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Hans Christensen

Gårdejer i Vejstrup, Svendborg Amt.

En af de fra tidligere tider mere bekendte frihedsmænd og tillige en af de bønder, der

ikke blot havde deltaget i at bryde vejen for deres standsfællers nye borgerlige samfunds-

stiling, men derhos endog havde sæde blandt de udvalgte mænd, der vedtog “Danmarks

Riges Grundlov” af 5. juni 1849, en mand, som derhos i flere henseender fortjener at

mindes, navnlig af den danske bondestand, en af disse mænd er den hædersmand, der

her skal omtales. Desværre har man ikke, medens han levede, fået ham til at give en sam-

let fremstilling af sit livs vigtigste begivenheder, så at meget af hans idræt i livet nu er

glemt. Den efterfølgende livsskildring, der er sammenarbejdet af et par beretninger om

Hans Christensen i Sydfyns Tidende og Dansk Folketidende ved hans dødelige afgang,

samt fuldstændiggjort ved oplysninger andet steds fra og fra hans familie, vil forsøge at

fremstille de vigtigste hovedtræk af hans virksomme og dådrige liv.

Hans Christensen blev født til verden i Vejstrup den 10. januar 1781, hvor hans for-

ældre, Christen Hansen og hustru Johanne Andersdatter, var besiddere af en fæstegård.

Han var født stavnsbunden, og hans opdragelse og senere uddannelse var kun de for

bønderbørn i de tider almindelig gængse: han lærte vel at læse, og allerede dette var dog

noget, men derimod hverken at skrive eller regne. Det meste af sin ungdomstid tilbragte

han hjemme hos sine forældre og måtte deltage i hoveriet til herregården Klingstrupgård,

der tilligemed Vejstrupgård ejedes af en etatsråd Kofod.

Efter faderens død blev Hans Christensen, som den næstældste af fire søskende,

moderens gårdbestyrer og fritoges som sådan for værnepligtens opfyldelse. Noget senere

købtes gården, der derpå overdroges til ham. Ved den samtidigt dermed foretagne ud-

flytning formindskedes gårdens jordareal til halvdelen af hvad den tidligere havde været,

idet den havde været dobbelt så stor som hver af de andre gårde. Det var den gang

trange tider for landet og for den enkelte: Krigen fra 1801 - 1807, statsbankerotten 1813

og krigen til 1814 medførte sådanne følger, at mangen selvejerbonde nødtes til atter at

opgive sin ejendom og derpå at ernære sig, som han bedst kunne. Også Hans Christen-
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sen kæmpede hårdt for det nødtørftige; men hans lyse håb om bedre tider; den trofaste

bistand af hans hustru Ane Nielsdatter, som blev født 10. juli 1782 som datter af gård-

mand Niels Hansen i Vejstrup og hustru Margrethe Knudsdatter - med hvem han ind-

trådte i ægteskab i 1809, og den lethed, hvormed han forstod at finde sig til rette under

vanskelige forhold, satte ham i stand til at holde ud, ja gav ham endog mod til både at

udvide sin gårds størrelse og at udflytte dens bygninger på marken. Ved at tilkøbe sig en

hovedparcel af naboens grund bragte han sin gård op til dens nuværende størrelse,

nemlig 8 a 9 tønder gammelt hartkorn med et areal af 64 tønder land ager og eng.

Ved sognepræsten Baggesen’s bistand, med hvem han altid var en ven, kom han i

besiddelse af de skrifter, som udgaves af “Fyns Stifts patriotiske Selskab”, hvorved han

bestemtes til at indføre et forbedret agerbrug, og han var den første bonde, som her på

egnen merglede sine jorder. Han læste stadig “Fyns Stiftstidende”, den såkaldte

“Hempels Avis”. I hine tider gjorde han sig særlig bemærket at sognets beboere og af de

militære myndigheder, idet han ved de mange krigsægter, som bønderne måtte gøre, og

den hån og forurettelse, som derved blev dem til del, altid antog sig de forurettedes sag,

hvor det var ham muligt.

I året 1827 udnævntes han til sognefoged, og han følte nu dobbelt savnet af ikke at

kunne skrive, men en kraftig viljes hjælp lærte han sig selv i kort tid at skrive så godt, at

han kunne føre al sin brevveksling uden nogen andens bistand. Bestillingen som sogne-

foged, og samtidig den som lægdsmand, forestod han i 21 år. I mange år var han derhos

fattigforstander og ligsynsmand, og ofte udnævntes han til taksationsmand i flere forskel-

lige retninger, men nogen anerkendelse af hans mangeårige og flersidige gavnrige virk-

somhed i offentlig henseende vistes der ham aldrig fra offentlighedens side. Han var

sagtens i sine foresattes øjne en for frisindet og selvstændig mand, og derfor gik det ham,

således som det som oftest går med mænd af hans tænkemåde - man lod, som om man

ikke så, ikke hørte, ikke viste noget om Hans Chrisatensens gode og gavnrige offentlige

virksomhed og fortjenstlige færd. Hans gode bevidsthed lod ham med stor lethed bære

miskendelsen og tilsidesættelsen fra de højere kredse.
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Stavnsbåndets løsning i 1788 omtalte han ofte som sin første barndomsminde, og det

lærte ham, at bonden havde en ret, som Kongen ville, at den skulle hævdes. Allerede

længe førend vores frie forfatning bragtes til live, arbejde og virkede Hans Christensen

derfor for at få løsnet de bånd, der tungt hvilede på folket og kuede dets selvstændighed.

Han havde set gode og onde dage hvile over det kære fædreland. Han havde set sin

stands forkuede og trælbundne dage, men det forundres ham også at se og glad kunne

hilse frigørelsens dejlige morgenrøde og fulde dagslys.

Anordningen af den 28. maj 1831 angående provinsial stænders indførelse opfyldte

derfor hans i mange år nærede forventninger om, at der engang måtte gives endnu i

næsten alle henseender tilsidesatte og vilkårligt behandlede bondestand til for tronen at

fremføre sin klage og påtale sin ret. Da forordningen af den 15. maj 1834 udkom, blev

han samme år med 385 stemmer valgt som deputeret for de mindre landejendommes-

besiddere i Østifternes 14. valgkreds, og han mødte nu som sådan for dem i Roskilde

Stændersal i samlingerne 1835 - 1836, 1838 og 1840.

Hans Christensens væsentligste stænder-virksomhed bestod deri:

I samlingen 1835 - 1836 var han medlem af:

1) Syvmandsudvalget angående provst Birchs “Forslag om, at det skyldsætningsarbejde,

som er foretaget med hensyn til en ny matrikuls indførelse, må foranstaltes fortsat, og

den skyldsætnings indførelse fremskyndes;”

2) Femmandsudvalget angående brændevinsbrænder Isak Sidenius’s “Forslag om

forandring i det bestående jagt-lovgivning”. I forening med kammerråd Drewsen

udgjorde han i udvalget et mindretal, der stillede nogle mere frisindede og for jord-

brugerne beskyttende ændringsforslag.

I samlingen 1838 indgav han til forsamlingen:

1) “Forslag om, at den en 60-årig gårdmand tilstående ret til at få en søn fri for krigs-

tjeneste må udvides til de gårdmand, der ere 50 år gamle”. Et udvalg, hvori Hans

Christensen dog ikke fik sæde, nedsattes i sagen den 12. oktober. Ved sagens foreløbige

behandling den 5. november, ville han tage forslaget tilbage. I “Stænder-Tidende” hedder

det herom: Under den foreløbige forhandling søgte proponenten, gårdmand Hans



D. E. Rugaard Fremragende danske bønder før og nu Side 6

Christensen, nærmere at begrunde det af ham indgivne forslag, og at gå de indvendinger

i møde, som komiteen havde fremsat imod det, hvorhos han dog ytrede det ønske, efter

det udfald, sagen havde fået i komiteen, nu at tage forslaget tilbage”. Dette kunne ifølge

forordnngen af den 15. maj 1834 § 78 ikke ske, da 4 medlemmer ved en afstemning

herover var imod, at forslaget toges tilbage, hvorimod det ved sagens endelige

behandling den 10. november vedtoges enstemmigt med 59 stemmer, at der intet forslag

skulle indgives til kongen angående denne sag; 

2) “Andragende fra en del gårdfæstere i Simmerbølle, Skrøbeløv, Snøde, Stoense, Bød-

strup, Lindelse, Taggelev og Magleby Sogne på Langeland om fæstegodsets forandring til

selvejendom”. Dette andragende, der oplæstes i det 36. møde den 27. oktober foranle-

dige øjeblikkelig et varmt ordskifte. Den kongelige kommissarius A. S. Ørsted, professor

Bang, kammerjunker Benzon, amtmand Neergaard, kancelliråd Haastrup, ja endog kam-

merråd Drewsen vare meget imod sagen; den sidstnævnte ytrede endog, at “når det

fremsatte forslag gik igennem, da var al ejendoms-sikkerhed tabt”. Han ville stemme

imod en komites nedsættelse. Derimod var sognefogederne P. I. West og Henrik Larsen

samt gårdmand Anders Christensen venlig stemte for andragenet, der anbefaledes af

forslagsstilleren ved udtalelse af, at han “formente, at da hoveriet er en meget forhadt

ting, måtte regeringen, ligesåvel som den havde befalet godsejerne at bortfæste deres

gods, også kunne oplægge dem, at de skulle sælge det eller frigøre det for hoveri”. Ved

afstemningen over denne sag, som senere har gennemgået så mange skærsilds-stadier,

besluttedes det med 48 stemmer for og 4 stemmer imod, at forslaget ikke skulle under-

kastes prøvelse af nogen komite. Så lidt havde man den gang fået øjet op for denne

agerbrugets og folkevelstandens kræftskade. Når der tales om den, må det ikke glemmes,

at Hans Christensen af Vejstrup var den allerførste, der i Stænderforsamlingen ved at

nævnte andragende arbejdede hen på at få den bortskåren.

I samlingen 1840 indgav han atter:

1) et andragende fra en del beboere i Tullebølle, Bøstrup, Snøde, Stoense, Simmerbølle,

Fuglsbølle, Lindelse, Humble, Tryggelev, Fodslette og Magleby Sogne på Langeland,

samt Sørup, Egense, Gudme og Gudbjerg Sogne i Fyn om, at en kommission måtte
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nedsættes angående fæstegodsets overgang til selvejendom”. Efter at dette andragende

var blevet oplæst i det 9. møde den 25. juli, tilføjede Hans Christensen, “at det var blevet

ham tilmeldt, at en deputation af bønder fra Langeland og Fyn nylig havde henvendt sig

med et allerdånigst andragende, angående samme genstand, til Hans Majestæt Kongen,

under hans ophold i Nyborg, og at Hans Majestæt havde bedt deputationen hilse deres

brødre, at sagen skulle blive taget under nøje overvejelse.” I tillid til disse Kongens ord,

tog producenten sit andragende tilbage.

2) Andragende fra 32 beboere af forskellige sogne i Fyn, hvori de erklære sig imod

forandring i statsforfatningen”, hvilket afleveredes til Skattebevillingskomiteen.

I året 1844 fattede den bekendte skolelærer Rasmus Sørensen den plan at få dannet en

“Aktie-Forening iblandt bønder for indkøb af større avlsgårde og herregårde til udflyt-

ning”, og på sine idelige vandringer rundt om i landet virkede han med et sådant held for

sin plan, at da han den 11. februar 1845 offentliggjorde sin indbydelse til oprettelse af en

sådan forening, var han allerede i stand til at ledsage indbydelsen med en liste over 305

bønder på Langeland, Lolland, Falster og Sjælland, der repræsenterede 331 aktier a 24

rigsdaler stykket. I løbet af 1845 og første halvdel af 1846 havde aktietegningen en så god

fremgang, at de tegnede aktier ved slutningen af maj måned sidstnævnte år 2674 til et

beløb af 66.850 rigsdaler.

Hans Christensen skænkede denne plan sin fulde tilslutning og virkede ivrigt for dens

fremme. Planen strandede imidlertid, og skylden derfor kaster Rasmus Sørensen i sin

levnedsbeskrivelse, side 285 - 294, over på Bondevennernes Selskabs bestyrelse. Det er

imidlertid ikke stedet her at undersøge denne sag nærmere og her tilføjes derfor kun, at

“Aktieforeningen” opløstes på et møde i København den 6. juli 1846, der var repræsen-

teret af samtlige distriktsformænd for aktionærerne fra Østifterne.

Hans Christensen var altid virksom for at vække sine standsfæller til bevidsthed om

deres ret og at vise dem vejen til at få den påtalt og hævdet. I årene indtil bevægelsen i

1848 rejste han derfor jævnligt fra sogn til sogn på hele Fyn. Ved oprettelsen af “Bonde-

vennernes Selskab” i 1846 blev han derfor, som distriktsformand, et meget virksomt
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medlem, og under det bekendte forbud mod forsamlingsfriheden satte han ofte sin

personlige frihed i fare for at kunne hævde sin mening.

Da kampråbet lød over Danmarks sletter, og dets sønner i 1848 forsamledes til våben-

færd for at værne om Fædrelandet, da var Hans Christensen for gammel til at gribe

bægeret, men hans plads blev i fredens gerning.

Næsten 68 år gammel valgtes han den 5. oktober 1848 i Svendborg Amts dengang 5.

valgkreds (Kværndrup) til medlem af den grundlovgivende rigsforsamling med 606

stemmer mod 258 stemmer til modkandidaten, pastor og seminarieforstander D. A.

Holberg i Skårup. Også i rigsforsamlingen vedblev han blandt landets udvalgte mænd at

være sig selv lig - en fuldstændig frihedsven, der i et og alt sluttede sig til Folkepartiet i

forsamlingen, og det var i hans gamle dage hans stolthed og glæde, at det var kommen så

vidt, at Kronen var sat på Danmarks frihedsværk, og at også hans navn stod under dan-

folkets store frihedsbrev; og ligesom han i det hele vedblev med levende opmærksomhed

og deltagelse at følge vor udvikling samt begivenhederne hjemme hos os selv og i udlan-

det; således kunde det ikke være andet, end at grundlovskampene i 1855 og 1865 - 1866

vakte hans interesse i så høj grad, at han endog undertiden glemte, at han var blevet

gammel, for ønsket om selv at deltage i forsvaret for den grundlov, han selv havde været

med til at give og under hvilken også han havde sat sit navn.

Da hans gårds bygninger ej længere opfyldte tidens fordringer, anlagde han i 1856, 75

år gammel, et teglværk og ombyggede atter gården, så at den nu er en af egnens smuk-

keste bøndergårde, alt med grundmur.

Hans Christensen var fra barndommen af blevet opdraget i den gamle luthersk-orto-

dokse religionsbekendelse. Da de materielle og politiske kampe havde optaget hele hans

kraft, var det religiøse liv til dels hensynet hos ham. Da den såkaldte “fynske opvækkel-

se” i 1841 gik hen over landet, blev han derfor dens modstander. Han mente, at den

pietistiske retning gjorde folket uskikket til et kraftigt borgerliv. Da senere “grundvigia-

nismen” vandt indgang på hans egn, sluttede han sig til den, idet han i den så midlet til

en større åndelig frihed i kirke og skole. Det savn han selv havde følt, at oplysningen

stod for langt tilbage, bevirkede, at han ej følte sig tilfredsstillet ved de almindelige
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almueskoler, og han virkede derfor ivrigt for at understøtte de børne-friskoler og folke-

højskoler, som opstod.

På sin guldbryllupsfest den 21. januar 1859 skænkede han således, foruden en sum af

50 rigsdaler til 25 uformuende familier af arbejderklassen i Vejstrup Sogn, en ikke ubety-

delig sum til børne-friskoler.

Det blev Hans Christensen forundt at bevare sin ånds og sit legemets kræfter usvæk-

ket indtil omtrent seks måneder før hans død. Han var blevet gammel og mæt af dage.

Meget var draget forbi hans syn, meget var vekslet og forandret i hans mange leveår.

Tiderne og tidernes vilkår omskiftedes, medens han levede i tiden og gav agt på, hvad

tiden førte med sig. Men nu længtes den trætte olding efter hvile i det eneste sande

Fredens hjem, og næsten 87 ½ år gammel bortkaldte døden ham den 1. juli 1868, savnet

og begrædt af hans 86-årige hustru og deres 6 børn, 30 børnebørn og 7 oldebørn og

mangfoldige deltagende og taknemmelige venner. Hans enke lever endnu (i februar

1872) rask og rørig og i besiddelse af sine åndelige evner.

Hans Christensen fortjener at mindes af sine standsfæller som en mand, der ofrede tid

og kraft for at få de unaturlige bånd sprængte, der pinte dem. Han kæmpede på en tid, da

der hørte mod og udholdenhed dertil, og da bestræbelserne for at hæve bondestanden så

ofte lønnedes med tvivl, mistro og foragt.

I hans gravkrans står skrevet:

Du fødtes kun til trællekår,

men vandt dog plads i kongesale;

dig fryded’ under hvide hår,

hvad barnedrømme for dig maled’.

Til frihedsbanneret Du svor

og fulgte djærvt, hvorhen det stevned;

dit minde leve skal på jord,

du kæmped’ trofast som du evned’.


