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I .  A. H a n s e n  er e n S p n  af Folket. Han har 
henlevet sin Ungdom midt i  det, dets Undertrykkelse 
have tynget paa Hans Sjcel, dets higende Lcengfler 
have banket i Hans Hjerte, og derfor har der ogsaa 
vceret K lang i  den Stemme, hvormed Han talte Fo l- 
kets S a g . H an har vistnok paa forskjellige Punkter 
fejlet baade i  Tanker og D rd  og Handlinger, men 
det er jo menneskeligt at fejle, og vor unge Jrih e d s 
Historie v i l  glemme disse F e jl hurtigere, end den 
glemmer Hans Fortjenester, den v i l  altid give Ham 
en fremragende P la d s  mellem det danske Folkeparties 
Forere. Om Han end ved den forste Korsvej skilte 
sig fra mange af disse. og om end det endelige 
M aal, Han satte sig, blev et andet end deres, saa 
var og blev Hovedpunktet i  deres Kcempen og V i l 
len dog det Sam m e: menneskelig Ret og Frihed for 
Enhver, hvad enten Hans B o lig  er Borg eller Hytte. 
N aar Foraarssolen kommer og den unge Plante
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begynder at spire og voxe, da kan det vel hcendes, 
at den af og til scetter daarlige Skud ved Siden af 
de gode, men det gjor Jngenting, —  er Jorden 
sund og kräftig som Planten selv, da ville de daar
lige nok dp dort igjen, mens de gode flyde hojt i 
Vejret og voxe sig störe og stcerke. Det Frihedstrce, 
t il hvis Pleje og Fredning ogsaa I .  A. Hansen 
har givet sin Skjcerv, har havt begge S la g s ,  men 
endnu har ingen af de daarlige taget S a ft  og Kraft 
fra de gode.

D er er, naar denne Folkeforer staaer frem og 
taler, noget hofft Ejendommeligt i den skarpe, til- 
spidsede, ncesten lidt arrige K lang i  hans O rd; man 
faaer paa samme T id  Jndtrykket af en holst ener- 
g ifl Karakter og af et Menneske med glodende Drang 
t i l  at voelte det Bestaaende overende, man mcerker 
ikke alene R e v o lu tio n sm a n d e n , men ogsaa Revo- 
lu t io n sfo re re n . Ligesom I .  A. H a n s e n  i sit 
rent personlige Vcesen har Meget, som minder am 
den forste franste Revolutions Typer, saaledes vilde 
Han vistnok i  Virkeligheden Heller ikke, naar en Re
volution künde tcenkes i  Danm ark, komme til at 
staa mellem dennes mindst betydningsfulde og ind- 
flydelsesrige Mcend. Men nu er den heldigvis om 
ikke rent utcrnkelig, saa dog hofft nsandsynlig, og 
I .  A . Hansen er som Folge deraf henvist t il at 
spille sin Rolle i  en sund og ro lig Frihedsudvikling. 
Den T id , soni er gaaet, har imidlertid vist, at Han



ogsaa under en saadan har Evner til at gaa fremad 
i Betydning.

H an er oprindelig Skomagerson. H an s Fader, 
en fattig Skomagersvend i Odense, stulde netop hver- 
ves t il Flaadens Bescetning, da Han i  T ide fik N y s  
derom og over H a ls  og Hoved rejste med Kone og 
B arn  afsted til sin Fodeby Rudkjobing, hvor Han 
derpaa tog Borgerskab som Skomagermester.

Det var i  1807, og Sonnen, Je n s  Andersen, 
havde knn lige i  Forvejen fyldt sit forste Aar. 
Faderen blev imidlertid bosiddende i Rudkjobing og 
sendte, da Drengen var gammel nok dertil, sin S o n  
i Byens offenlige Skole. Her leerte Han, hvad 
alle de andre Clever leerte, og hvad man ansaa 
künde vcere nok for en Skomagerson, men dette til- 
fredsstillede langtfra Hans T ra n g  t il Kundstab, der 
tilmed blev yderligere nceret saavel af Faderen som 
af en religiös opvakt oeroist Sve n d , der i  loengere 
T id  arbejdede paa Vcerkstedet.

Det gik da navnlig ud over alle de Morstabs- 
boger, som künde opdrives i  Byen; i hans Fritim er 
forvandledes Vcerkstedet til Oplcrsningslokale, og 
alle Bogerne bleve lceste hojt for Svendene, hvad 
Mester In te t havde imod, da Arbejdet ojensynlig 
paa denne Maade gik langt lettere fra Haanden. 
S a a  kom imidlertid den T id ,  da Je n s  Andersen 
selv maatte begynde at leere Haandvcerket, og M or- 
stabslcesningen blev derved betydelig indskrcenket.
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Nogle T im er om Aftenen efter Arbejdets Ophor 
bleve imidlertid stadig offrede til Lcesning og S k riv - 
ning.

Karakteristisk for Hans T ra n g  t il aandelig Virk- 
somhed er et lille  Trcek, der fortcelles fra Hans 
Skomagertid. E n  celdre M and, der interesserede 
sig for Ham, vilde höre Hans Skudsm aal af Me- 
sterens M und, og denne havde Heller In te t at ind- 
vende mod Ham. Det var en flink og dygtig Svend, 
sagde Han, men i enkelte Stykker var Han rigtignok 
lidt lojerlig. Mesteren havde nemlig, uden at Han 
vidste af det, lagt Moerke til, hvorledes Han paa 
en Hylde over Bordet gjemte en Mcengde smaa 
Papirsstrim ler, der indeholdt forfkjellige Soetninger 
af religio st, politifk eller almenmenneskeligt Jndhold. 
D et var T in g , som vare faldne Ham ind, medens Han 
arbejdede, og Han fkrev dem nu op for at tcenke 
ncermere over dem.

I  1824 havde Han gjort det störe S p rin g  fra 
Dreng t il S v e n d , men Han vedblev dog endnu i 
tre A ar at arbejde paa Faderens Vcrrksted. Forst 
1827 drog Han hjemmefra og arbejdede i to Aar 
hos forfkjellige kjobenhavnfke Mestere.

Dette Hans Ophold i  Hovedstaden har uden 
T v iv l  i  mange Henseender vceret scrrdeles befrug- 
tende for hele Hans aandelige U dvikling, da langt 
flere Kilder t il O plysning stod Ham aabne her end 
i  hans Hjem, og da hele det storre L iv  i  den storre
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B y  maatte virke vcekkende og befrugtende netop paa 
en Natur som Hans.

H an s offenlige Virksomhed synes i  V irkelig- 
heden ogsaa at vise, at Han er gaaet fremad 
med Kcempeskridt. Allerede i 1831 optraadte Han, 
den femogtyveaarige Skomagersvend, der har lcert 
sig selv A lt, som Forfatter til Artikler i  Hempels 
„B idrag til TidsHistorien", og to A ar senere moder 
Han til det litercere Kampstcevne med et helt selv- 
stcendigt Skrift, og det ovenikjobet et Skrift med 
grundige -theologiske Raisonnementer, et kräftigt 
Jndlceg i  den nylig rejste grundtvigianfle Kirke
kamp*). Dette Arbejde vakte ikke ringe Opsigt, og 
en anseet Gejstlig (M ag.Lindbergs omtalte det end- 
ogsaa med folgende Udtryk: „H an ( I .  A. Hansen) 
fremtrceder her med en Modenhed, saa man ikke 
fkulde tro Han nu for forste Gang provede sin Pen; 
vifer en M agt over Sproget, der er i  hoj Grad 
paafaldende hos en Mand, som ikke er videnskabelig 
dannet, og rober en Kundskab om og Belcesthed i 
A lt, hvad der er fkrevet her tillands i  denne T id , 
som maa opvcekke Forundring." Om nu end disse 
Ord maaske ere vel stcerkt anbefalende, saa er det

*) „Om Kancclliraad Soren Hempels Fremstilling af den 
danske Kirkekamp. Et npdvendigt Tillceg til Fyens Stifts 
Ädresseavis for 18ZV, 31 og 32."
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dog afgjort, at hvad I .  A. Hansen her gjorde, ikke 
let gjores Ham efter af ret Mange, der have levet 
og faaet deres Kundskaber under samme Forhold, 
som Han havde faaet dem.

H an havde imidlertid ogsaa fortsat sit Haand- 
vcerk samtidig med, at Han fsrte Pennen, og fortsat 
det med saa megen M d ,  at Han ved Slutningen 
af 1835 künde opnaa Borgerskab som Skomager- 
mester i  Rudkjobing. En  saadan Forfremmelse kom 
meget belejlig, da Han netop gik i  Giftetanker, og 
det folgende A ar cegtede Han Laura Cecilie Buck, 
en Skipperdatter fra Rudkjpbing. Som  en lille 
Morsomhed kan det bemcerkes, at Han paa denne 
T id  fungerede som Organist og Stads-M usikant i 
den ncevnte B y .

Det huslige Lid  drog ikke Hans Interesse dort 
fra  de Veje, paa hvilke Han var slaaet ind, og me- 
dens Han fortsatte baade Skribentvirkfomheden og 
Skomagerhaandvcerket, klares Hans Aand og mod- 
nes Hans Tanke Skridt for Skridt. Det var i  det 
Hele taget en Vcekkelsens Periode disse A ar i  S lu t 
ningen af Trediverne og Begyndelsen af Fyrge- 
tyverne. Frihedstankerne og Frihedsonskerne havde 
faaet et mcegtigt Stod fremad ved Jndfprelsen af 
Stcenderforfatningen; de havde allerede en Stund 
staaet som taagede Skyer i  Horizonten, nu begyndte 
de at samle og fortcette sig for fnart at nedsende 
deres befrugtende Regn.



II

I  ydre Henseende frembyde de noermest fo l
gende A ar af I .  A. Hansens L iv  ikke stör Fo r- 
andring. Forskjellige Forhold havde gjort Ham 
kjed af Opholdet i  Rudkjobing; Han forlod derfor 
i  Foraaret >888 denne B y  og nedsatte sig t il T ro d s 
for de Hindringer, som Laugsaand og Brodnid 
sogte at lcrgge Ham i Vejcn, som Skomager i  S la -  
gelse. Men det künde ikke vcere Andet, end at den 
voxende Trang t il aandelig Udvikling og aandelig 
Befkjceftigelse endelig engang maatte gjsre Ham kjed 
af et Haandvcerk, der rovede Ham en meget betyde- 
lig  D e l af den T id ,  Han saa gjerne vilde heilige 
höjere Jnteresser.

Omsider tog Han da overtvcert, besluttede at 
bryde af og slaa ind paa en anden Livsbane. 
Han havde gjort fit V a lg , men Tilfceldet, Omstcen- 
dighedeme, Lykken —  hvad man v il  kalde det — 
fandt ikke Behag i dette og valgte anderledes for 
Ham.

Det var Hans egen Agt at blive Skolelcerer. 
For at opnaa dette fit Dnske indsendte Han i 
1841 en allerunderdanigst Ansogning til Kancelliet 
og anmodede i denne om, at det maatte tillades 
Ham som Privatist at underkaste sig Examen ved 
et Skoleloererseminarium. Desuden henvendte Han 
sig personlig til A. S  Nrsted, men denne, der va r 
Hans Byesbarn og kjendte I .  A. Hansens dema- 
gogiske Tilbojeligheder, tog sig vel iagt for at an-
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befale Ham til m S t i l l in g ,  hvor Han künde faa 
Lejlighed til at indpode den opvoxende Slcegt sine 
i  Orsteds Ojne hejst farlige Grundscetninger. 
Ansegningen blev da allernaadigst afflaaet, og der- 
med vare I .  A . Hansens Skolelcererdremme om- 
styrtede. LErgerlig  over disse glippede Forhaab- 
ninger resste Han hjem igjen til Slagelse og gav 
sin Harme Luft i  et Brev til Orsted, hvori Han 
blandt Andet skrev, at „den T id  tnrde maaske en- 
gang komme, da H s. Excellence m uligvis vilde sor- 
tryde, hvad der var skeet."

O g denne T id  kom. H an var nu engang ble- 
ven kjed af Skomagerprofessionen, og da Han ikke 
künde blive Skolelcerer, maatte Han se at blive 
noget Andet. H an var, som v i have seet, allerede 
tidligere optraadt som Jou rnalist; denne Virksomhed 
havde Han efter et storre Omfang fortsat i  de senere 
A a r , og det laa derfor ikke langt horte sor Ham 
at vcelge sin Lebebane i denne Retning.

Ved Midsommertid 1841 flyttede Han, efter 
indstcendige Opfordringer, fra Slagelse til Fredericia 
og lod sig det felgende A ar beveege til at overtage 
Redaktionen af Bladet „Almuevennen", der var
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stiftet af Hans Ven, Skolelcerer R asm u s Sorensen. 
Som  Medudgiver af dette B lad  reffte Han i  For- 
aaret 1842 til Kjobenhavn, bosatte sig der og til- 
trak sig snart almindelig Opmcerksomhed baade ved 
sin S t illin g  som ansvarlig Redaktor af „Fcedre- 
landet" og ved sin Holdning i  „Almuevennen" som 
Ordforer for de Bondebevcegelser, der begyndte at 
dnkke frem paa forskjellige Punkter i  Landet.

Frihedsaanden begyndte, som sagt, at give sig 
Luft i stadig stärkere og stcerkere Udtryk. M an 
mcerkede det bedst gjennem den kjobenhavnfke Presse, 
der saa at sige daglig bragte Artikler af fremher- 
skende liberal Farve. Det kgl. danfle Kancelli saa 
Faren og besluttede at afvcerge den ved Strenghed. 
Presseprocesser bleve derfor mere og mere alminde- 
lige, t il S lu tn ing stode af de davoerende 25 Hoved- 
stadsblade ikke mindre end 22 nnder Censur. „Fcedre- 
landets" ansvarlige Redaktor, C a rl P lo u g , havde 
en Stund nndgaaet at falbe som Bytte for de 
gridske Censorer, men den 2den Ja n u a r  1842 ud- 
talte de ogsaa Dommen over Ham, og Hans N avn 
paa Bladet som ansvarlig Redaktor veg lidt senere 
Pladsen for I .  A. Hansens. Denne havde nemlig 
paa forskjellig Maade staaet i  Forhold t il Bladet, 
og da man saa sig om efter en censurfri Mand, 
der turde paatage sig det juridifke Ansvar for dets 
Artikler, fandt man ganfke natnrlig denne nnge, 
dristige Frihedsforkcemper. Nu er det ganfke vist.
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at Forfatter og Ansvarhavende under Hans Virk- 
somhed ved Bladet ingenlunde faldt sammen, og at 
Hansen langtfra skrev saa Meget i  „Foedrelandet" 
som dets oprindelige Medarbejdere, men paa den 
anden S id e  var Han dog ligesaalidt en af den T id s  
lejede Skinredaktsrer.

. H an s Mod blev sat paa haarde Prover. I  
de fjorten Maaneder, Han bar Ansvaret sor„Fcedre- 
landet", bleve ikke mindre end tredive Numere be- 
flaglagte eller gjorte t il Gjenstand for retslig S a g s -  
anloeggelse, ja  under en af disse Säger blev end- 
ogsaa den saakaldte „Band- og Brods-Tortur" bragt 
t il Anvendelse mod Ham. I .  A. Hansen var nem- 
lig  draget til Ansvar for Artiklen „Kommissarins 
og den konstitutionelle S a g " , der havde vceret op- 
kaget i  „Foedrelandet" for U te  Novbr. 1842. Under 
Processens Gang blev der afkrcevet Ham en Ud- 
talelse om, hvilken Mening Han havde havt med 
denne Artikel, og da Han svarede, at Han efter 
slere Maaneders Forlob ikke var i Stand til at er- 
indre dette, forlangte Dämmeren Gudenrath at vide, 
hvilken Mening Han da nu havde med Artiklen. 
I .  A. Hansen erklcerede, at Spprgsm aalet laa 
udenfor Sagen, og at Han som Folge deraf ikke 
ansaa sig p ligtig  til at besvare det Gudenrath 
anvendte Overtalelser og Trn d sle r, men Hansen 
blev staaende fast ved sit engang givne S v a r , selv 
da den Kjendelse faldt, at Han skulde hensidde paa
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Band og Bred, t il Han svarede saaledes, som D äm 
meren vilde have det. Ferst efter i  24 T im er at 
have udstaaet denne S tra f, og ferst efterat Hans 
Venners Bestrcebelser for at faa Dommen under- 
kjendt hos hejere Vedkommende havde vist sig for- 
gjceves, —  ferst da afgav Han den forlangte Ud- 
talelse. Med Hensyn t il selve den anlagte S a g  
blev I .  A. Hansen frifunden.

Udfaldet af flere andre var imidlertid ikke det 
samme. H an.dem tes gjentagne Gange til Beder 
og til at underkastes Censur. Bederne, som ia lt 
beleb sig t il 800 R d l., bleve betalte af Hans poli- 
tifle Troesfceller, men Censuren tvang Ham til at 
fratrcrde sin S t illin g  som ansvarlig Redakter baade 
af „Fcedrelandet" og af „Almuevennen".

Faktist vedblev Han imidlertid at lede Redak
tionen af det sidstncevnte B la d , der stk sterre og 
sterre Betydning.som Organ for de nyvakte Bonde- 
bevcegelser.

Frederik den Sjette havde i  mange Henseender 
forbedret Landboernes Kaar, men Han havde netop 
ogsaa derved vakt Benderne af den D v a le , som i  
h«le sex Menneskealdre havde ligget tungt over 
dem. Han havde vakt dem, om ikke fust t il fuld 
Bevidsthed faa dog til Anelse om deres Ret og 
med det Samme fremkaldt Trangen hos dem t il at
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opnaa storre Lettelser, end de allerede havde op- 
naaet, og til at udfolde en mere fri og selvstcendig 
S t illin g  i  Samfundet.

Stcerke Röster lod sig i  Begyndelse af Fyrge- 
tyverne höre som Udtryk for denne T ra n g  og for 
disse Fordringer. Det var netop paa denne T id , 
„Almuevennen" begyndte at udkomme; dens Op- 
gave var at tale Folkets S a g  mod de herskende 
K lasser, og ganske naturlig maatte den da ogsaa 
blive Talsm and for Landalmuens Rettigheder. Ved- 
holdende indskcerpede I .  A. Hansen gjennem dette 
B lad  Bonderne, hvilke Forbedringer i  deres K aar 
de burde strcebe henimod, samt hvilken S tillin g  de 
som selvstcendig Stand burde indtage ligeoverfor 
Godsejerne, og samtidig fulgte og behandlede Han 
med stör Opmcerksomhed alle Sporgsm aal, hvor 
Bondens Jnteresser spillede en Rolle. „Almueven
nen" var bleven en M a g t, der baade frygtedes af 
dens Modstandere og saaes hen til med T ill id  og 
Beundring af den Sam fundsklasse, hvis S a g  den 
havde paataget sig at fsre. Et karakteristisk V id- 
nesbyrd om, hvilken Vcegt Bondestanden lagde paa 
disse Udtalelser i  Pressen, er folgende. Under en 
Forhandling i  Roskilde Stcenderforsamling om Ret
ten t il at prygle Klappern« yttrede Sognefoged 
Henrik Larsen: „D e r er en Grund, hvorfor jeg har 
saa Meget mod denne Revselsesret; mange agtvcer- 
dige Moend have i  den senere T id  gjennem for-
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fkjellige Blade oplyst, at Bondestanden er en ligesaa 
hcederlig Stand som enhver anden Stand. Hvorfor 
fla l da denne alene vcere udsat for en barbarisk 
M ishandling?" Forstaaelsen af Bondens Ret var 
gaaet op for Ham, men det var Pressen, der havde 
leert Ham den.

„Almuevennen" og I .  A.Hansen havde saaledes 
allerede faaet en betydelig Jndflydelse, og denne blev 
endnu starre, da Kancelliets Forbud mod Bondemoder 
udkom den 8de Oktbr. 1845, og „Bondevennernes 
Selskab" ncermest som Folge af dette Forbud stif- 
tedes det folgende A a r af Kaptain Tscherning, P ro 
kurator Balthasar Christensen, Kammerraad Drewsen, 
Etatsraad P . Povelsen og Proprietcer Jespersen t il 
Gronnebjerggaard. Selskabet erklcerede nemlig be- 
stemt „Älmuevennen" for sit O rgan og gjorde der- 
ved Bladet til en M agt i  Staten.

End yderligere var I  A . Hansens Popularitet 
bleven befcestet ved Hans Optroeden iom Folketaler. 
Forste Gang, Han viste sig som saadan, va r ved et 
Festmaaltid i  Holbcek Amts Landboforening den 
I lt e  Oktbr. 1845. H ans T a le  ved denne Lejlighed 
er saare karakteristisk.

„M ine Venner!" sagde Han, „for forste Gang 
i mit L iv  vover jeg at tage Ordet i  en saadan of- 
fynlig Forsamling, og det skeer, fordi jeg ved denne 
Lejlighed onskede at give Bondestanden en Advarsel. 
og Advarslen er den: T a g  D ig  tagt for dine Ven-
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n e r! D e l er blevet Mode i vor T id  ai vcere Bondens 
V en; A lle , fra den hajeste Embedsmand ncermest 
Tronen t il den ringeste Skriver paa den ringeste 
Embedsmands Kontor, fra den rigeste og mcegtigste 
adelige Godsejer til den ringeste Ladefoged paa det 
mindste Gods i  Landet, fra den talentfuldeste, dyg- 
tigste og folkeligste Stcenderdeputerede til det ser
vileste B la d s Redaktpr, Alle ere nu Bondeftandens 
varmeste og oprigtigste Venner, Alle omfatte den 
med den inderligste Kjcerlighed. Men saa enig man 
saaledes er om at vcere Bondeven, saa uenig er 
man om de Veje, man anbefaler Bonden at gaa, 
saa forbittret er man paa Hinanden indbyrdes. En  
indrommer, at Selvejendom vel er at foretrcekke for 
Feeste, men paa Grund af Hans omme og inderlige 
Kjcerlighed til Fcesterne maa Han dog fraraade at 
arbejde for stcerkt paa Selvejendoms Fremme. E n  
Anden maa paa Grund af fit oprigtige Venskab 
for Bonden tilraade, at man indskrcenker denne 
S tan d s Petitionsret. En  Tredie tilraader Bonden 
fom en oprigtig Ven, at Han kaster sig i  Gods- 
ejernes Arme og slutter sig til dem. E n  Fjerde 
opfordrer Bonden til at strcebe efter at blive Herre 
paa fit Eget, at fordre alle Andre paalagt samme 
Byrder og Afgifter til Staten fom Han se lv. A lt  
i  Forhold til Enhvers starre eller mindre Ejendom. 
E n  Femte forlanger Bondens Emancipation fra 
Godsejernes Vilkaarlighed osv. osv. E n  D e l af
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bisse Bondevenner kalbe de Vorige Agitatoren fule 
Folkeforforere, Kommunister, med flere smukke T it -  
ler, og bisse kalbe igjen hine Aristokraten Aristokrat- 
sindede, Folkeundertrykkere osv. Hvad Under da, 
om Bonden stnndom bliver tvivlraadig  og sporger 
sig selv: Hvem skal jeg tro? Hvem skal jeg slutte 
mig til?  Sporger D u  endnu saaledes min Ven, da 
svarer jeg: D u  skal ikke tro Nogen af dem! A l-  
deles In g e n ! D u  skal kun tro D ig  selv. T a g  alle 
dine Venners mange og modstridende R a a d , P a a - 
mindelser, Beviser og Paastande for D ig ,  prov og 
overvej dem alvorlig  og omhyggelig,- indtil D u  selv 
kommer til en fast Overbeviisning om, hvad der er 
ret og rig tig t, og folg da bin O verbevisning, slut 
D ig  til dem, der ere enige med D ig ,  og arbejd 
med A lvor og Udholdenhed sammen med dem. A lt- 
saa: T ro  kun D ig  selv, tag D ig  iagt for dine 
Venner." . -

F ra  nu af var J . A .  Hansen en iv rig  Deltager 
i  og en ligesaa ivrig  T a le r ved alle de Moder og 
Fester, som fra forskjellige S id e r i  Landet bleve 
foranstaltede af Bondevenspartiet. M an horte disse 
T a le r med B ifa ld , og Han blev snart en af P a r- 
tiets fornemste Ledere.

2*
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S a a  kom imidlertid 1848. Frihedsskyerne havde 
samlet og fortcettet sig; med Uvejr og Torden vare 
de brustne ved Seinens Bredder, og Uvejret havde 
strakt sig vidt omkring. Men herhjemme i vort lille 
lille  fredelige Danmark veg det Pladsen for en 
mild befrugtende Regn , der gav Vcext og Grobe 
t il vort nnge Frihedstrcr, uden at dets Jo rd  be- 
hovede at gjodes med Blöd.

T ilg ivelse  for tidligere Presseforseelser og frem- 
tidig Pressefrihed vare mellem de tidligste Frugter 
af Frederik den Syvendes Tronbestigelse. Censuren 
bortfaldt paa denne Maade ogsaa for I .  A. H an 
sens Vedkommende, Han künde atter scette fit N avn 
som ansvarlig Redaktor paa „Almuevennen", og 
dette B lad  künde i alle de störe Frihedssporgsmaal, 
som nu rejstes, aabent og frimodigt vedkjende sig 
sine demokratiske Änskuelser.

D isse vare betydelig mere vidtgaaende end 
mange tidligere liberale Troesfcellers, og det varede 
da Heller ikke lcenge, for I .  A. Hansen kom i S tr id  
selv med Tilhcengere af det liberale P a rti. En  af 
de betydeligste Kampe leverede Han dem i Spo rgs- 
maalet om Valgene t il den grnndlovgivende R ig s -  
forsamling, da Han gjennem „Almuevennen" besternt 
fraraädede Valget af alle deMcend, som havde talt 
eller stemt for Kongevalgene. „Denne Bestemmelse" 
(om Kongevalgene), skriver Han, „er nemlig saa 
nfolkelig og saa farlig  for Friheden, at de Mcend,
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som have kunnet billige den, ikke kunne betragtes 
som virkelig folkeligsindede Mcend, ikke kunne an
tages at ville ved andre Lejlighedervise mere Konse- 
kvents og Fasthed, end de her have vist. V i  vide 
meget vel, at denne Udtalelse v i l  forskaffe os flere 
af vore hidtilvcerende politiske Venners M isfor- 
nojelse; men v i scette Sandheden over Personerne, 
og det er netop det, v i bebrejde dem, at de af Hen- 
syn til Ministeriets Personer ere blevne Sandheden 
utro, idet de have stemt for Noget, som de iP r in -  
eipet forkaste." Ester at have givet Navnene paa 
dem, der havde tiet eller stemt for kongevalgte Med- 
lemmer til R igsforsam lingen, sluttede Artiklen saa- 
ledes: „ V i fraraade alle disse Mcends V a lg , fordi 
de ved et saa overordenlig v igtigt Sp o rgsm aals 
Afgjorelse have lagt for D agen, at de, naar F r i-  
heden og Ministeriet gaa hver sin Vej, da Heller 
folge Ministeriet end Friheden, hvilket Folket ingen
lunde er tjent med."

En  saadan Artikel maatte selvfolgelig vcekke 
stör Modstand fra mere end en Kant, og det varede 
Heller ikke lcenge, for „Fcedrelandet" tog til Gjen- 
mcele mod den. D er udspandt sig nu en heftig 
Polemik mellem disse to Blade, og „Almuevennen" 
fkrev en gjennem fire Numere gaaende Artikel, som 
det sluttede med den Erklcering: „Kongevalgene ere 
absolut ufolkelige og farlige for Friheden."

I .  A. Hansens Optrceden ved denne Lejlighed



22

var fuldstcrndig konsekvent, og Han har vistnok i 
det Hele taget i 1848 tydeligere og skarpere end 
nogensinde for eller senere tilkjendegivet den S t i l -  
ling, Han indtager til.d e  almenevropoeiske Friheds- 
bevcegelser. De politifle Forholds Udvikling i  vort 
Fcrdreland har givet Hans Opposition en ejendom- 
melig danfl A fflygn in g, men denne skriver sig fra 
Omstcendighcdernes M a g t, ikke fra Hans Grundsyn 
paa Sagen . T i l  Forsvar for Husmcendenes V a lg - 
ret anforte Han saaledes T a le r , der vare holdte i 
den franste konstituerende Nationalforsamling 1791, 
og da man frygtede for, at Bonden vilde lade sig 
lede af Herremcendene, skrev „Almuevennen": „G jp r 
alle de stolte Aristokrater til Skamme, som saa ofte 
have sagt: A a , hvad forstaaer den simple Bonde 
og Husmand sig paa det; de stemme jo ganfle i  
B linde, og v i kunne for en eller anden Ubetydelig- 
hed saa dem til at stemme paa, hvem det stal 
vcere." E t saadant T ilra a b  minder paafaldende 
om Boldhnset i  Versailles, og i  Forfslgelsen af hele 
Godsejerstanden gav „Almuevennen" ikke de franste 
Jacobinere ret meget efter. J a ,  ligesom man i 
Frankrig havde paastaaet, at Adelen havde folgt 
Fcedrelandet, saaledes künde man ogsaa i „Alm ue
vennen" lcese Dttringer om, at Herremcendene havde 
folgt Danmark til Tydstland, og at kun saa S o l-  
dater indkaldtes, for at Resten desto hurtigere künde 
blive Tydsternes og Herremcendenes Trcelle.
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Socialism en havde hcevet Hovedet i Frankrig, 
og paa sin Vandring gjennem ncrsten hele Europa 
var den ogsaa naaet til os. De socialistifle Be- 
strcebelser vare herhjemme ganske vist ikkc saa ud- 
prcegede og radikale som andetsteds, men Grund
Ionen i  dem kan dog ogsaa gjenfindes her. S e lv  
Forfattere som Goldschmidt udtalte Sym path i for 
de socialistiske Jdeer, og en stor Kreds af begavede 
Mcrnd vare mere eller mindre smittede af disse, 
om de end ikke aabent vilde vedkjende sig det.

En ikke ringe Kreds fandt da Heller ikke Kasino
moderne demokratiske nok, men samlede sig til M o
der i  Hippodromen, for —  som en af Partiets Virk- 
somme, Skolebestyrer Fro lun d, udtalte i  et Flpve- 
skrift —  „at arbejde for den rette Folkefriheds 
Grundlceggelse, for Grundlceggelsen af en fand de- 
mokratisk Forfatning, hvis Grundlos skulde voere de 
almindelige Menneskerettigheder: „Frih ed , Lighed 
og Broderskab". Her i  Hippodromen oprettedes 
„Valgreform-Foreningen i Kjobenhavn", og paa et 
Mode den 8de August valgte man til Bestyrelse 
for denne femten Medlemmer, hvoriblandt Alberti, 
Balthasar Christensen, Gleerup, Spandet, I .  A . 
Hansen og P lo u g , hvilken Sidste imidlertid snart 
efter udtraadte.

Ved denne Forenings Moder spillede I .  A. 
Hansen en meget fremragende Ro lle , og Hans P o - 
pularitet voxede som en ganske naturlig Folge heraf.
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T h i Hippodrommoderne vare ingenlunde sparsomt 
besagte; de samlede ncesten daglig en ta lrig Kreds, 
navnlig af Haandvcerkere, og selv den 15de August, 
da T iv o li  holdtFodselsdag, havde der til et saadant 
Mode iudfundet sig ikke mindre end 2,000 Mennesker. 
„Hippodromedarerne", som mau kaldte Demokraterne 
fra Hippodromen, maatte imidlertid udstaa haarde 
Augreb fra auderledes Tcenkende. Gjennem den 
storste P a rt  af Pressen gik der et stört Ramaskrig 
mod „disse Folkefordcervere, disse Anarkister, Re- 
publikanere og Kommunister", og „Almuevennen^ 
havde nok at gjore med at optage Kämpen mod 
alle disse Modstandere. I .  A. Hansen gav dem 
imidlertid efter bedste Evne S v a r  paa T ilta le , og 
Han havde da ogsaa den Glcede, at Han ved V a l
gene t il den grundlovgivende Rigsforsam ling idet- 
mindste i  den Valgkreds (Rudkjobing), i  hvilken 
Han selv havde stillet s ig , sejrede over sin Mod- 
kandidat, Provst Plesner.

F ra  nu af begyndte et nyt Afsnit i  I .  A. H an 
sens politifke L iv . Literaten og Journalisten er 
bleven Rigsdagsm and, og da Han stadig gjenvcelges 
i samme K reds, kan Hans Virksomhed paa Thinge 
saaledes samle sig indenfor faste, grundmurede 
Former.
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Han havde va lgt sit P a rti. I  1851 var Han 
indtraadt som Medlem af Bestyrelsen for „Bonde- 
vennernes Selskab", og saavel i „Almuevennen" som 
i R igsdagen vedblev Han kräftig at täte disses 
S a g . Mod Bondevennernes Selskabs Virksomhed 
i Landbosporgsmaalene og navnlig i  Foestesagen 
havde imidlertid „Grundejerforeningen^ dannet sig. 
Det var forst og fremmest denne Forenings Opgave 
at tilvejebringe en fr iv illig  Fcesteaflosning, og den 
maatte altsaa her mode en iv rig  Modstander i I .  
A. Hansen; da den forsogte en Tilncermelse t il 
Bondevennerne, gav Han den folgende karakteristiske 
S v a r :  „O pgiver Godsejeren sine Standsfordomme 
og sin Selvhed og virker uden i mindste Maade at 
tilsidescette sin egen velforstaaede Fordel med bro- 
derlig Omsorg for Bondens, ikke Tyende-Bondens, 
men Borger-Bondens Fremblomstren og Betryg- 
gelse, saa kan In g e n  bekcempe den herved vundne 
Jndflydelse. Men der krceves Gjerning t il at ind- 
frie de fagre O rd ." Og denne Gjerning angives 
med klare Ord at maatte vcere „en lovbnnden Af- 
lssningsregel".

Hermed er Krigstilstanden mellem disse P a r 
lier tydelig nok erklceret. Desto mere paafaldende 
maatte det vcere allerede i 1853 at se dem meget 
enig rcekke Hinanden Haanden i de vigtige S p o rg s- 
maal om Toldgrcendsens F lytn in g  og om Arve- 
folgens Ordning. Forbindelsen var imidlertid kun
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kortvarig og af rent tilfceldig Natur. Sagen  for- 
holdt sig nemlig saaledes. I .  A. Hansen havde 
med Bekymring seet, at Begivenhederne mere og 
mere tydede paa Ejderpolitikens Opgivelse, »men 
havde dog lige t il Kundgjprelsen af 28de Ja n u a r 
1852 stadig haabet, at den ikke vilde faa Naade- 
stodet. O g selv efter denne Kundgjorelse haabede 
Han, at de Mcend, som hidtil havde stottet Ejder- 
politiken, vilde vcere rede til at sore S y  steinet af 
1848 videre. D a  imidlertid In g e n  fremstod for at 
realisere Hans H aa b , maatte Han finde sig i  H e l
staten som en ubehagelig Nodvendighed og saa 
kcempe for at faa Fcrllesforfatningen saa frisindet 
som m ulig. Den almindelige Stemning var for 
Toldgrcendsen ved Elben og Arverettens Overdra- 
gelse t i l P r in d s Christian, og I .  A. Hansen mente 
da, at man burde vedtage disse to Sä g e r for desto 
hurtigere at komme til Behandlingen af selve Fcrl
lesforfatningen. A f den Grund kom Han til, sam- 
men med „Grundejerforeningen", at stille sig paa 
Ministeriets S id e , en Tilfceldighed, som ophorte 
igjen, da Ministeriet Bluhm e, der havde lovet at 
indbringe Fcrllesforfatningen, saasnart de to Sä g e r 
vare vedtagne, gik a f, og Ministeriet Orsted kom 
t il Roret.

Dette Ministerium havde man altid frygtet, og 
det viste sig ogsaa snart, at det vilde have det 
Vcesenlige af Junigrundloven dort. I .  A. Hansen
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og Hans P a rti maatte forandre Front. „N n  vilde 
Reaktionen," siger Han, „benytte den vundne S t i l -  
ling til at bortskaffe de Fordele, Demokratiet havde 
vundet ved Grundloven; det var da en Selvfo lge, 
at v i nu stod imod, at v i bekcrmpede disse Forsog, 
at v i rejste os med A lvor imod dem, der havde 
V illie  og Mod t il at gjore flige Forsog."

For at stotte en saadan Kamp blev Bladet 
„Morgenposten" stiftet den 7de Ja n u a r  1854. Det 
var Folkethingsmand D . E . Rugaard, som grund- 
lagde det, men allerede den 16de Februar gik det 
over t il et Jnteressentskab, bestaaende af Balthasar 
Christensen, Rugaard og I .  A. Hansen. Det skulde 
voere Organ for R igsdagens „Venstre" og samtidig 
for det nyoprettede Sesskab „D en  danste Haand- 
vcerkerforening", af hvilket I .  A . Hansen var baade 
Medstifter og Medbestyrer. Hansen skrev selv hyp- 
pig Artikler i  det; de drejede sig da for Storste- 
delen om Nceringsforholdene, og Rugaard besor- 
gede den egenlige politifle Redaktion. En  politisk 
Artikel af I .  A. Hansen var dog den, der i  M orgen
postens forste Periode vakte mest Opsigt. H an  havde 
gjennem flere Nnmere af Bladet stärkt angrebet 
Ministeriet, og dette, der havde Ly  st t il at vise sig 
i  sin Vcelde, befalede, at Hans Artikler skulde gjores 
t il Gjenstand for en Generalfiskal-Sag. Under ual- 
mindelig Opsigt verserede denne for Retten, indtil
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I .  A. Hansen i Slutningen af Aaret fuldstcrndig 
frikjendtes.

Forinden var Ministeriet imidlertid gaaet af. 
U villien imod det var voxet i  Labet af Sommeren, 
og da R igsdagen samledes den 2den Oktober, künde 
man ikke lcenger rolig finde sig i  at se det styre 
Landet. M an samlede sig om en M istillidsadresse, 
der skyldte H a ll, Monrad og I .  A. Hansen sin T i l -  
blivelse, vedtog den den 17de Oktober og befluttede, 
at den skulde overbringes Köngen af en Deputation 
paa 5 Medlemmer.

Denne Deputation, t il hvilken ogsaa I .  A. H a n 
sen harte, overrakte den I9de Adressen til Köngen, 
og den gjorde snart sin Virkning. M id i under 
Folkethingets Forhandlinger den L id e  resste Nrsted 
sig og oplceste et aabent Brev, hvorved Folkethinget 
oplastes. D er opstod en umaadelig Bevcegelse i  
Sä le n . Prcesten Lindberg udbragte et „Danm arks 
R iges Grundlov leve ukrcenket") og samtidig raabte 
Thingets Medlemmer og Tilharerne under stcerke 
Hurraraab „Formanden leve", „R igsdagen leve". 
Ministeriet Orsted skyndte sig at forlade Sä le n , 
men det var efter denne Scene dadsdamt og maatte 
trcekke sig tilbage.
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Saaledes blev I .  A. Hansens og Hans P arties 
forste Tilslutning til Godsejerne ikke af lang V a rig - 
hed. Af noget mere Betydning, men ligeledes 
uden dybere Grund, er en anden senere T ilslutn ing 
mellem „de störe og de smaa Bonder". Forste G ang 
hvilede den ncermest paa en Tilfceldighed, anden 
G ang ivoerksattes den af T ra n g  t il Alliance mod 
fcrlles Fjender.

Under en Sam tale mellem Bismarck og den 
bekjendte tydske Socialist Ferdinand Lassalle kom 
man til at diskntere de forestaaende B a lg . „H vor- 
for stemmer De ikke," bemcerkede Ministeren t il L a s 
salle, „med det konservative P a rt i der, hvor De 
ingen Udsigt har til at scette Deres egne Kandida- 
ter igjennem? Bore Jnteresser ere jo fcelles. De 
kcemper fra  Deres som v i fra vort Standpunkt mod 
Bourgeoisiets Bestrcebelser for at rive M agten t il sig."

Det er dette den störe Statsm ands Raad, der 
er blevet fulgt af I .  A . Hansen, da Han i  „Ok
toberforeningen" gjorde fcelles S a g  med de Gods- 
ejere, som Han tidligere saa ivrig  havde bekcempet. 
Hvad der blev talt om lige Jnteresser for den 
forenede Landbostand og om en organisk Santmen- 
smeltning af de störe og de smaa Landbrugere, det 
klang saa kjont, men det var og künde dog aldrig 
vcere Andet end Theorier og Dromme. O g dette 
har I .  A. Hansen uden T v iv l  tilfulde indseet alle
rede fra forste Fcerd; Han künde vistnok meget godt,
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h vis Bismarck, havde henvendt denne W r in g  til 
Ham, have svaret som Lassalle: „D et kan maaske 
se saaledes ud for Ojeblikket, Deres Excellence, 
men Arbejderpartiet og det konservative P a rt i vilde 
tun kunne gaa et kort Stykke med Hinanden, for 
derpaa at kcempe indbyrdes saa meget desto bit
trere." Men Sagen  er den, at I .  A. Hansen er 
en mere praktisk Politiker, end Lasalle v a r; det körte 
Stykke, som Han künde gaa sammen med sine op- 
rindelige Fjender, indsaa Han künde blive af saa 
vcesenlig Betydning for Tilbagelceggelsen af hele 
Vejen, at det nok var vcerd at se bort fra det noget 
ubehagelig Fslgeskab. Og saaledes sluttede Han 
da Alliance med Godsejerne, paa samme Maade 
som Bismarck i  1864 gjorde det med Osterrig, som 
alle fremragende Politikers i  det Store have gjort 
det, naar det stemmede med deres Fordel, og som 
de ogsaa ganske natnrlig maatte gjyre det, saa- 
fremt de i Virkeligheden vilde vcere gode Politikers. 
Om Tilladeligheden i dette Forhold kan der ikke 
vcere Tale . Saalcenge Staterne have Lov til at 
slntte Forbund for at bekcempe Hinanden indbyrdes, 
naar de have bekcempet den fcrlles Modstander, 
saalcenge maa en politisk Bevcrgelses forskjellige 
P artier ogsaa have Lov til at gjsre det Samme.

„Oktoberforeningen" blev altsaa stiftet og viste 
sig snart som den ivrigste Modstander af hele det 
bureaukratiske P a rti, der hidtil havde staaet ved
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Roret. M an har sagt om I .  A. Hansen, at Han 
kun havde tilegnet sig selv Jnte lligents for at be- 
krige In te lligen zen , og der kan, skjondt dette er 
sagt af en polittst Modstander, sagtens ogsaa vcere 
nagen Sandhed den. Men man maa da vel huste 
p aa, at det politiste P a r t i,  der ncermest stulde re- 
prcrsentere Jntelligentsen, var stivnet i  dode bureau- 
kratifle Former, og at det hverken vilde eller künde 
se, at Frihedslcengflerne og Frihedsideerne vare 
blevne nogle helt andre og langt starre, end da 
det forste Gang traadte op som Talsm and for dem. 
Historien v il engang fcelde Dom  og paavise, hvor- 
megen Sandhed og Berettigelse der er baade i  „Bonde- 
vennernes" Angreb og i  det „national-liberale" P a r 
ties Modstand; forelobig staaer det som Faktum, at 
det er Bondevennerne, t il hvem Sejren ncermest 
synes at hcelde. „Oktoberforeningen" har da ogsaa 
ganske naturlig som Folge a f, at „det forenede 
Venstre" folte sig stoerkt nok til at gaa sine egne 
V eje, oplost sig ved det forste alvorlige Sammen- 
stod. D a  Fcestesagen paany blev dragen frem i  
Rigsdagen, maatte Enigheden briste, og J.A .H a n se n  
var selv en af de Forste til at konstatere Bruddet.

H ans Optrceden under denne Debat og i  det 
Hele taget Hans politiste Virksomhed i  de sidste 
Aaringer er saa n y, at den v i l  mindes af Alle. 
Der er n atu rligvis mange Meninger om den S a g s  
Vcerd, for hvilken Han kcemper, men saameget
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kunne og burde dog selv Hans politiske Modstan- 
dere indromme, at Han har virket overordenlig 
meget til G avn for Bondens materielle Opkomst, 
at Han har kcrmpet med Udholdenhed, at Han har 
medbragt dygtige Evner t il Kämpen. M an künde 
vel sagtens nok onske, at Han i forfljellige Retnin- 
ger havde ledet Bondens Vcrkkelse og Friheds- 
bevcegelser ad andre Veje, end Han har gjort, men 
saalcenge Striden  endnu er staaende, v i l  det vcere 
vansteligt at dpmme retfoerdig mellem Ham og Hans 
Modstandere. At den danfke Bondestand flokkes 
omkring Ham med Kjcerlighed og Taknemlighed, er 
saa ganste naturligt.






