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V n  af de tre Hovedledere, der siden 1846 har 
staaet i Spidsen for det danste Folkeparti, som seed- 
vanlig kaldes „Bondevennerne", er J e n s  A nder
sen H ansen , en Mand, der ved sin overordenlige 
Skarpsindighed, fremragende Dygtighed og utrcette- 
lige Udholdenhed som saadan harflabt sig et Navn i 
den danste Folkefriheds Udviklings - Historie, der 
vanflelig nogensinde vil gaa aldeles i Forglemmelse, 
saasandt som der til alle Tider vil findes i Dan- 
mark sanddrue Historieflrivere og sandhedselflende 
Frihedsvenner. Han er fodt den 7de Januar 1806 
i Odense. Hans Fader var en sättig Skomager- 
Svend, men da Han horte til „V iv k a rlen e"  (gifte 
Karle) — saaledes kaldtes i Fyen de gifte Mcend, 
som ikke vare Borgers i Byen eller egenlig faste Be- 
boere paa Landet —, som bleve pressede til Flaa- 
dens Bescetning, forlod Han i 1807 hemmelig Odense en 
Asten fordenNat, Han fluldepresses; rejstetil sinFodeby 
Rudkjobing og log der Borgerflab som Skomager- 
Mester. JdenneByesSkole nod den unge J e  n s  An
dersen Hansen den Undervisning, dervar at erholde 
i den. Tidlig folte Han Lyst til aandesige Sysler, 
hvortil Hans Fader og en religiös opvakt ceroifl 
Evend, der i mange Aar arbejdede hos denne, bi- 
drog meget. Udenfor Skoletiden l«ste Han for



Svendene paa Vcrrkstedet alle de Morflabsboger, 
Han künde opdrive, og senere, da Han stulde leere 
Skomager - Haandvcrrket, hvilket stete hos Faderen, 
anvendte Han foruden sine Fritimer endnu et Par 
Timer hver Aften ester Arbejdets Ophor til Lces- 
ning og Skrivning. I  1824 blev Han Svend, men 
vedblev at arbejde paa Faderens Voerksted indtil 
Maj 1827, da Han rejste til Kjobenhavn og arbej- 
dede der paa forfljcrllige Vcerksteder indtil Slutnin- 
gen af 1829. Ufordcervet paa Sjcel og Legeme, 
drog Han derpaa hjem til sine nu ret velhavende 
Forceldres Hus.

De Kundskaber og Erfaringer, Han havde erhver- 
vet sig ved et grundigt Selvstudium og cn alvorlig 
Betragtning af Livets Forhold, onstede Han ikke at 
beholde som en Skat for sig selv; Han vilde gjore 
dem tilgcengelige og frugtbare ogsaa for Andre, og 
fra 1831—33 se vi Ham nogle Gange at optrcede 
som Forfatter af Artikler i H em pels „Bidrag til 
Tids-Historien." I  det sidstncevnte Aar leverede Han 
saaledes t. Ex. „Bemcerkninger om Haandvcerks- 
mandens almindeligere Oplysning og Dannelse." 
Men ogsaa et selvstoendigt Skrift — det forste fra 
Hans Haand — udkom i Sommeren 1833: „Om 
K an ce lliraad  S o re n  H em pels F re m stillin g  
rf den danske Kirke-Kamp. Et nodvendigt Til- 
lceg til Fyens S tifts Adresse-Avis for 1830, 1831 
og 1832." Skriftet vakte megen Opsigt. I  „Nor
mst Kirke-Tidende" for 1834 omtalte Alax. Lind berg 
Zkriftet og dets Forfatter, hvem Han betegnede som 
,det moerkelige Scersyn, som Han unoegtelig er i den 
ranste Almue," paa folgende hcedrende Maade:
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„G ru n d tv ig s  Skrifter har Han studeret, og hvad 
der er flrevet her tillands under den kirkelige Kamp 
siden 1825 har Han loest altsammen, hvad enten det 
var for eller imod Christendommen, og da Han nu 
ikke alene fandt, at det var Sandhed og Ret Chri- 
stendommens Forsvarere stred for, men ogsaa mente, 
at de beständig fordrejede og lognagtige Efterret- 
ninger, der udspredtes vm dem af Avisstriverne, 
navnlig af S . H em pel, for en stör Del varSkyld 
i, at mange Mennefker afholdt sig fra at blive be- 
kjendt med en Kamp, som Han syntes maatte have 
sin Vigtighed for alle dem, som have nogen aande- 
lig Sands, bestemte dette Ham til at give en Frem- 
stilling af Kirkekampen her med scrreget Henshn paa 
S. H em pels uefterrettelige Efterretninger, og Han 
udgav i Sommeren 1833 et lille Skrift, hvis Titel 
er „„Om Kancelliraad S o re n  H em pels Fremstil- 
ling af den danfke Kirke-Kamp"" etc. Han frem- 
trcrder her med en Modenhed, saa man ikke fkulde 
tro Han nu forste Gaug provede sin Pen; vifer en 
Magt over Sproget, som i hoj Grad er paafaldende 
hos en M and, som ikke er videnfkabelig dannet; 
rober en Kundflab om og Belcesthed i alt hvad der 
er flrevet her tillands i denne Tid, som maa op- 
vcekke Forundring, og forstaar saaledes at benytte, 
den Overvoegt, fom baade Hans egen Overlegenhed 
og Sagens Retfoerdighed giver' Ham over S . Hem
p e l, at ingen dannet Mand behovede at flamme sig 
ved at se fit Navn som Forfatter paa et saadant 
Skrift." — Den norfle Prcest V. A> V exels om- 
talte det famme Skrift i fit Tidsflrift for Kirke- 
Kronike og christelig Theologi." 2. Bind, som „en
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lille Bog, der fortjener at lases og betoenkes af 
M e , som i Sandheds-Kjcerlighed ville fcelde Dom 
oder de tvende kcempende Partiers Fremgangsmaade."

Det var uncegtelig en meget lovende Begyn- 
delse, at I .  A. H ansen gjorde som Forfatter, og 
den maatte ganske naturlig opmuntre Ham til ikke 
at glemme Pennen for Sylen. Han gjorde det Hel
ler ikke, og i 1834 leverede Han til det ovenncevete 
„Bidrag til Tids-Historien" en lcrsevcrrdig Artikel 
„Om Smaakjobstoedernes og Landsbyernes Haand- 
vcerkere." Fra September samme Aar indtil Januar 
1838 fungerede Han som Organist og Stads-M usi
kant i Rudkjobing; den 27de Tecember 1835 vandt 
Han Borgerstab som Skomager-Mester i samme By, 
og i Oktober 1836 indtraadte Han i Wgteskab mrd 
L aura  C ic ilie  Buch, en Skipperdatter fra Rud- 
kjpbing. De forpgede Pligter, der paahvilede Ham 
som Borger, LEgtefcelle og Husfader, opfyldte Han 
samvittighedsfuldt; men ved Siden heras künde Han 
ikke modstaa den indre D rift, der bod Ham at be- 
fljcrftige sig med de aandelige S ysler, der vare 
blevne Ham kjcere og endog enFornodenhed; hertil kom, 
at denFrihedssands, somJndsorelsen af S tcender- 
F o r fa tn in g e n  havde begyndt at vcekke, havde 
grebet Ham med Forhaabninger om det lykkeligere 
Etats- og Samfundsliv, som Fremtiden syntes at 
bare i sit Skjsd, idet Han samtidigt dermed erkjendte, 
at nu var det en heilig Pligt for enhver Statsbor- 
ger at bidrage efter Evne til at bane Vejen for at 
fremhjalpe et saadant Liv. Han fulgte derfor med 
stör Opmoerksomhed alle offenlige, navnlig Stander- 
Forhandlingerne isar med Hensyn til N a r in g s  d rif
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og kirkelige A nliggender. Dette fees blandt 
andet deraf, at Han i Aarene 1836—38 udgav fol
gende Skrifter: ,L a n d sb y -H a a n d v c rrk e re n "  (et 
Ugeflrift); „De danske S tcen d er-F o rsam lin - 
H ers F o rh a n d lin g  er vm H aandvcerksdriften  
paa  L ande t"  vg „En P o l i t i - S a g .  Skomager- 
Lauget i Rudkjpbing kontra Skomager Z ie lfe ld t 
-af Tranekjcrr. Et Bidrag til Klagerne over Haand
vcerksdriften paa Landet," samt i de ncevnte Aar 
lod indrykke i ovenncrvnte Tidsskrift „Bidrag til 
Tids-Historien" folgende Artikler: „Nogle Ord om 
de i Fyens Stifts Adresse-Avis indrykkede Stykker 
mod Kjobftced - Haandvcrrkerne"; „Have Stcenderne 
tilborligen paaagtet Kjobstcedernes Jnteresser?" 
„Opfordring til K andidat-O rla L ehm ann ," og 
endelig indgav til den roskildske Stcrnder-Forsamling 
et „Andragende angaaende nogle Bestemmelser til 
Bevillinger for Land-Haandvcerkere."

Forstjcrllige sammenstodende Omstcendigheder i 
Vinteren 1837—38 havde imidlertid gjort Ham kjed 
af Opholdet i Rudkjobing, og Han resste derfor i 
Mas i sidstncevnte Aar til Slagelse, hvor Han, til 
Trods for alle de Drillerier og Hindringer, som 
Laugsaand og Brodnid lagde Ham i Besen, fik 
Borgerflab >om Skomager - Mester. Den Lyst til 
Aands-Virksomhed og boglige Sysler, der i hos 
Grad var Magen hos Ham med Aarene, forvand- 
lede sig nu til en Fornodenhed i de ncesten 4 Aar, 
Han boede i Slagelse. Hans litercere Virksomhed 
bcerer Vidnesbyrd herom. Exempelvis ncevnes her i 
saa Henseende, at Han i disse Aar udgav folgende 
Skrifter: „B o r S o g n e tv a n g e n  frem d e le s  bi-
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beho ldes u fo ra n d re t med.Hensyn tilD a a b e n ? "  
hvilket Skrift vandt en meget hcedrende Omtale i 
„Nordist Kirke-Tidende", samt: „Sendebrev til P a
stor N. F. S . G ru n d tv ig  om gudelige Forsam- 
linger". I  det oftncevnte Tidsskrift „B id rag  t i l  
T id s  H is to r ie n -  lod Han derhos optage Artiklen: 
..Hvad have Kjpbstcedernes Haandvcerkere vundet ved 
Stcrndernes Forhandlinger om Haandvcerksdristen 
paa Landet?" — i „ N o rd is t K irke-T idende" 
Artiklerne: Dr. K alkar og Sognebaandet"; „Er 
Pastor G ru n d tv ig  en Pave?"; „Det Glcedelige i
I)r. Prof. H. N. C lau sen s  Betragtninger over 
Ritual-Sagen"; „Prof. l)r. H. N. C lau sen s nye 
kirkelige Anfluelser"; „Offenlig Beretning om min 
Fremgangsmaade for at opnaa Sognefrihed"; — i 
„ T a n n e b ro g " , der var en Fortscettelse af „Nor
dist Kirke-Tidende", en längere Artikel under Over
strift „Sammenstilling af den G ru n d tv ig sk e  og 
den C lausenske Opposition imvd det nye Ritual"; 
— endelig i „Fcedr e la n d e t"  en Artikel med Over
strift „Et Par Ord om den langelandste Gejstlig- 
heds Optrcrden imod Religions-Frihed". Han ind- 
sendte derhos til den roskildfle Stoender-Forsamling 
en „Jndstilling om leitet Adgang til Bevillinger til 
at lpsneS fra Sognebaandet".

Men ogsaa i en anden Retning aabenbarede sig 
hos I .  A. H an sen  den med Aarene voxende Lyst 
og Attraa til en anden Livs - Virksomhed end den, 
Han hidtil isoer havde udfoldet. Han snflede at 
blive S k o le l s r e r ,  og indgav derfor i 1841 en 
Anspgning til Kancelliet om Tilladelse til som P ri
vatist at maatte underkaste sigExamen ved et Skole-
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Icerer-Seminarium. I  denne Anledning henvendte 
Han fig personlig til sit Byesbarn Gehejmeraad A. 
S . N rsted ; men denne, der alt tilstrcekkeligt havde 
leert Skomageren I .  A. H ansen at kjende gjennem 
Hans Virksomhed som offenlig Forsvarer af kirkelig 
og borgerlig Frihed, gjorde In tet for at forflaffe 
Ham den attraaede Tilladelse, som den Kancelli- 
TeputeredeEtatsraad H olm , underhvem Sagen hen- 
hprte, derester ncegtede Ham. Ten jevne og sättige Sko- 
mager fra Slagelse formaaede herimod for Njeblikket 
intet Andet, end, da Han var vendt tilbage til sit 
Hjem, at gribe Pennen for i et privat Brev at minde 
den ncrsten almcrgtige Excellence om, at „den Tid 
turde maaske engang komme, da Hs. Excellence mulig- 
vis vilde fortryde, hvad der var skeet". Tet var 
vistnok en hvjere Styrelse, at Gehejmeraad A. S . 
D rsted  blev saa haard og vilkaarlig mod den 
35aarige I .  A. H an sen , der allerede 8 Aar tid- 
ligere var bleven erklceret for at vcere et Scrrsyn i 
den danfle Almue; — I .  A. H ansen vilde i mod- 
sat Fald vel nceppe vcere bleven den Folkefrihedens 
snilde og gjceve Talsmand og Forsvarer i Pressen, 
i vore lovgivende Kamre og i mangfoldige Folke- 
mpder, som Han senere er bleven. Ten Tid, hvorom 
I .  A .H ansen havd? varslet i sit Brev til Ä rsted , 
bankede allerede paa Toren.

I  August 1841 flyttede I .  A. H an sen  fra 
Slagelse til Fredericia efter indtroengende Opfor- 
dringer og med velvillig Understottelse af Hans for- 
trolige Aandsfrcende R a sm u s  O tte se n , som paa 
den Tid kjobte sig en Cjendom i Fredericia. Den 
Iste April 1842 opgav Han imidlertid Professionen
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vg styttede med sin Familie til Kjobenhavn, for der 
at erncere sig paa en Maade, der mere stemte med 
Hans Tilbejeligheder og den Retning, Hans Aand 
havde flaaet ind paa. Del danfle Folk blev ikke 
narret April ved denue Hans Handling. I  Hoved 
staden fortsatte Han den Virksomhed, som Han siden 
Aarets Begyndelse havde nndergivct sig som Redak
tor og Medudgiver afUgeskriftet „A lm uevennen" 
vg samnies Folgeblad „Kjobenhavns Amts Land- 
kommunal-Tidende", hvilkc Blade Skolelcrrer R as  
m u sS o re n se n , Hans Aandsfroende og Ven, havde 
stiftet, og i Lobet af nogle faa Uger havde I .  A. 
H ansen foroget den almindelige Opmcrrksomhed for 
sig ved navnlig de lcesevcerdige Artikler i „Almue
vennen", hvilke hidrorte fra Hans egen Pen, nemlig: 
„OmValg af Borger-Reproesentanter i Kjostcederne"; 
„Om Kjobstoedernes okonomifle Bestyrelse"; „Om 
Haandvoerkerne paa Landet"; „Om Statsgjoeldens 
Afbetaling" o. s. v.

B eslagleeggelser og U ndertrykkelser af 
og T ry k k e frih e d s-S a g e r imod tidssvarende og 
frisindede Atringer i den lille uashcrngige Dags- 
presse imod den davoerende Despotisme i Danmark, 
trods de Udsigter til et friere offenligt Liv, der vare 
givne ved den af Tidsforholdene nodtvungne ind- 
forte S tc rn d e r-F o rfa tn in g , horte dengang til 
Dagens Orden, eller rettere sagt til Dagens Norden, 
i den Grad, at det kongelige danfle Kancelli med 
Excellencerne S tem an n  og O rsted  som Ledere 
fremmanede for Danmark en saadan Nedvoerdigelsens 
T id , at det navnlig i Presseforholdene endog stod 
under Thdflland og Ausland. Af de 25 davoerende



11

Avifer og Blade stode nemlig de 22 under C ensnr 
og kun 3, nemlig „Kjobenhavusposten", „Fcedre- 
landet" og ..Almnevennen" vare f r i ,  forsaavidt de 
kunne kaldes saaledes, estersom de vare under- 
givne „Gjennemsyn" af „Politiets Medhjcelp". Ter 
horte dengang et stört moralfl og politifl Mod til 
at vcrre Redaktor af et nafhcengigt Blad. I .  A. 
H ansen viste imidlertid at vcere i Besiddelse af et 
saadant Mod. Da nemlig „Fcedrelandets" ansvar- 
havende Redaktor Kandidat C arl P lo u g  den 2den 
Ju li 1842 var bleven domt afHof- og Stadsretten 
til et Aars Censnr formedelst „et mindre velvalgt 
Udtryk" i en beslaglagt Artikel med Overskrift „Reak
tionen" i Bladets Nr. 830 for 1841, overtog Redak
toren af „Almnevennen" I .  A. H am en indtil 
videre det juridiske Ansvar for „Fcedrelandet". Dettc 
Hans hofft vovelige Hverv tog sin Begyndelse med 
Nr. 926 for 4de Ju li 1842 og vedvarede indtil Nr. 
1346 for 2den Septbr. 1843, altsaa for 420 Nr. og 
paa 2 Dage noer i 14 Maaneder. I  denne sin 
Egenfkab paadrog Han sig ikke fcerre end 30 Be- 
slaglceggelser og R e tssag e r — en naturlig 
Folge af Hans Frihedssind og af det kongelige danfle 
Kancellies Vilkaarligheds- og den davcerende Cenfors, 
Justitsraad R eiersens Rodkridtspens - Regimente. 
I  Haab om, at det ikke vil vcere uden Interesse, 
ville vi her anfore de ncrvnte 30 Nr. af „Fcrdre- 
laudet", der i det ncevnte Tidsrum dels bleve be- 
slaglagte og saggivne, dels undertrvkte uden at blive 
saggivne. Det var nemlig:

I) Nr. 1000 for 15de Septbr. 1842: „Ere de 
danfle Borgere umyndige Born?"
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2) Nr. 1001 for 16de Septbr.: „Til de otte 
Tusinde Borgers og Voelgere!"

3) Nr. 1002 for 17de Septbr.: „Skal Folket 
tie, naar Stoenderne tale?"

4) Nr. 1004 for I9de Septbr.: „Nfeblikkets 
Vigtighed." I.

5) Nr. 1005 for 20de Septbr.: „Djeblikkets 
Vigtighed." II.

6) Nr. 1008 for23deSeptbr.: „Köngen taler."
Af disse 6 N r.,' hvoraf tun Nr. 1001, 1004,

1005 og 1008 bleve beslaglagte, bleve efter Kancelliets 
Ordre inddragne under en Sag. Ved Hof- og. 
Stadsrettens Dom af 16de Maj 1843 blev I .  A. 
H ansen frifu n d en , og O m kostningerne paa- 
la g t det O ffen lige. Aktor Prove - Prokurator 
B eyer. Dommen blev den lOde Oktbr. s. A. stad- 
fcestet af Hyjeste-Ret.

7) Nr. 1051—52 for 7de Novbr. Om de 
augustenborgfle Godsers Bank - Hoeftelse. Denne 
Artikel blev ikke b e f la g la g t men derimod sag- 
given. Ved Hof- og Stadsrettens Dom af 16de 
Juni 1843 blev I .  A. H ansen frifunden  med 
Paalceg af S a g e n s  O m kostninger. Aktor 
Prokurator Lihme.

8) Nr. 1056 for Ute Novbr.: „Kommissarius og 
den konstitutionelle Sag." Denne Artikel blev ikke 
b e f la g la g t men derimod sagg iven . Ved Hof- og. 
Stadsrettens Dom af 18de Ju li 1843 blev I .  A. H an
sen fr ifu n d e n  med Paalceg a fS ag  ens O m kost
n in g er. Aktor Prvve-Prokurator B eyer. Hdjeste- 
Rets Dom af8de Decbr. s. A. lyd faaledes: „Lands- 
O ver- samt Hof- og S ta d s r e t te n s  Dom byr



13

v ed M ag t a t stände. L an d s-O v er- sam tH of- 
og S ta d s r e t s  A ssessor Schack J u s t  Gu- 
d en ra th  bor f o r J e n s  Andersen H a n se n sT il-  
ta le  f r i  a t vcere. I  S a la r iu m  til  E ta ts ra a d  
S a l ic a th  for H ojeste-N et b e ta le r  T i l t a l t e  
80 Rd. S o lv ."

9) Nr. 1057 for 12te Novbr.: „Ständische Aus
schüße. Geschäftsordnung." Kabinetsordre af 19de 
Augusts1842. B e s la g la g t og saggivet. VedHof- 
og Stadsrettens Dom af 30te Maj 1843 blev I .  A. 
H ansen frik jen d t med Paalceg a fS a g e n s O m - 
kostn inger. Aktor Prokurator B orup . Dommen 
stadfcestet af Hojeste-Ret den 5te Decbr. s. A., med 
Paalceg for I .  A. Hans en at betale til Aktor Advokat 
R o tw itt  for Hojeste-Ret 20 Rd. Solv.

10) Nr. 1059 for 14 Novbr.: „Slesvighol- 
stenske Forhold. Arvefolgen i Danmark og Holsten. 
Kommissarii Tale i Anle,dning afOliemoller S chy ttes 
Andragende om en friere Forfatning." B eslag lag t 
men fr ig iv e t og omdelt.

11) Nr. 1066 for 21de Novbr.: En kortMed- 
delelse om et rcedsomt Tyranni mod P e d e r H jo rt 
Lorenzen i den slesvigske Stoendersal, fordi ban 
talte Danst. B e s la g la g t og frig iv e t. VedHof- 
og Stadsrettens Dom af 12te Septbr. 1843 blev 
I .  A. H ansen frifu n d en , og O m kostningerne 
p a a la g t de tO ffen lig e . Aktor Prokurator Kraft. 
I  Anledning af Bladets Beflaglceggelse indgik I .  
A. H ansen med en Ansogning af 24de Novbr. til 
Köngen om Befkyttelse mod de Vilkaarligheder, hvor- 
for Bladet var Gjenstand.

12) Nr. 1070 for 25de Novbr. En Artikel om
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Tyranniet mod P . H .Lorenzen. B es lag lag t og 
u n d e r try k t nden Sags Anlceggelse.

13) Nr. 1071 for 26de Novbr. En Artikel om 
Tyranniet mod P . H. Lorenzen. Ligeledes be
s la g la g t og nndertryk t nden Sags Anlceggelse.

14) Nr. 1081 for 6te Decbr. P . H. L oren
zens Klage til Köngen angaaende det mod Ham ud- 
viste Tyranni. B e s la g la g t men f r ig iv e t og 
omdelt.

15) Nr. 1208 for 18de April 1843: „Nyt 
schleswigholsteinst Escamotterings - Forsog. Jndby- 
delse til danst Fadderstab." Jkke b e s la g la g t men 
saggivet. Ved Hof- og Stadsrettens Dom af28de 
Oktbr. 1843 blev I .  A. H ansen idomt m M nlkt 
af 300 Rd. til Äjobenhavns FattigvcesenS Hoved- 
tasse, 1 A ars  Censur samt S a g e n s  Omkost- 
n inger. Aktor Prokurator Knudsen Dommen 
stadfcestet af Hojeste-Ret den 5te Januar 1844 
med Paalceg for I .  A. H ansen at betale til Aktor 
Advokat R o tw itt for Hpjeste-Ret 20 Rd. Solv. 
Defensor Etatsraad Blechingberg.

16) Nr. 1213 for 22de April: „Strpbemcerk- 
ninger om Stamgods, Godsvcrsen og Adelflab." 
B e s la g la g t og sagg ivet formedelst Jndledningen 
til Artiklen. Ved Hof- og Stadsrettens Dom af 
2den Eeptbr. 1843 blev I .  A. H ansen idpmt en 
M nlk t af 200 Rd. til Kjpbenhavns FattigvcesenS 
Hovedkasse, 1 A ars  Censur samt S a g e n s  Om- 
kostninger. Aktor Prokurator Lihme. Som en 
Folge af denne Dom fratraadte I .  A. Hansen 
„Fcedrelandets" Redaktion den 3die Septbr. s. A.

17) Nr. 1220 for 29de April: „Lands-Over-
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retten i V iborg, Orstcdog v s s in g , kontra Hr. 
G u d en ra th ."  B e s la g la g t oq saggivet. Ved 
Hof- og Stadsrettens Dom af 30te Decbr. 1843 
blev I .  A. H ansen idomt en M ulkt af 100 Rd. 
til Kjobenhavus Fattigvcrsens Hovedkasse, 1 
A ars Censur samt S a g e n s  O m kostninger. 
Aktor Prokurator Bang. Dommen stadfcrstet af 
Hojeste-Ret den 21de Febr. 1844 med Paalceg for 
I .  A. H ansen at betale til Aktor Justitsraad Lie
benberg for Hpjeste-Ret 20 Rd. Defensor Advokat 
Buntzen.

18) Nr. 1238 for 18de Mas. Nogle Ord om 
Festen paa Skamlingsbanke samme Dag. B eslag
la g t men fr ig iv e t vg omdelt.

19) Rr. 1263 for 13de Juni. Fortsoettelse af 
Beretningen om N p sa la -T o g e t, hvori en Tale 
boldt af C arl P lo u g  i Kalmar. B e s la g la g t, 
og P lo u g  og J .A . H ansen sagg ivne , den Forste 
for at have holdt, den Sidste for at have optaget 
Talen i Bladet. Ved Hof- og Stadsrettens Dom af 
5te Marts 1844 bleve Begge frifu n d n e  med P a a 
lceg af S a g e n s  O m kostninger. Aktor Justits
raad W eidem ann. Dommen stadfcestetafHojeste- 
Ret den Iste Oktober s. A ./m e d  Paalceg for 
Begge ialt at betale til Aktor Advokat Buntzen 
20 Rd. Solv. Defensor Justitsraad L iebenberg.

20) Rr. 1300 for 21de Juli. En kort Med- 
delelse efter „Dagen" om Forbindelsen mellem Prinds 
Friedrich  af Hessen og den rusfiste Storfyrslinde 
A lexandra. Jkke b e s la g la g t men sag g iv e t. 
Ved Hof- og Stadsrettens Dom af 27de Januar 
1844 blev I .  A. H ansen fr ifu n d en  med P  aal leg



af S e g e n s  O m kostninger. Mtor Prove-Proku- 
ralor M aag .

21) Nr. 1303 for 24de Juli. Bladets forste 
Attikel. B e s la g la g to g  saggivet.

22) Nr. 1304 for 25de Juli. Bladets forste 
Artikel. B e s la g la g t og sagg ivet.

De tre sidstnoevnte Artikler bleve saggivne 
under Et. Ved Hof- og Stadsrettens Dom af 27de 
Januar 1844 blev I .  A. Hansen fr ifu n d e n  med 
Paaloeg af S a g e n s  Omk o ftn 'n g e r. Aktor 
Prove-ProkuratorMaag. Dommen stadfoestet af 
Hojeste-Ret den 6te Maj 1844 med Paaloeg for I .  
A. H ansen at betale til Aktor Etatsraad S a lic a th  
for Hojeste-Ret 20 Rd. Solv. Defensor Justitsraad 
L iebenberg.

23) Nr. 1321 for lode August: „Danmarks 
Skjoebne" I. B e s la g la g t og u n d e rtry k t uden 
Sags Anlceggelse.

24) Nr. 1322 for Ute August:. „Danmarks 
Skjoebne" II. B e s la g la g t og u n d e rtry k t uden 
Sags Anlceggelse.

25) Nr. 1328', for 17de August: „Kancelliet og 
Publikum" II. B eslag lag t og saggivet. Ved 
Hof- og Stadsrettens Dom af 5te Marts 1844 blev 
I .  A. H ansen  idomt en M ulk t af 100 Rd. til 
Kjobenhavns Hovedkasse, 1 A ars Censur samt 
S a g e n s  O m kostninger. Aktor Prokurator 
d'Auchamp. Dommen stadfoestet af Hojeste-Ret 
den 29de Juni s. A. med Paaloeg for I .  A. Han- 
senj at bctale til Aktor Advokat R o tw it t  for 
Hvjeste-Ret 20 Rd. Defensor Advokat Buntzen.

26) Nr. 1333 for 22de August: „Kancelli-Pro-

16
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knratoren" II. B e s la g la g t men f r ig iv e t  og 
vmdelt.

27) Nr. 1342 for 31te August: „Skulle vi 
haabe eller frygte?" B e s la g la g t  og u n d e r t rk t  
uden Sags Anlceggelse.

Hertil komme endnu folgende p r iv a te  S a  ger, 
under hvilke det kongelige danske Kancelli tilstod 
Vedkommende friProces mod „Fcedrelandets^Redaktpr.

28) Nr. 934 for 12te Ju li og Nr. 650 for28de 
I M  1842 for nogle sormtnlig forncermclige Ud- 
ladelser og Bestyldninger imod Stadchauptmand 
Oberst C o n rad  i Kjobenhavn. Ved Hof- og Stads- 
rettens Dom af Ode Oktbr. 1843 bleve nogle af de 
paaklagede Udladelscr mortificerede og I .  A. H än 
fen  idomt en M u lk t af 50 Rd. til Kjobenhavns 
Fattigveesens Hovedkasse samt til 1 A a r s  C ensur 
og S a g e n s  O m kostning er. I .  A. Hansen 
indankede Sagen til Hojeste-Ret ved Advokat Buntz en 
til Underkjendelse, Tilsidesoettelse og Forandring. 
Dommen blev st ad feest et den 29de Januär 1845 
men med Paaleeg for I .  A. H ansen af 60 Rd. 
Solv til Aktor, Justitsraad L iebenberg  og 5Rd. 
Solv til Justitskassen.

29) Nr. 1124 for 20de Januar 1843 og Nr. 
1131 for 27de Januar for nogle formenlig for- 
ncermelige Udfald og Bestyldninger imod Politi-Me- 
steren i Haderslev, Etatsraad S c h rä d e rs  Embeds- 
Forelse. Stoevningen var udstedt paa u stem p le t 
Papir, og Hof- og Stadsrettens Dom af iste Maj 
s. A. lpd derfor: „S toevn ingen  i denne S a g  
a fv is e s ,"  hvorhos I .  A. H an sen  tilkjendtes i 
Kost og Toering 5 Rd. — Da iS c h ra d e r  senere
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fordigik Forligsprove, afsagde Hof- og Stadsretterr 
den 25de Septbr s. A. folgende Tom: „ T en n e  
S a g  a fv ise s ."  Tenne Gang stk I .  A. H ansen 
sig ikke tilkjendt Kost og Tcrring.

30) Nr. 1159 for 24de Febr.: „En lille Nyhed 
sra Soro," hvvrefter Amtmand S  tem ann  havde 
idomt nogle Binder en Mulkt for forsomt Vej- 
Arbejde. Nentekammeret eftergav Bonderne Mulkten, 
men Amtmandcn vilde ikke tilbagebetale den, for 
Nentekammeret havde truet Ham med en daglig 
Mulkt, indtil Han lystrede dets Ordre. T a Amt- 
manden forbigik Forligsprove, afsagde Hof- og 
Stadsretten den 25de Septbr. s. A. folgende Dom: 
„ T e n n e  S a g  a fv ise s ."  J .A . H ansen tilkjend- 
tes ingen Erstatning for Kost og Tcrring. Ved en 
fenere Hof- og Stadsrets-Tom af 29de Januar 1844 
bleve Sigtelserne mod S te m a n n  mortificerede og 
I .  A. H ansen  idomt en M u lk t af 50 Rd. til 
Soro Amts Fattigkasse samt til 1 A ars C en su r.

Saaledes bleve 1) 4 Nr. b eslag lag te  men a lte r  
fr ig iv n e  (Litr. 10. 14.18. 26.); 2) 5 Nr. b e s la g 
la g te  og u n d e r try k te  (Litr. 12, 13, 23, 24, 27)( 
3) 14Nr. s a g g iv n e ,  men Redaktoren f r i fu n d e n  
med Paalceg  a fS ag en sO m k o ftn > in g er i Hen- 
ieende til 6. (Litr. 8, 9, 19, 20, 21, 22), men O m- 
kostu in g ern e  p a a la g t  det O ffen lig e  i Hen- 
seende til de 8 Nr. (Litr. 1—6, 7, 11); 4) for 6. 
Nr.s Vedkommende blev Redaktoren idomt M u lk te r 
til et Belob af 800 Rd. og med Censur fra 1—L 
Aar (Litr. 15, 16, 17, 25, 28, 30). 5) 1 S a g
a fv if te s  (Litr. 29). En af de ncevnte Retssager 
blev mrrrkvcerdig, eller maaske rettere berygtet, i den
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danske Rets - Historie derved, at Assessor Schach 
I n s t  G u d en ra th , ente« af Msforstaaet Embeds- 
Myndighed eller af Lyst til ved Haardhed mod Re- 
dakt»ren af et Oppositions-Blad at gjore sig vel- 
yndet og fortjent af Kancelliet, anvendte „ V a u d -  
o g  B r o d s - T o r tu r e n  mod I .  A>Hansen. Sq- 
gen forholdt sig saaledes. I  Anledning af nogle 
Forklaringer, som nogle af de voterende Assessorer 
i Hof- og Stadsretten attraaede i den mod „Fcedre- 
landets" Redaktor anlagte Sag paa Grund af Ar- 
tiklcn „Kommissarius og den konstitutionelle Sag" i 
Nr. 1056 (Litr. 8), blev I .  A. H ansen stillet for 
forste Kriminelkammer den 22de April 1843, hvor 
Dommeren G u d en ra th  spurgte Ham: „hvilken Me- 
ning ha« havde Haft med den optagne Artikel, hvortil 
I .  A. H ansen svarede, at Han efter flere Maane- 
ders Forlob ikke var istand til at erindre dette, og 
paa det Sporgsmaal, hvilken Mening Han nu havde 
med Artiklen, svarede Han, at, for at besvare dette, 
behovede Han Betcenknings-Tid, og da Sporgsmaa- 
let laa udenfor Sagen, ansaae Han sig ikke sorplig- 
til at besvare det." T a enhver Overtalelse og Trusel 
fra G u d e ra th s  Eide var frugteslos, afsagde denne 
en Kjendelse, hvorefter I .  A. Hansen, s,ifolge Re- 
fkriptet af 23he Oktbr. 1795, flulde hensidde paa 
Band og Brod, til Han svarede saaledes som Gu
denra th  vtlde Have det. I .  A. H ansen erklcrrede 
Appel af Kjendelsen, men trohs denne Appel exeqve- 
redes Kjendelsen." Ester Anmodning af Bladeis 
Udgivere tilskrev Hojesterets-AdvokatBuntzen samme 
Tag G udenra th  om at faa „den afsagtr Kjendelse 
in sonn» bestreven, daUdgiverne agte strax at ind
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anke den som Reitens voldsomme Tvang for Hojeste- 
Ret." Den ncesie Dag modte Advokat Buntzen fvr 
Kriminelkammeret, hvvr G ü d en ra th  ncegtede den 
forlangte Bestrivelse, ligesom Han ogsaa ncegtede Be- 
flriveisen af denne Noegtelse. Da der saaledes ad 
den rent judicielle Vej In te t var at gjore, indgik 
Buntzen satnm« Dag med et Andragende til Kan- 
celliet med Besvoering over G u d en ra th s  Adfcerd 
og med Begjcering om, at det maatte blive denne 
paalagt at give den forlangte Bestrivelse af KjeN- 
delsen. Samtidig med Buntzen blev I .  A. H an
sen fremstillet for Kriminelkammeret, og da der intet 
Middel stod tilbage for Ham at scette imod Magten, 
afgav haN derpaa efter 24 Timers Band og Brpds- 
Tortur, en Forklaring over den Mening, som Han 
nu havde om Artiklen. Beretning om og en Ud- 
strift af Forhors-Protokollen af hvad der var pas- 
seret i denne Tortursag henimod Slütningen af det 
kongelige danfie Kancellies Vilkaarligheds-Regimente, 
er offenliggjort i „Fcedrelandet" for 1843 Nr. 1214, 
15, 23, 35, 81. Da det imidlertid tpr antages at 
vcere af Interesse at leere at kjende det ovennoevnte 
Aktstykke, aftrykkes det her:

„N dfk rift af Is teK rim in e lk am m ers P ro -' tokol i den ko n g e lig eL an d s-O v er- sam tH of- 
og S ta d S re t  i K jobenhavn.„Aar 1843 den 21de April blev Forhor fore- taget til Oplysning i Sagen Nr. anlagt afProve-Prokurator B eyer som befalet Aktor ved den kongelige Lands-Over- samt Hof- og Stadsret mod 
Redaktoren af Bladet .Fcedrelandet", I .  A. Han- 
s e n. Samtlige i Sagen fremlggte Dokumente! bleve akterede.
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„Ester Tilsigelse modle Tiltcüte, forhenvcrrende Skomager-Mester J e n s  Andersen H ansen, boende i Klcelieboderne Nr. 101, 2den Sal. Den inkrimi- nerede Artikel blev Ham foreholdt, og Han under- kastet Examination om Forstaaelsen af samme. Han svarede i den Anledning, at da det er over 5 Maa- 
neder siden, at bemceldte Artikel blev optaget i Bladet, 
var det Ham u m u lig t a t kunne iru  fo rk la re , h vo rledes Han forstod A rtik len , da den blev optagen; og vel har Han nogenTid der efter Haft 
Konference med sin Defensor angaaende bemceldte Artikels Jndhold, hvorfor Han vm samme maatte 
henholde sig til hvad Defensor har anfort i sitJnd- Icrg; men Han er alligevcl ikke i Stand til at erindre, hvorledes Han under den stedfundneKonference forstod 
enten Artiklen i det Hele eller dens enkelte Scetninger, da i saa lang Tid, som er forloben siden denne Konfe- renee, mangfoldige andre heterogene Artikler ere blevne 
optagne i Bladet. Han blev derefter opfordret til at gjennemlcese den ovenmceldte Artikel for at for
klare, hvorledes Han n n  forstaar den; men Han svarede hertil, at ligesom Han maatte formene, at der ikke knnde vcere Sporgsmal om, hvorledes Han nu forstod Artiklen, men alene om, hvorledes Han 
ved dens Optagelse havde forstaact den, naar det kom an paa at bedomme, hvorvidt Jndholdet künde 
medfore Ansvar for Ham; saaledes maatte Han ogsaa tilkjendegive, at Han ikke, efter en Gjennemloesning her i Reiten, vilde vcere istand til at scette sig ind 
i  Artiklen saaledes, at Han künde forklare sig over denne, da Han, naar Han forste Gang gjennemgaar de Redaktionen tilstillede Artikler, brnger flere Timer 
dertil for at bedomme om der findes noget Lovstri- digt i dem, og Han ansaae sig derhos forst i Stand til at forklare sig over Artiklen, efter paany at have 
konfereret med sin Defensor, for ikke at sige Noget, som künde komme i Strid med hvad der i Defen- sions-Jndlceget er anfort. Han tilfojede, at Han 
tilmed ikke künde anse ̂  sig forpligtet til at afgive Forklaring om, hvorledes Han nn forstaar Artiklen.
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„Dvmmeren tilkjendegav ham,i at Han under 
ncerv cerende Forhor, fom optages, efterat Sagen fra 
den kongelige Lands-Over- samt Hof- og Stadsret erhenvist til noervcerende Departement, for at Han 
Personligen kan erkloere sig over den inkriminerede Artikels Jndhold, ikke kan tilstedes Abgang til nogen 
Konfercnce med Hans Defensor, og at Han er pligtig til nu at meddele den forlangte Oplysning, saa- 
fremt Han er i Stand dertil. Han blev derefter op- fordret til at erkloere, om Han forstaar Artiklen eller ikke, hvortil Han svarer, at Han forstaar den fvr 
sig felv, men ikke saaledes, at Han kan udvikle dette ojeblikkeligen for Retten. Han blev derefter igjen 
opsordret til at forklare sig over Artiklens Jndhold, da Han, naar han forstaar den, ogsaa maa kunne 
forklare sig Herover, ligemeget om denne Forklaring afosskes Ham for Retten eller andetsteds.„Han indrpmmer dette, men noegter alligevel at 
forklare sig, fordi Han ikke dertil anseer sig pligtig, 
da S p s rg sm a a l om, h vorledes Han nu fo rs ta a r  A rtik len , som ovenfor a n fo r t, efter Hans F orm ening  er S a g e n  uvedkommende. 
Oplcest og ratihaberet.„Dvmmeren tilkjendegav Ham, at det ferst ved Sagens endelige Paademmelse formenligen vil blive 
at afgjere, hvorvidt den Forklaring, Han nu maatte voere i Stand til at afgive om den inkriminerede Artikels Jndhold, kan, da saa lang Tid er forleben siden denne Artikels Optagelse, lcrgges til Grund 
for Bedemmelfen af, hvorvidt dette Jndhold er af strafvcordig Karakteer, men at Han for Tiden maatte voere pligtig til at forklare sig med Henfpn til den til hant stete Opfordring, og betydede Dvmmeren 
Ham, at Han, naar Han vedblev fin Noegtelse af at esterkomme den stete Opfordring, viide blive behandlet i Overensstemmelse med det allerhojeste Re- 
stript af 23de Oktober 1795, hvis Jndhold blev op- 
loest fvr Ham.„Tiltalte vedblev imidlertid uforandret sitForrige 
og noegtede fremdeles at efterkomme Dommerens Op-
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lordring, idet Han paastod, at det for Ham oploefte Lov- büd ikke künde vcereanvendeligt i noervcerendeTilfcrlde, hvilken Paastand Han begjcrrede tilfort, ög forlangte 
Reitens Kjendelse. Dommeren afsagde derpaa folgende 

-„Kjendelse:„Da Tiltalte, Redaktor af Bladet „Fcedrelan- det", forhenvcerende Skomager - Mester J e n s  Andersen H ansen, nagtet Han har indrommet, at Han forstaar den Ham forelagte under ncervcerende Sag inkriminerede Artikel, og at Han er i Stand til 
at forklare sig over sanime,harpaaOpfordring ncrgtet at afgive en saadan Forklaring, sordi Han paastaar, at Han ikke kan erindre, hvorledeS Han har forstaaet Artiklen ved dens Optagelse, men at en Forklaring 
om, hvorledes Han nu forstaar den er Sagen uved- kommende, hvorfor Han ikke kan ansr sig pligtig til at afgive den; og den af Ham saaledes anforte Grund 
for Hans Pcegring ikke findes at kunne billiges, vil Han, der er gjort bekjendt med det allerhojeste Reskript af 23de Oktober 1795, men desuagtet er ved- 
bleven med sin Ncegtelse, vcere at behandle efter dette Reskript.

„T h i e ra g te s :„Tiltalte, Redaktoren af „Foedrelandet", for- henvcerende  ̂ Skomager - Mester J e n s  Andersen H ansen, bor behandles i Overensstemmelse med det allerhojeste Reskript af 23de Oktober 1795".
„Den afsagte Kjendelse blev oploest for Tiltalte, som ligefuldt vedblev sin Ncrgtelse, og begjoerede Kjendelsen provet ved hojere Ret, forinden den blev sat i Fuldbhrdelse. Dommeren tilkjendegav Ham, at 

Kjendelsens Exekution ikke kan ndscettes efter Udfal- 
det af den intenderede Appel. Tiltalte blev dersvr overleveret til Arrest-Forvarer B uurskou for at be- 
handles i Overensstemmelse med den afsagte Kjendelse, og Forhoret udsat. G udenrath .„Aar 1843 den 22de April kontinuerede Forhoret.

„Det blev bemeerket, at Dommeren havde mod- taget en Skrivelse af Gaars Dato fra Hojesterets- Advoküt Buntze«, som Mandätarius for Udgiverne
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af Bladet „Fcrdrelandet". Tiltalte blevderfvr frem- stillet og gjort bekjendt med samme Skrivelse, i hvilken Anledning Han erklcerede, at Han i Henhold til den 
af Ham igaar fremsatte Begjcering om Udscettelse af den afsagte Kjendelses Fuldbhrdelse, indtil den var bleven provet ved hojere Ret, maatte tiltrcede den i 
Skrivelfen indeholdte Begjcering om, at Kjendelse» det snareste mulig meddeles in kocma bestreven for 
at kunne som Reitens voldsomme T vang indan- kes for Hoieste-Ret. Ten ovenncevnte Skrivelse blev nu alteret, og blev det med Hensyn til samme 
sorst bemcerket, at Dommeren ikke har ladet det oven- ncevnte Blads Udgivere underrette om, at Tiltalte 
var underkastet Fcengsel paa Band og Brod.

„Derncrst blev afsagt folgende „Kjendelse:
.D a  det ligger i den igaar under ncervcerende Forhor afsagte Kjendelses Natur, at dens Fuld- 

dyrdelfe ikke kan suspenderes, fordi den Tiltalte har forlangt den appelleret, hvorved dens tilsigtede Virk- 
ning vilde tilintetgjores, og saaledes scerflilt Paa- 
anke af den ikke kan ansees fornoden, vil r Over- ensstemmelse med Frdn. 17de Maj 1690 Len af T il
talte fremsatte Begjcering om Kjendelsens Beskrivelse in tvrma ikke knnne tages til Folge.„T hi e rag tes:

„Ten af Tiltalte fremsatte Begjcering om Be
skrivelse in toiina af den igaar under ncervcrrende 
Forhor afsagte Kjendelse kan ikke tages til Folge.

„Tiltalte blev gjort bekjendt med foranstaaenhe 
Kjendelse, i hvilken Anledning hau faavel med Hensyn til samme, som med Henshn til den Medfart, der forovrigt under ncervcerende Forhor er vist Ham, reserverede det Fornodne, men erklcrrede sig derhos 
villig til nu at afgive den Ham afceflede Forklaring. Hojesterets-Advokat Buntzen var modt og gjort be
kjendt med det Passerede, i hvilken Anledning Han paa „Foedrelandets" Udgiveres Vegne reserverede 
det Fornodne imod den afsagte Kjendelse som for- menlig Rets-Fornoegtelse, hvorhos Han i alt Fald
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begjoerede den idag afsagte Kjendelse beflreven til 
Appel eller anden fornoden Foranstaltning. Lom- meren tilkjendegav Advokat Buntzen, at da ncer- 
vcerende Sag maa ansees at vcere Udgiverne af Bladet „Fcedrelandet" uvedkommende, künde der ikke tages Hensyn til d^n af Ham fremsatte Begjcering. '„Advokat Buntzen forlod derncrstRettensLokale.

„Tiltalte begjoerede en halv Time til at kunne gjennemloese Artiklen med Eftertanke, forinden Han besvarede de Sporgsmaale, som vilde blive Ham 
forelagte. Dette blev Ham indrommet. T a Tiltalte nu erklcerede sig i Stand til at underkastes Exami- nation, forklarede Han paa given Anledning Folgende: Den inkriminerede Artikel indeholder efter hansFor- mening en Kommentar og Kritik over den kongelige 
Kommissarii Tale i Anledning af Oliemoller Schyt- te s  Andragende i den jydske Stcender - Forsamling, 
hvoraf Forsatteren Han sogt at udvinde et for den konstitutionelle Sag gunstigt Resultat. Med Hensyn til den paa 2den Spalte forekommende Atting: „Seer man ej, at der nu ved den rolige Voerdighed, 
den faste besindige Villie kan opnaas, hvad der i Al- mindelighed tages med Magt? Eller onsker man hellere at erholde en E tats - Forfatning gjennem voldsöm Krig?" tcrnker Tiltalte sig, at Forsatteren har sigtet til Historien, som vidner om, at S tats- 
Forandringer hyppig ere tilvejebragte ved en vold- jom Kamp, og at det er muligt, at cngang i Tiden, naar, uagtet Konge og Folk i Pripcipet vare enige, men denForandring, somPrincipet fordrede, desuagtet ikke indtraadte,Uroligheder künde afstedkommes uden at Tiltalte har kunnet tcenke sig, at saadanne Urolig- 
heder vare ab hxsrygte. Han blev gjort opmoerksom paa, at Forsatteren tilkjendegiver, at der nu, o : for 
Tiden, ved xolig Voerdighed og fast Villie kan opnaas hvad i Almmdelighed tages med Magt, hvilket 
i Forbindelse med det Folgende synes at antyde, at 
en voldsom Kamp vilde kunne afstedkompres, paar ikke den foronskede Stats-Forandrina nu indfortts; men Han noeater ät forstaa Artiklen paa denne 
Maade, da der forekommer Ham, at fordi der nü er



Lid og Anledning tikvedrblig Besindighed atstrcebe efter Jndfprelsen af en friere Forfatning, deraf fol
get ikke, at voldsom Kamp flulde vpflaa, naar den nil ikke indfprtes. Han ncegter at kunne tcenke sig, 
at der i de forncevnte Dtrinaer ligger nogen Trusel. Han blev derefter foreholdt folgende Dtring paa Sdic 
Spalte: „Men opfordre disseForhold ikke os netop til at koncentrere Reprcrsensationen og give den Be- 
tydning, og adspurgt om, hvad Han forstüar ved denn? Mring. Han svarer,at hanmener,atForfatterenharvil- 
let tilkjendegive, at de ncevntcForhold opfordre til at 
ladeDelegeredefrade3Stcender-Forsamlingersammen- trcede for at gjere Forsiag til Jndferelsen af en 
friere Forfatning. Han. blev derefter foreholdt, at det siden forekommende Sporgsmaal: „Er ogsaa i faa Henseende en snarlig Jndsprelse af en fri For
fatning ej nodvendig?" i Forbindelse med den Ham allerede foreholdte Dtring paa anden Spalte svnes 
at tale for, at Meningen har vceret, at der allerede nu var en Nodvendighed tilstede for at give Repräsentationen Betydning ved Jndfprelse af en friere 
Forfatning, fom paa Grund af den samme Nodven- ditzhed maatte indfores med Magt, naar Regeringen 
ej vilde give efter for Folkets formenlige Fordringer herom; men Han neegter at kunne tcenke sig, at 
dette har vceret Forfatterens Mcning. Han blev fremdeles foreholdt de paa 3die Spalte forekommende 
spprgsmaalsviis fremsalte Scetninger, der begynde 
med i: „Vil Reaeringen uden Folkets Samtykke vove at indscette en ftemmed Fyrste til Herfler over Dan- 
inark?" og ende med „flulde kunne disponere over bet Rige, der blev anbetroet Ham", vg adspurgt om, i  hvilken Hensigt Han tcenker sig disfe Sporgsmaal sremsatte. Han ncegter i  den Anledning at tcenke sig, at de flulde indeholde en Udtalelse af den Mu- lighed, at Köngen eller Regeringen flulde ville gjore 
det, fom Spprgsmaalene indeholdte, hvvrimod Han forstaar dem fom Exempler paa Noget, som Konge vg Regering aldrig kunne ville gjore, og Han kan ikke tcenke fig, at den kort efter forekommende Dtring:
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„Selv forudsat, at RSgeriugen dikde Undvcere Fol- 
kets Teltagelse ved Afgjsrelsen af dctte LivSspargs- 
inaal etc." fkulde vcere til Hinder for at forstaa de Ham foreholdte Sporgsmaal paa den Maade, Han som nys anfprt forstaar dem, hvorimod Han mener. 
at nysncevnte Htring: „Selv forudsat dtc." endvg bestyrker Hans Mening. Endelig blev Tiltalte fore- 
holdt de paa 4de Spalte forckommende Scetninger, som begynde med: „Hvo har splittet de danske Stoender-Forsamlinger?" og ende med : „skulde an- 
vise", i hvilken Anledning Han forklarede, at Forfat- 
teren ester Hans Formcning derved alene har villet anshre en Del Eremplcr paa, hvorledes Regeringen anseer henhsrende under sin egen Ressort, hvad der angaar det mere Detaillerede i Forholdenes Ordning, 
og at den dersor ikke kan ville, at de Delegerede skulle frerukomme med detaillerede Forslag, hvorimod Han ncegter at tanke sig, at Forfatteren ved de samme Scetninger har villet antyde nogen Bebrejdelse over Regeringens Handlinger eller Beskvldninger for be- 
gaaede Misgreb.

„Han forklarede derncest ^unall xooo, alia-----„Forelcest og ratihaberet med Bemcerkning, at hvad 
Han ovenfor har forklaret, angaaende den inkrimi- nerede Artikels Indhold, ikkun angaar hvorledes 
Han ved dens Gjennemloesning idag har forstaaet den, hvorimod Han maatte gjcntage sin tidliaere Paastand om, at Han ikke seer sig i Stand til at erindre, hvorledes Han har forstaaet Artiklen, da den 
blev optagen i Bladet."

Hvor megen eller hvor liden P art I .  A. H an
sen havdeiJndholdet af de Artikler, der bleve 
beflaqlagte, undertrykte eller retsligt forfulgte, kunnc 
Di ikke paavise; men det juridiske Ansvar maatte Han 
dare , og som vi have seet, var dette et^tungt An
svar, selv om det maa indrommes, at de maNge 
-Sags-Omkostningsr og Mulkter tilflsde Ham fra Folk, 
der falte varmt for den betrcrngte Presses Rad og



havde Villie og Evne til at komme den til Hjoelp 
med Midler- hvorved den sattes istand til at fort- 
soette Kämpen i Folkets Frihedskamp. Han har alt- 
saa ogsaa fra hin Tid Krav paa Folkefrihedens 
Venners Paaskjonnelse.

Ligesom den idomte Censur for I .  A .H ansen 
medforte, at Han maattc fratrcede „Fcedrelandets" 
Redaktion, saaledes medforte den naturligvis ogsaa, 
at Han maatte overdrage Redaktionen af „Almueven
nen", Hans eget Blad, til en Anden. Han vedblevimid- 
lertid Udgivelsen af „Almuevennen", der vandt mere 
og mere Udbredelse. Hertil bidroge for Storstedelen 
de fuldkommen lovlige B onde-B evoegelser i 
1845 i Ods-Hcrred og paa det ovrige Holbcek-Amt', 
K a n ce llie ts  berng tede F orbud  af8de Nov. s. A- 
mod Bondemoder og de m an g eV ilk aa rlig h ed er, 
der allevegne udovedes mod Bonderne iscer fra Gods- 
ejeres og Prcrstcrs Eide. J .A .H an sen  blev nem- 
lig ingen ligegpldig Tilstucr ved disse Bevcegelser, 
men lod „Almuevennen" vcere en udholdende og 
hensynslos Talsmand for Bondernes og overhovedet 
Lcegfolks Ret, navnlig ved at offentliggjore alle de 
Bilkaarligheder, der kom til Hans Kundstab. Men 
hine Bonde-Bevoegelser og hint Forbud, der bestän
dig vil staa som en Skamplet paa det kongelige 
danfle Kancelli, iscer dets vigtigste Medlemmer Ex- 
cellencerne S tem an n  og D rsted , fik endnu en 
anden og vigtigere Jndflydelse; de foranledigede, at 
„B ondevennernes Selskab" blev stiftet den 5te 
Mas 1846 a-f Kapitain Tscherning (som Formand), 
Prokurator B a lth a s a r  C hristeusen, Kammerraad 
D rew sen, Ctatsraad P . P vvelsen  og Kapitain,
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Proprietcer J e s p  ersen til Gronnebjerggaard. Dette 
Selflab valgte nemlig „Almuevennen" til fit Organ 
i Pressen, og dette Blad og I .  A. H ansen fik som 
en Folge heraf en meget stör og udstrakt Jndflydelse. 
Endnu en anden Omstoendighed bidrog meget til 
Hans forogede Popularitet. Et stört Antal af Hol- 
bcrk og Soro Amts Bonder foranstaltede nemlig 
et Festmaaltid i Holboek den 6te April 1847 til 
2Ere for Stoender-Deputeret B a lth a sa r  C hristen 
sen. Ved denne Fest, der bivaanedes'af Advokat 
L ehm ann , Skolelcerer G leerup  og I .  A. Hansen, 
tilvandt den Sidste sig en meget stor Opmoerksomhed 
ved et Foredrag, Han holdt angaaende E m anci- 
p a tio n  eller F rig jo re lse  fo r.B o n d en s Person. 
Vi ansore her et Brudsthkke af dette Foredrag: .

„Bille Bonderne sporge — sagde Taleren — 
hvad det var, de selv künde gjore for deres Perso- ners Emancipation, og som de hidtil ikke havde gsort, saa vilde Han svare: De taale endnu uden Modsigelse, at Andre tiltale dem saaledes som De 
ikke igjen tiltale Andre; De taale endnu uden Modsigelse, at enhver kjolekloedt Laps tiltaler Dem med 
„D u", medens Han vilde anse sig sorncerinet paa det Foleligste ved at saa et „D u" igjen. In tet var mere til Hinder for den onstede Emancipation end denne forkastelige og nedvoerdigende Skik, og Ingen 
kan afskaffe den uden Bonden selv, medens det for Ham er en let Sag, der kan ivoerksoettes hvad Oje- 
blik Han vil. Taleren foreflog derfor, at en Forening af Bonder beflutted« at udstede en osfenlig Bekjendt- gjorelse om, at de sra den 20. Juni forstkommende (den 
59de Aarsdag sra Stavnsbaandets Losning) vilde tillade Enhver, hvem det end maatte voere (med 
Undtagelse af Köngen) paa samme Maade, som Han tiltaler dem. Hvo der besluttede sig hertil, Han viste, at det virkelig var Hans Alvor at ville have stn Person emanciperet, og hvo der ikke künde be
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stemme sig hsrtil, vilde Han raade, aldrig mere ab 
tale om Emancipation. Sknlde Nogle mene, at de, ved at tage en saadan Beflutning, bilde üdsoette sig for altfor Haarde Kmnpe, saa Var Han i Taleren) saa 
heldig, at Han just til disse Kampe, der forresten siet ikke vilde veere farlige, künde give dem Anvis- 
ning paa gode Vaaben. Ter var engang en Kan- eelli-Sekretcer, som havde et godt „Svcerd ," der ikke brngtes for Djeblikket, og hos en statistisk P rofessor künde de saa et „S k jo ld ,"  som denne nu 
ikke behpvede selv. Den Forste havde lovet, at hvis Han var Bonde, sknlde Han vel vide at feje de „Penneslikkere" og „de stumpskjodede Skriverdrenge," der turde vove at byde Ham et „Tu," thi derved 
holdtes Han i en npassendeA fstand fra de andre Stcender; og den Sidste havde tilraabt Bonden i 
en Forsamling af Bonder, „at Ingen i Livet bliver taget for mere, end Han selv giver sig," og „at Be- 
tingelseN for at blive respekteret af Andre, er, ikke blot at fortjene, men ogsaa at fordre det." Med 
disse Vaaben, U ss in g s  Svoerd og D a v id s  Skjold, vil Kämpen blive let og Sejren vis. — Han endte 
med, paany at opfordre Bondestanden til at tiltrcede en saadan Bekjendtgjerelse som foreslaaet, hvorefter Alle og Enhver havde sig at rette, og for Skade 
at tage vare."

Folkemoderne bleve nu hyppigere. Af saadanne 
neevnes her kun 4, nemlig: den 20de Juni 1847 
asholdtes en stör Bondefesb paa L a n g e la n d , efter 
Foranstaltning af GaardmaNd R ie l s  C h r is to 
phe rsen i Torpe, til Erindring om Stavnsbaan- 
dets Losning; den 16de Ju li asholdtes med Kan- 
celliets Tilladelse en af 4 til 5000 Mennefler be- 
sogt Folkefest paa Ulkestrnp Mark pan Hvlboek 
A m t; den 23de Ju li asholdtes „Bondevennernes 
Selskab" forste Aarsmode i K jobenhavn , hvor- 
til henved 100 af Selflabets DistMsformoend og
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andre Medlemmer fra Sjcelland, Moen, Falster, Lot- 
land, Langeland, Taasinge og Fyen havde indfundet 
sig, og den 18de September afholdtes en storFvlke- 
fest ved Ncest v e d. Ved alle bisse vg flere Lejlighe- 
der vandt „Bondevennerne", deres Organ og I .  Zi
tz an sen fortjent Anerkjendelse. Denne blev Ham 
navnlig tildel gjennem en af Fr. B a rfo d  ved hivt 
Aarsmode udbragt humorlstifl Skaal med det Dnste : 
„Gid enhver Almuesmand i det mindste i dette 
Stykke (at give Svar paa Tiltale, saaledes som I .  
A. H an sen  tidligere havde foreflaaet i Henseende 
til „Du") bliver en cerlig Maud,, og det snart!" — 
I .  A. H ansen  udbragte ved samme Lejlighed en 
interessant Skaal „for hver den, der er sig bevidst 
og vil vcere bekjendt, at Han Hörer til Folket! for 
Folket!" Tet künde saaledes ikke fejle, at I .  A. 
H ansen  Tid efter anden maatte erhverve sig storre 
og storre Anseelse og Jndflydelse.

Trsengselstiden for Tanmark hastede mod sin 
Grav, C h r is tia n  den O tte n d e  vandrede den 
20de Januar 1848 til sine Fcedre, og med Fre- 
derik  den S y v e n d e s  Tron-Bestigelse oprandt 
Tanmarks Frihedsvaar, der kaldte alle fände og 
falske, aste varwe og kolde, alle uegennyttige og be
regnende, alle selvstcendige og censurbundne Friheds- 
venuer frem til nyt Liv, til virksom Raad og Daad 
i talrige Folkemoder. Tot vgr i  sin naturlige Or
den, at en Mand sinn I .  A. H ansen  ogsaa blev 
greben stcerkt af den nye Tidsaands mcegtige Strom- 
ninger og Bolgeslag. T a derfor det kongelige Re
skript af 24de Januar og den kongelige Resolution 
af 28de Januar havde anordnet, at samtlige for Ti-



den for Rettern« verserende Säger angaaende poli- 
liste og Presse-Forseelser maatte bortfalde, den tik- 
dagestaaende Censurtid for domfceldte Forfattere op- 
hore dg disses endnu ikke erlagt« Boder eftergives, 
da overtog I .  A. H ansen , hvis Censnrtid forst 
vilde vcrret endt den 2den Septbr. s. A., den 2den 
Wbr. atter Redaktionen af „Almuevennen," der siden 
6te Septbr. 1843 var blevet besorget af O. Wid- 
fad, Fr. B a r fo d  og Chr. N a n d ru p , medetis 
Han var underLensur; og daValgloven af 6 teJu li 
1848 angaaende Valgene til den grundlovgivende 
Mgs-Forsamling var udgaaet, fik Han iscer Lejlighed 
til at vife, at Han var en Son af den nye Tid. I  
en Artikel i Nr. 48 af „Almuevennen" (for 21de 
Juli) med Overstrist „de forestaaende Valg til en 
Mgs-Forsamling" flriver Han blandt andet saaledes: 
„Vi tro strax at burde udtale os bestem t fra- 
ra a d e r  med de Mcend, svm i Stcendeme have talt 
eller stemt for K o n g ev a lg en e . Tenne Bestem
melse er nemlig saa u fo lk e lig  og saa f a r l ig  fo r 
F r ih e d e n , at de Mcend, som have kunnet billige 
den, ikke kan betragtes svm virkelig folkeligsindede 
Mcend; ikke kan antäges at ville ved andre Lejlig- 
heder vise mere Konsekvents og Fasthed, end de 
her have vist. Vi vide meget vel, at denne Udta- 
lelse vil forstaffe os flere af vvre hidtilvcerende 
politifle Venners Misfornojelse; Men vi scrtte Sand- 
Heden oder P e rs o n e rn e , og det er netop det vi 
brejde hem, at de af Hensyn til Ministeriets P e r 
son er ere blevne Sandheden utro, idet de have 
stemt for noget, som de i Principet forkaste." Han 
opregner derpaa 26 Stcrnder-Deputerede af den rvS-
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kildske Stoender-Forsamling, som have tiet eller stemt 
for kongevalg te  Medlemmer af den kommende 
Rigs - Forsamling, og tilfojer, at alle de jydfle 
Stcrnder-Teputerede gjorde det samme med Undta- 
gelse afKbmd. R se  af Aalborg, som Var den Eneste, 
deriViborg stemmede imod Kongevalgene. Blandt 
hine 26  vare Prof. C lausen, Grosserer A. H an
sen, Kandidat H. H age, Pastor B in d e sb o l, 
Overauditpr H all, Grosserer D untzfeldt, Biflop 
M ynster, GrossererM einert. Mag. Hammerich, 
Prof. L arsen, Prof. Schouw, Borgermester S  teen- 
feld t. Han slutter Artiklen med de Ord: „Vi 
fraraade alle disse Moends Balg, fordi de, ved et 
saa overordenlig vigtigt Sporgsmaals Afgjorelse, 
Have lagt for Dagen, at de, naar Friheden og Mini- 
steriet gaar hver sin Vej, da Heller folge Ministeriet 
-end Friheden, hvilket Folket ingenlunde er tjent 
med." Dette fuldkommen aabne og cerlige, folkelige 
Skridt af I .  A. H ansen  vakte en uhyre Opfigt og 
Forbitrelse; og „Foedrelandet," der allerede i Marts - 
dagene fra et Oppositions - Blad var blevet et Re- 
gerings-Blad (m onrad-knuthsk), foer strax igjen- 
nem tre Nr. i Harnifk mod „Almuevennen" til For
de! for de Stcrndermcend, der havde stemt for Kon- 
gevalg. I .  A. H ansen lod ikke vente med Svar 
paa Tiltale i en gjennem fire Nr. gaaende Artikel 
med Overflrift „Hvem bor Folket ikke vcrlge til Rigs- 
Forsamlingen?" og hvilken Han, efterat Han „paa 
denne Vandring har maattet folge „Foedrelandets" 
knudrede Veje og vildsomme Stier," ender med den 
Grklcering: „K ongevalgene ere ab so lu t ufol- 
kelige og fä ll ig e  for F riheden ."
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Ligesom „de N a tio n a le"  havde varetaget de- 
nationale Jnteresser i Moder i Kasino, saaledes 
havde „N im andsselskabet" og „ S o le n n i te ts -  
Folkene" med Etatsraad Schouw og Professor 
C lausen i Spidsen „inden lukkede Tore" og i 
Universitetets Solennitets-Sal droftet det Hensigts- 
mcessige i at arbejde for „intelligente Valg." Som 
Talsmcend for Folkets Rettigheder, for hvilken man 
paa de ncrvnte Steder ikke künde eller vilde aabne 
Njet, dannede nu B a lth a se r  C hristenseu  og 
nogle andre Mcend „V alg refo rm -F o ren in g en  i 
K jobenhavn ,"  og paa et Mode i Hippodromen 
den 8de August, der var besogt as omtrent 2000 
Perforier, valgtesenmidlertidig afl5 Mcend bestaaende 
Bestyrelse for Foreningen, hvoriblandt A lb e rti, 
B.CHristensen, G leerup , J .A .H an sen , P lo u z  
og S p an d e t. I  Moderne den 14de og 16de Au
gust, i hvis Forhandlinger I .  A. H ansen tog en 
meget virksom Del, droftedes Sporgsmaalme om 
Folkets k o n s titu tio n e lle  Rettigheder. P lo u g  
udtraadte imidlertid af Bestyrelsen.

Ester Forhandlingernes Ophor den 16de August 
gjenvalgtes Bestyrelsen med en stör Majoritet med 
det Hverv, at virke i den omhandlede SagS I n 
teresse. Det er dog maaske iscer I .  A. H ansen, 
der fortjener 2Eren for med Dygtighed og Udhol- 
denhed at have gjort dette, navnlig igjennem „Almue- 
vennen," men Han udsatte sig rigtignok ogsaa derved 
for de heftigste Angreb igjennem Pressen, iscer gjen- 
nem „Fcedrelandet," som i Valgkampen samlede 
„hele det schouw-clausenske Parti" med hele 
„Tannelsen," hele „Jntelligentsen," alle „den lovlige
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Ariheds" Venner, hele Selfkabets „Blomst" omkring 
sig, vg „Fcrdrelandets" Banstraale over „Bonde- 
vennerne" slyngedes nu tillige over Demokraterne fra 
„Hippodromen," hvem man tillagde Navnet „Hippo- 
dromedarerne;" ja hele Hovedstadens Presse for- 
dpmte ncesten ubetinget og enstemmig baade „Bonde- 
venner" og „Hippodrom-Mcend." Den bredte sig 
derncrst, med en Smitsots Hidsighed, til samtlige 
Provindser og ncesten hele Provindspressen. Et 
eneste stör Rameflrig gik derfor igjennem hele Lan
det over disse Folke-Fordcervere, disse Anarkister, Re
publikaner og Kommunister; navnlig i Jylland var 
Forscrrdelsen almindelig." At man stk Svar som 
man fortjente af I .  A. H ansen , den kommunistifle 
„Almuevens" Redaktor — forhen „Skomager," over- 
bevises man om ved at gjennemlcese de allerede 
ncevnte Artikler med Overskrift „Hvem bpr Folket 
ikke vcelge til Rigs-Forsamlingen?" som «Almue- 
vennen" indeholder i Ju li og August i 1848.

Ved Valget den 5te Oktober til den grundlov- 
givende Rigs-Forsamling valgtes I .  A. H ansen 
for Svendborg Amts davcrrende Iste Valgkreds 
(Nudkjpbing). Han sejrede saaledes, til ikke ringe 
Wrgrelse for alle Medlemmer af det intelligente 
„Nimandsselflab", alle „Solennitets-Folk" og Prcrste- 
skabet over „den dygtige og geniale Provst P le s -  
ner, Husmandsstandens Talsmand ved mere end 
en Lejlighed," og deltog derpaa somMedlem af hin 
Forsamling i dens Forhandlinger i 1848—49. Siden 
den Tid er Han stadigt bleven gjenvalgt sammesteds 
som Medlrm af Folkethinget.

Den 20de Maj 1851 indtraadte I .  A. H ansen
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som Medlem af Bestyrelsen for „Bondevenner- 
n e s  S e lf la b ,"  hvilket Han hidtil har vedblevet at 
vcere i Forening med Hans Forretninger som Sel- 
fkabets Sekretcer og Kasserer.

Aaret 1853 blev, formedelst Toldgroendse-og 
A rv e fo lg e -S a g e n , et Bevcrgelsens og Kampens 
Aar for det danfle Folk. Blandt de Forreste paa 
Skuepladsen for denne Bevcegelse og Kamp trceffe vi 
oglaa I .  A. H änfen , der som Folke-Reprcesentant, 
Bestyrelses-Medlem for „Bondevennerne", Redaktor 
af „Almuevennen" og Medbestyrer af „Folkeven- 
v en n ern es S elskab" i Kjobenhavn, hvoraf Han 
havde vceret Medstifter den 16de Februar samme 
Aar, udfoldede en alvorlig, dygtig og utrcrttelig 
Virksomhed. Under Arvefolge-Sagens Behandling 
i „den forenede Rigsdag," lagde Han endog en saadan 
Skarpsindighed for Dagen, at man horte Professor 
Etatsraad I .  E. Larsen uvilkaarlig at henkaste fol
gende Ord om Ham til nogle Omgangsvenner og 
Aandsfrcender: „Hvis den Mand var kommen til at 
studere, havde Han taget Luven fra alle os Andre!" 
De ncevnte Säger fandt deres Afgjorelse efter Re- 
geringens og Flerheden af det danske Folks davce- 
rende Nnfle; men de „Nationale" fnyste af Harme, 
og deres toneangivende Blade overdcengede uavnlig 
I .  A. H ansen med de mest usogte Haansord, der 
fandt et villigt og hojt Ekko rundt om i Landet. 
Det er nemmere ät istemme et Skrig, end at tcenke 
over Aarsagen til det.

Meget varslede om, at hin Bevcegelse og Kamp 
vilde blive fortsat endnu i lcengere Tid, idetmindste 
gjennem Aaret 1854. Da det nu var en Kjends-



37

gjerning, at Hovedstadens Blad-Literatur manglede 
et Organ, der vcernede om de Anstuelser og Bestrce- 
helser, der gjorde sig gjoeldende hos Rigsdagens 
„Venstre" og det störe menige Folk, som detreproe- 
senterede og da det Onste derhos fra flere Sider 
udtalte sig for at erholde et saadant Organ i Hoved- 
staden, tilkjobte Loerer og Folkethings-Mand D. E. 
R u g aard  sig den 7de Januar 1854 Bladet „M or
genposten", der allerede den 16de Februar ncest- 
efter gik over til en scelles Ejendom for et Jnter- 
essentflab, bestallende af B a lth a s a r  C hristensen , 
D. E. R u g aard  og I .  A. Hansen. Redaktionen 
af dette Blad blev besorget af R u g a a rd , medens 
de to andre Jnteressenter, iscer den Forstnoevnte, 
vare flittige Medarbejdere. I .  A. Hans en var nem- 
lig den 25de Januar samme Aar bleven Medstifter 
og Medbestyrer af „Den danske Haandvoerker- 
F o ren in g " , og ved Hans Mellemkomst blev „Mor
genposten" nu for en loengere Tid Organ for „Folke- 
vennemes Selskab" yg „Den danske Haandvoerker- 
Forening." De Artikler, Han leverede, angik for 
Storstedelen Ncrringsforholdene.

Hvad man havde anet, gik i Opfyldelse. Jkke 
blot de heftigste Forfatnings-Kampe, men ogsaa de 
vilkaarligste Presse-Forfolgelser begyndte efter Mi- 
nisteriet O rsteds Foranstaltning paa lignende 
Maade, som i Presse-Forfolgelsernes mest berygtede 
Aar i Kancelliets og Stoendernes Tid. Her bpr 
omtales en Sag, der idetmindste i nogen Henseende 
ogsaa berorer I .  A. H ansen. For „Morgenpo
stens" Vedkommende maatte nemlig sammes Redak
tor fole Voegten af det fulde juridiske Ansvar i 4
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Generalfiskal-Sager, hvorunder Artikler i 10 Nr. vare 
inddragne; som Redaktor af „Almuevennen" maatte 
I .  A. Hansen fole det samme Ansvar i 1 Gene- 
ralfiflal-Sag. Da de Trykkefriheds-Sager, som I .  
A. H ansen paadrog sig som Redaktor af „Feedre- 
landet" i 1842—43 tidligere ere blevne anforte, tor 
det ansees for at vcere i sin Orden ogsaa her at 
ncevne den Generalsiskal-Sag, Han paadrog sig i 
1854, med andre Ord 5 Aar efter den danske Grund- 
lovs-Forfatnings Jndforelse, i det Aar, da Aristo- 
krati, Bureaukrati og Reaktion frcekt resste sit Hoved 
og glcedede sig til, at Absolutismens Dage med alle 
dens Velsignelser nu vilde vende tilbage. Det dar 
for folgende 4 Nr. af .Almuevennen:"

1) Nr. 92 for 21de April: „Ministeriet Or- 
fted." I.

2) Nr. 96 for 25de April; „Ministeriet Or- 
sted." II.

3) Nr. 112 for 16de Mas: „Ministeriet Orsted." 
III, samt for Artiklen i samme Nr.: „Grundlovens 
5te Aarsdag." '

4) Nr 118 for 23de Maj: „Offenlige Tilstande 
og Personer."

Alle disse 4 Artikler bleve efter Justits-Minister 
O rsted s Ordre af 26de og 27de Mas inddragne 
under en Sag, under hvilken Generalfiskal Etatsraad 
B lechingberg nedlagde Paastand om Straf efter ß 
6 eller i andet Fald efter ß 9 i Presseloven af 3die 
Januar 1851 for I .  A. H ansen , „formedelst For- 
ncrrmelser mod Ministeriet eller de enkelte Ministre." 
Ved Kriminal- og Politi-Rettens Dom af 2den De- 
cember kjendte Retten, at I .  A. H ansen bpr dels
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sor Generalfiskalens, dels fvr Justitiens Tiltale i 
denne Sag f r i  a t vcere. Sagens Omkvstninger 
samt Salcrret M Generalfiflalen paalagdes det Of- 
fentlige. Ved den kongelige Resolution af 30te 
December angaaende almindelig Amnesti i Henseende 
til Presse-Forholdene acqviescerede det Offen- 
lige ved denne Dom.

Ministeriet O rsted var ved manqfoldige og 
frihedssjendske Handlinger i Lobet af Sommeren 
blevet saa grundigt hadet af neesten hele Folket, at 
det var intet Under, at der strax, da Rigsdagen 
var traadt sammen den 2den Oktober, paatcenttes 
nlvorlige Skridt imod samme fra Folke-Reprcrsenta- 
tionens Side. I  Folkethingets 5te Mode den 5te 
Oktober, indbragte saaledesProfessvr H all et Forflag 
tilen A dresse t i l  KDNgen som Svar paaTrontalen, 
„forat det künde blive klart, i hvilken Stilling vi staa til 
Regeringen," og Hofjoeger-Mester T u te in  et Forflag 
omNedscettelseaf enU ndersogelfes-K om m ission, 
i Henhold til Grundlovens 8 50, for derester at 
gjore Forflag til Aktions - Ordre imod Ministeriet, 
navnlig paa Grund af Forordningen af 26de Ju li 
1854. Der nedsattes Udvalg angaaende begge For
flag, og I .  A. H ansen sik Srrde i dem begge, og 
det samme var Tilfceldet i Henseende til det Udvalg, 
der blev nedsat for at tage under Overvejelse et af 
M o n rad  indgivet Forflag om, hvorledes det hvi- 
lende Forflag til Forandringer i G ru n d lo v en  bor 
fremmes. Da den ncevnte Adresse, der navnlig ved 
M onrad  og I .  A. Hunsen blev til det den blev, 
var endelig vedtaget den 17de Oktbr., vedtoges 
det paa Forflag af Formanden R o tw itt, at den
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stulde overbringes Köngen ved en af 5 Medlemmer- 
bestaaende D e p u ta tio n , hvori de to Viceformoend 
(M onrad og B roberg) samt Ordfpreren (H all) 
stulde have Plads. Som de to andre Medlemmer 
valgte Folkethingel M. D rew sen og I .  A. H an
sen. Formanden pnfiede nemlig ikke selv at vcere 
Medlem af Deputationen. Den 19de Oktbr. blsv 
Adressen overrakt Köngen paa Frederiksborg Slot, 
den 20de formaaedeNrsted Köngen til i et stroengt 
aabent Brev til Folkethinget at oplpse dette, og den 
21de oploeste O rsted  dette Brev midt under Folke- 
thingets Forhandlinger, da Ingen anede det. Da 
var det, at Proesten Lind borg udbragte et: „D an- 
m arks R iges G ru n d lo s  leve ukroenket!" — at 
Folkethingets M edlem m er i Forening med detalrige 
Tilhprere istemte et: „F orm anden  leve!"— atT il- 
hprerne  udbrpd enstemmigt: „R ig sd ag en  leve!" 
hvilke Udraab tilsammen ledsagedes af de mest stor- 
mende Hurraer; og da var. det endelig, at medens 
Medlemmerne af Ministeriet N rsted  i vild Flugt 
ilede ud af Folkethings-Salen, et andet hpjt lydende 
Raab lpd fra Tilfluerne, Raabet: „M inis tre n e  
dp!" — Et kongeligt aabent Brev af20deOktbr. ap- 
pellerede til „Kjernen" af det danfke Folk, „Kjernen" 
svarede den Iste Decbr., Ministeriet O rsted  blev- 
„folkedpmt" og maatte derfor nvdes til at trcekke sig 
tilbage og give Plads for andre Mcend, efter fprst 
at have aabnet en faretruende Klpft mellem Kongo 
og Folk.

I  1855 deltog I .  A. H ansen i Forening med 
flere Andre i at stille Forstag til Rigsrets - Aktion 
imod det afgaaede Ministeristm paa Grund af For-
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vrdningen af 26de Ju li 1854, ligesom ogsaa med at 
stille „Forslag til Rigsrets-Tiltale imod flere forhen- 
veerende S ta ts - Ministre og Valg af en offenlig 
Ankläger."

For ikke at blive for vidtloftig, maa vi her for- 
bigaa mange Ting, der künde vcere vel stikkede til 
at belpse I .  A. H ansens Virksomhed i og uden- 
for Rigsdagen. Kun flal det endnu bemcerkes, at 
Han den Iste Marts 1855 valgtes som Formand for 
„Holboek A m ts B ra n d fo rs ik r in g s - S elskab" 
fra Iste Maj af at regne, og senere stadigt er bleven 
gjenvalgt, samt at Han den 8de Januar 1856 blev 
valgt af Folkethinget som Medlem a fR ig s ra a d e t, 
i hvis Samlinger Han hidtil har deltaget.

Inden denne körte Skildring af I .  A. H an
sens Liv og Levnet sluttes, bor det ncevnes, at Han 
i  Rigsdagens Is te  S e s s io n  var Medlem af 3Ud- 
valg; — i 2den S e ss io n  var Medlem af 3 Ud
valg; — i 3 d ie  S e s s io n  indgav Han 2 Lovfor
slag; — i 4 d e  S e s s io n s  tre Samlinger indgav 
Han 4 Lovforslag, var Medlem af 12 Udvalg og 
stillede en Forespsrgsel; — i 5 te  S e s s io n  indgav 
Han 4 og var Medstiller af 1 Lovforslag samt var 
Medlem af 1 Udvalg; — i 6te S e ss io n  indgav 
Han 5 Lovforslag, var Medlem af 10 Udvalg og 
stillede 3 Forespprgsler; — i den e x tra o rd in ä re  
S e s s io n  1855 var Han Medlem af 1 Udvalg; — 
i 7 d e S e s s io n  indgav Han 4 og var Medstiller af 
1 Lovforslag, var Medlem af 9 Udvalg og stillede 
1 Foresporgsel; — i8 d e  S e s s io n  indgav Han 
4 og var Medstiller af 3 Lovforslag, var Medlem 
af 9 Udvalg og stillede 3 Forespvrgsler; — i Ode
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S e s s io n  indgav Han 1 og var Medstiller af 2Lov- 
forflag samt var Medlem af 5 Udvalg; — i 10 de 
S e s s io n  indgav Han 2 og var Medstiller af 5 
Lovforslag samt var Medlem af 9 Udvalg; — i 
U te  S e s so n  indgav Han 1 og var Medstiller af 
3 Lovforslag samt var Medlem af 7 Udvalg; — i 
12 te  S e s s io n  indgav Han 1 og var Medstiller af 
1 Lovforslag samt var Medlem af 13 Udvalg; — 
i 13de S e s s io n  indgav Han 2 og var Medstiller 
af 2 Lovforslag, var Medlem af 10 Udvalg og stil- 
lede 2 Foresporgsler; — i 14de S e s s io n  indgav 
Han 2 og var Medstiller af 2 Lovforslag, var Med
lem af 12 Udvalg og stillede 3 Foresporgsler — 
tilsam m en  49 L o v fo rs lag , 97 U dvalg  og 12 
Foresp  orgsler.

Hvad I .  A. H ansen har virket i alle de for- 
anncevnte Stillinger til Oplysning og Fremme af 
det störe menige Folks Ret, vilde der mangle Plads 
her til endog kun i flygtige Omrids at antyde; 
men man kan gjore fig et lille Begreb derom, naar 
det erindres som.en Kjendsgjerning, at der nceppe 
er nogen dansk Mand, ikke engang Oberst Tscher- 
n in g  eg Prokurator B a lth a s a r  C hristensen  
undtagne, der saaledes som I .  A. H ansen  er ble- 
ven lagt for Had og forfulgt gjennem Pressen og 
paa mangen anden Maade, med de fkammeligste og 
mest hudflettende Betegnelser og Beflyldninger. En 
Ting have dog selv Hans argeste Fjender — 
og til dem horte ikke blot alle indtil Grundlovens 
Givelse priviligerede Stcrnder og Folkeklasser, men 
ogsaa Mangfoldige blandt dem i det störe menige 
Folk, der vare for flove eller beregnende til
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at lukke Vjnene op for Sandheden — en Ting, sige vi, 
have Alle Tid efter anden maattet »ödes til at er- 
kjende, fordi det vilde groendse til Vanvid at be
nagte det, og det er I .  A. H ansens — overor- 
denlige Skarpsindighed, ftemragende Tygtighed og 
ntrcrttelige Udholdenhed.

Denne Erkjendelse har fra Hans Nenners Eide 
givet sig tilkjende gjennem ikke faa og med talrige 
Underfkrifter forsynede Tak-Adresser til Ham fra 
sorskjcellige Egne af Landet; den samme Erkjendelse 
gav sig tilkjende, da Han sidstafvigte 7de Januar fyldte 
fit 57de Aar. I  denne Anledning foranstaltede henved 
60 Medlemmer af Rigsdagens tvende Afdelinger et 
F estm aa ltid  til LEre for Ham, ved hvilket man fra 
alle Sider ydede Ham den Anerkjendelse, hvortil 
Han tilfulde har gjort sig fortjent Ved samme 
Lejlighed bleve folgende Sange afsungne:

»Der sad engang i trange Kaar En simpel Almuesmand,Han havde alt i slere Aar Brudt Ho»ed og Forstand;Thi men« Han drev sin Profession,Han sagte hid og di»At finde Folket« Skytspatron,Som bringcr den gvde Tid.
Men det dar ikke gjort som sagt,Der fluide mere til;Tbi Adelflab og Embed-magt Tilsammen drev sit Spil.Mod diSfe flulde Kameen staa,Dog und« Slab og Slid;Han flimted' mangt et Forbud paa:Snart kommer den gvde Tid.
Og se, det Ghldenaar oprandt,Da dette Sandhed blev,Da hvad Han sdgte, klart Han fanbt I  Folket« Frihedsbrev,
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Da Krig-gudinden Stundet svang; Men gjennem Kamp og Strid Dog Danmark» gode Engel sang: Ru komm» den gode Tid.
Da Folket fik fit Frihedkbrev As Fred'rikr Kongehaand (Hvortil Ham Kjcrrligheden dcev).Da lostes mangt et Baand;Da blev vor Mand og draget feem, Fik Frugren as sin Flio;Da sang Smaa-Alfer i Hans Hjem: Nu kommer den gode Tid.
Nu fidder Han i Folket» Raad Og taler Folket» Sag,Og driver det til kräftig Daad,Jmen» det cnd er Dag;Nu staaer Han for det» Ret paa Vagt Og for dei» Fremtid blid,Og gi'er lun Folket dcrpaa Agt,Saa kommer den gode Tid.
Nu fidder Han i denne Kred»Og holder FsdselSfest,Og vi NU sidde her lilfred»Om bam vor Ven, vor Gjast,Og synge, saa det höre» kan Udover Lredsen viid:Gid mange Mcend vi saa som Han, Saa kommer den gode Tid.
Gid altid om Han» Kred» maa flaa Et trofast Vennelag.Og crrlig vcd Han» Sidc staa Som Mcend paa Kämpen» Dag, Og gid Han» Asten bilde saa Med Freden mild og blid,At Han med Sine synge maa:Nu kommer den gode Tid.

<P. E. Olsen.»
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Mel: Ten tapre Landsoldat.
Da Fredrik Folkegod,Da Fredrik Folkegod,Til Thinge stedne lod.Ja, til Thinge stevne lod,I  Krigen- sorste Aar,I  Danmark- Frihed-vaar,Da dlev der Fryd og Gammen i Hytte, Hu- og Gaard;Da sagtned' Tang og Hammer, da standsed' Syl og Naal;Da TrallenS Bryst sig haved' med Blik mod Frihede Maal, Og under Svardesang man judled' hojl mod Sky:, Hurra! Hurra! Hurra!
I  Köngen- Kjohenhavn,I  Köngen- Kjobenhavn,Med cegte Bondenavn,Ja, med agte Bondenavn,Der doede cn Mand,Som var fra Langeland,Han- Navn var Z. A. Hansen — Han var af Haandvark--stand —HanS Syl og Lall og Spanderem var henslangt i en Krog.Om Lov og Rct for Menigmand ĥan gmdled' i hver Bog.HanS Tankelyn var klart, HanS Handlekrast var stark.Hurra! Hurra! Hurra!
Han spidsede sin Pen,Han spidsede sin Pen,Og skrev sin .Akmueven',Ja , Han ffrev sin .Almueven',Thi „Bondeven' Han var Og .Hippodromedar',Og ,pane Folk' Ham kaldte en uSsel, tvpmaalt Nar.Men I .  A Hansen smaalo, Han tankte nok forvist:Den leer dog allerdedst, som kan le til allersidst!Han derfor andsed' Spot som Sandet for sin Fod.Hurra! Hurra! Hurra!
Som FolketS kaarne Mand,Som FolketS kaarne Mand,Fra Den Langeland,Ja, sra Den Langeland,Han treen paa Thinge frem,Og proved' Dyst med hvem,Der narre vilde Lagsolk for hvad, der tilkvm dem,Og Dysten tung og Valdig var tidt og mangen Gang,Men I .  A. Hansen kräftigt og snildt sit Bärge svang.Han falde künde, men — ej overgive sig.Hurra! Hurra! Hurra!
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Hvad blev den Gjoeves Lon?Hvad blev den Gjaves Lon?Hvad hosted' Folkeis Son?Ja, hvad hosted' Folkets Son?Blev Han dlandt dennem kalt,Paa hvem en Guldregn saldtAs Stjerneflud og Andet, der er sor Daarer Alt?Nej! I .  A. Hansen andsed' ej Daarers Flittergland», For Dingeldangel-Vasen Han aldrig har Haft Sands, Og hidtil gik Han sri sor saadan Straalelon.Hurra! Hurra! Hurra!
En anden Lon Han fik,En andenLon Han fik.Vel var det, saa det gik!Ja, vel var det, saa det gik!»Han er cn Kommunist,'Og »Thingets Skandalist,'»En gulgron Pindehugger' til Syvende og Sidst!Saa lod »Jntelligenisens' Oralelsprog nred Klem,Og taklet vare Forken, hvorfra det Sprog kom frcm!Det aabned' Manges Blil sor Maudens hoje Vard. Hurra! Hurra! Hurra!
Endnu en Lon Han fik,Endnu en Lon Han fik,Og den kan holde Stil,Ja , og den kan holde Stil,Mod » —raad' og Ordensbaand,Mod Tryk as Slormands Haan»,Mod alt det Fjaseri, som er »den Liv og Aand.Han elsket er af Alle, der elske Folkets Ret,Vi Alle her i Kredsen, vi kan bevidne det.Se det er og en L-n, som nok kan slaa Sparto.Hurra! Hurra! Hurra!
Endnu et lille Ord,Endnu et lille Ord.Ved dette Venncbvrd,Ja, ved dette Vennebord!Dit Oie seer mod Nord,»Der Freisen er, Du troer.' —Javist! i Sqd er Ornen, — i Norden Bj ör nen  boer. Men ikke blot D il Oje er vendt mod hojen Nord,Didhen de Allstes Tanke alt meer og mere foer.Gid snart vi skue maa den starke Nordens Thor!Hurra! Hurra! Hurra!

<D. E Nugaard.)
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Vi ville her flutte med det Onfle, at I .  A. 
H ansen endnu i mange Aar maa leve og somhid- 
til virke i Folkefrihedens Tjeneste, og man vil da 
engang kunne satte paa Hans Mindesteen de samme 
Ord, som man i 1837 satte paa den svenske Bonde 
og Rigsdagsmand N i l s  M ä n sso n s  Mindestem^ 
de Ord:

„Seent fodes en saadan Mand!"






