraham-Hansenske Optøier. Mærkeligt; thi det havde jeg især været belavet 
paa." - 59) Fy. St. 1838, HJ12. - 60) Fy. St. 1838, 17fi2. - 61) Fy. St. 1838, 13/12. 
- 62) Fy. St. 1838, lS/12. - 63) Fy. St. 1838, 18/12, s. 866 f. - 64) Fy. St. 1838, 
20/rz, s. 875. 65) Fy. St. 1838, 21/12, s. 878; jfr. Stockholm: C. H. Hansen til
rettevist, s. 30. - 66) Fy. St. 1838, 21!12, s. 879. - 67) Fy. St. 1838, 21/12- - 88) 

Dansk biogr. leks. 2. udg. XII, 306 f. I Odense 1827-1843; jfr. N. Bundgaard: 
Dr. Chr. Kalkar. 1951. - 69) Wiberg: Alm. dansk præsteh. Il, 530; i Odense 
1832-1842. - 70) Fy. St. 1838, 24fi2 ; j fr. W. Norwin: Fyens Stifts Læseforen. 
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1838-1908, s. 16. - 71) Fy. St. I838, 25fn følgeblad; j fr. Landsarkivet, Læse
foreningens protokol, I838, 16/12. - 72) Fy. St. I838, 3IJ12, s. 899. - 73) Wiberg: 
Alm. dansk præsteh. Il, 328; I832-184o i Lunde. - 74) Fy. St. I839, 2fi, nr. 4, 
følgeblad. - 75) H. Muller: Søren Hempels polit. dagb. s. 35 taler om adsplit
teisens og intrigens aand i Odense 184I; gjaldt det ogsaa 1838-1839? - 76) Fy. 
St. I838, 25fi2. - 77) Fy. St. I838, 27/12. - 78) Fy. St. 1839, 20/8 . - 7D) Fy. St. 
1839, Df1• - BO) Dansk bio gr. !eks. 2. udg. X, 64. - Bl) Dansk biogr. !eks. 
2. udg. II, I ff. i Odense I836-I846. - g2) Dansk biogr. !eks. 2. udg. XIX, 
308 f.; fra I838 redaktør i Aalborg. - 83) Fy. St.; bidrag til tidshistorien, llJt 
og 18fi I839. - 84) Fy. St. I839, lfi. - 85) Fy. St. I839, S/1 ; jfr. Dansk Folke- . 
blad, I839, 4/1, s. 2I7 f. - 86 ) Fy. St. I839, 221!. - 87 ) Fy. St. I839, 1/2. -

88) Fy. St. I839, 22fi. - SD) Fy. St. I839, 25/2; udg. i Viborg, s. I-32. - DO) 

I Fyensposten 1839, nr. 37, protesterer "En gammel Skolelærer" mod Stock
holm. - Dl) J fr. Fy. St. I839, 22f7; j fr. Kjøbenhavns posten, nr. 8I, s. I46 ff. -
D2) Fy. St. I839, %; dat. ;3 I839. - D3) Prisen er I2 sk., indtægten tilfalder 
asylet for smaabørn i Odense; jfr. Fy. St. I839, 28fo. - D4) Erslew: Forf. leks. 
III, 56. - 95) Manuskripterne findes ikke, oplyser familien. - 96) Dansk biogr. 
leks. 2. udg. XVII, 622; Jens Paludan-Muller i Odense I8I9-I83o. - 97) Aal
borg Stiftst. I838, nr. I25. - 98 ) Fyensposten I839, nr. Io-u; dat. I839, 4/5. -

99) Fyensposten I839, 17/8; jfr. Fy. St. I839, 13fs: Bytingets dom, og Fy. St. 
I839, 1% og 2%. - IOO) Sagførerens indlæg dat. Odense I839, %. - 101) Efter 
Fynsposten krævede Hansen, at Klamnann skulde vige som dommer: "fordi 
hans Fuldmægtig (Frederik August Schønheyder?) deri var særdeles impli
ceret." 102) Fy. St. I839, Ifi0 . - 103) Fy. St. I84I, 30ft; angreb paa Hansen. -
104) Dansk bio gr. leks. 2. udg. XIX, 300: Peter B. P. v. Recke. - 105) Fy. St. 
1839, 29f8; om vejsagen j fr. Fyensposten, I839, nr. 4I-46; om forholdet mellem 
S. Hempel og Chr. H. Hansen jfr. ]. Lauritsen: Tilbageblik over Fy. St., s. 23, 
og H. Muller: S. Hempel polit. dagbøger, s. 28. 
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