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Forord

Nærværende skrift omhandler et tidsafsnit af Sønder
jyllands historie, hvorfra flere af mine tidligere arbejder 
har hentet emne. Tilskyndelsen til det skyldes imidlertid 
dr. techn. Paul Bergsøe, hvis i. hustru var sønnedatter af 
Christian Hansen junior. Dr. Bergsøe har med stor flid 
indsamlet private arkivalier af og efterretninger om Chri
stian Hansen. Han har ligeledes ladet fremstille fotokopier 
af Hansens talrige pjecer, der ikke findes samlet i noget 
enkelt bibliotek, men har måttet skaffes fra forskellige 
biblioteker her, i Flensborg og Kiel. Dette materiale er af 
dr. Bergsøe stillet til min rådighed. Hvad der udover dette 
er benyttet i den følgende fremstilling, vil ses af anmærk
ningerne.

For den store imødekommenhed, som jeg under et kor
tere studieophold i Flensborg byarkiv har lært at kende hos 
dettes leder, stadsarkivar, dr. H. Fr. Schütt, bringer jeg 
en hjertelig tak. Dr. Schütt har ligeledes givet mig for
skellige personalhistoriske oplysninger om Christian Han
sens familie.

Udgivelsen af skriftet er bekostet af Svend Bergsøes fond.

Holger Hjelholt



i. Indledning

Selv om Grønland med dets mindst to millioner kvadratkilometer nu er 
en del af det danske rige, er det stadig gængs talemåde at kalde Dan
mark et lille land. Befolkningsmæssigt hører vi også med vore godt 4/2 
million indbyggere til de små nationer. Men når vi i løftede stunder taler 
om - eller udbringer et leve for - »Gamle Danmark«, er det, som landet 
vokser og udvider sig for vort indre blik. Vi ser for os den fjerne tid, da 
Knud den Store bød over England. Vi mindes Kalmarunionen og dron
ning Margrete. Vi tænker på dansk herredømme på Rügen, på Gulland 
og i Estland.

Men vokser landet, som tankerne går tilbage i tid, skrumper det sam
men, når vi fra de fjerne tider lader blikket vandre mod nutiden. Sond
ret, lemlæstet, »brat af slaget rammet, kastet hårdt til jord« forekommer 
riget os. Vi begræder dog ikke at have mistet erobrede lande, hvor frem
mede folk havde hjemstedsret. Vi sørger heller ikke mere over adskil
lelsen i 1814 fra Norge, ejheller over at Lauenborg, det ringe vederlag, 
som vi fik for Norge, i 1864 erobredes af Tyskland. At Holsten efter dets 
400-årige forbindelse med Danmark i 1864 gik samme vej, kan fremkalde 
blandede følelser. Nej, vi sørger over tabet af landsdele, der var den dan
ske nations odelsjord: provinserne øst for Øresund og den »halve part« 
af Sønderjylland med Ejderen som den gamle grænseflod mod det hellige 
romerske rige.

Nordslesvig genvandtes ved grænsedragningen i 1920. Sydslesvig for
blev ved Tyskland. Bør vi trøste os med, at noget af vor odelsjord blev 
reddet, og at det kunde have gået meget værre? Thi hvor sort - eller 
hvor tysk - så det ikke ud i Sønderjylland for omkring 130 år siden, da 
nationalitetskampen begyndte ! Hele Sønderjylland eller, som det officielt 
hed, hertugdømmet Slesvig styredes på tysk af det Slesvig-Holsten-Lauen- 
borgske kancelli i København. Tysk retssprog havde efterhånden vundet 
indpas i hele landet. Tysk rådede som kirke- og skolesprog i Sydslesvig 
og havde forrangen som sådant i de nordslesvigske købstæder. Det danske 
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folkesprog i Mellemslesvig trængtes hårdt af plattysk. Slesvigs forbindel
ser med Holsten var omfattende, og et separatistisk parti med en tysk 
slesvig-holstensk småstat som politisk program var groet op. Såvel i 
Slesvig som i Holsten var den økonomiske afhængighed af den mægtige 
handelsby Hamborg betydelig. Det siges således, at hamborgerne havde 
anbragt 4 til 5 millioner rdl. i holstenske godser.1 Selv det egentlige kon
geriges handelsforbindelser gik i udstrakt grad over Hamborg. Det er så- 
mænd ikke uforståeligt, at man i Tyskland eller i tysk-slesvig-holstenske 
kredse kunde komme på den idé, at ikke blot hertugdømmerne, men også 
kongeriget naturligt vilde blive et vedhæng til eller en del af et kom
mende Stortyskland, i hvert fald træde i den inderligste forbindelse med 
dette.2 Materielt, åndeligt og politisk tydede ikke så lidt herpå.

Som vi ved, rejste der sig i 1830’eme i Sønderjylland selv modstand 
både mod separatisterne og mod fortyskningen. En modstand, som sles- 
vig-holstenerne sammenfatter i betegnelsen »Den danske propaganda«. 
P. Lauridsen har i sit berømte værk »Da Sønderjylland vaagnede« ( 1 gog
as) skildret denne. Vågnede Sønderjylland? - ak, trist nok stort set kun 
Nordslesvig. Til Nordslesvig må imidlertid henregnes Flensborg. Men 
mellem Flensborg og Nordslesvig var der den væsentlige forskel, at byens 
indbyggere som helhed var blevet plattysktalende. Selv de talrige tilflyt
tere fra rent dansktalende egne gik ret hurtigt over til i daglig omgang 
at bruge plattysk. Men dette førte ikke til et politisk sindelagsskifte. Byens 
flertal forblev kongetro og trofast mod den ældgamle statsforbindelse.

I dette forhold havde de af staten udnævnte embedsmænd ingen andel 
- nærmest tværtimod. Det var de næringsdrivende flensborgere, der her 
lagde deres lod i vægtskålen. I oprørstiden (1848^) ser vi, at fem af 
disse flensborgere, der særligt var blevet udpegede som »danske parti
ledere«, fængsles af slesvig-holstenerne for uden lov og dom at føres til 
Rendsborg.3 Den ene af disse fem var den mand, hvorom den følgende 
skildring skal handle: Christian Hansen. Han var som så mange andre 
flensborgere ikke indfødt, men tilflyttet. Af hans fængsling tør man dog 
ikke slutte, at han var en af de fem mest fremtrædende kongetro flens
borgere. Nogle var nemlig allerede da flygtede eller fordrevne, og andre 
har slesvig-holstenerne af forskellige grunde ikke ment at ville røre. Men 
vi kan have lov at regne med, at Christian Hansen hører til mellem 
tylvten af de virksomste kongetro flensborgere. Her fyldte han sin plads.
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Skibsbroen i Flensborg. Litografi fra 1833 efter J. F. Fritz’ tegning

Dette er naturligvis først og fremmest af interesse i en skildring af hans 
livsløb. Men dette fængsler yderligere i sig selv som alle andre skæbner, 
hvor en mand fra ringe kår - i Christian Hansens tilfælde overmåde 
ringe — ved energi og dygtighed arbejder sig op til en anset position i 
samfundet. Selvfølgelig er det mest spændende at have gået meget igen
nem og så blive berømt, fra en grim ælling at blive en svane ! Det times 
få. Mindre må kunne gøre det. Den uden for ægteskab fødte og i yderst 
fattige forhold opvoksede Christian Hansen nåede ganske vist at blive 
»kammerråd« - en titel, ingen længere kan få. Vigtigere var det, at han 
blev en dygtig og retskaffen borger og skabte et godt hjem for den 
familie, som han stiftede.

I Ribe St. Katharina kirkebog for 1804 er Christian Hansens fødsel 
og dåb indført. Han fik ved dåben navnet Christen, men da han altid 
senere kalder sig og kaldes Christian, bruger jeg også denne form. Hans 
fødsel angives som 13. september, og hans dåb skete den 5. oktober. 
Moderen var Maren Jørgensdatter fra Eskelund i Brørup sogn (Malt 
herred, Ribe amt). Som barnefader udlagdes Niels Smeds søn i Rejsby 
(Hviding herred, Haderslev amt). I folketællingen 1803 for Rejsby finder 
vi den 21-årige Christen Hansen, søn af smeden Niels Hansen Sørensen.
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Da Christian Hansen var blevet etableret og gift i Flensborg, ned
skrev han i begyndelsen af 1832 »Mit livs historie«. Han skrev den på 
tysk og satte som motto følgende tyske vers:

Lass die Winde stürmen 
auf des Lebens Bahn. 
Ob sich Wogen türmen 
gegen meinen Kahn: 
Schiff’ ich ruhig weiter, 
wenn der Mast auch bricht, 
Gott ist mein Begleiter, 
Er verlässt mich nicht.

Begyndelsen af beretningen er, som Christian Hansen anfører, nedskrevet 
efter hans plejeforældres fortælling. Fejlagtigt anfører han dåbsdatoen 
som dagen for sin fødsel. Hvorvidt den 21-årige søn af Niels Smed virke
lig har undervist præstens børn - pastor Mohr havde ifølge folketællin
gen 1803 to døtre på henholdsvis 3 og 1 år - lader jeg stå hen. Vi giver 
ordet til Christian Hansen selv, bortset fra de enkelte oplysninger, der 
meddeles i anmærkninger.



2. Christian Hansen fortaller om sin barndom

og ungdom

Ifølge min dåbsattest hed min moder Maria og var født Jürgensen. Til 
1804 tjente hun hos præsten i Rejsby ved Ribe. Her var der på samme 
tid en ung mand, nemlig min fader, som gav præstens børn undervis
ning, og som også af og til besørgede præstens kirkelige forretninger.

Denne unge mand besvangrede min moder, men da hun var en fattig 
pige, vilde han ikke gifte sig med hende. Derimod blev han enig med 
hende om, at hun een gang for alle skulde have 100 crt. mark. - Kort 
før sin nedkomst flyttede hun til Ribe, hvor jeg blev født den 5. oktober 
1804. Da jeg havde været to måneder hos min moder, var hun på grund 
af sine økonomiske forhold nødsaget til at søge sig en plads.

Til at begynde med vilde hun have mig anbragt i en landsby ved 
Ribe, hvor nogle mennesker tilbød at tage mig i pleje for 14 r. årlig. 
Til trods for at denne lille sum passede hende bedst, var hun heldigvis så 
fornuftig, at hun tog i betragtning, at jeg vilde være militærpligtig ude 
på landet, og for at befri mig herfor vilde hun hellere betale noget mere 
i byen. Jeg kom derfor til P. A. Lausen og dennes hustru i Ribe. Det var 
ældre folk, og min moder skulde give dem 20 r. om året for min opdragelse.

Skønt min moder vel knap havde så meget i løn, som hun skulde be
tale for mig, og der næppe kunde være meget tilovers af de 100 crt. mark, 
som hun havde fået, betalte hun dog den aftalte sum i tre år. Til sidst 
var det måske ikke mere muligt for hende at skrabe pengene sammen, 
og hun besluttede derfor at befri sig for den tyngende byrde, og da hun 
vidste, at mine plejeforældre var nødt til at beholde mig, gjorde hun sig 
usynlig - uden at tage afsked med mig eller mine plejeforældre, - og 
sandsynligvis for evigt.

Nu var jeg godt og vel tre år og uden slægtninge, - og hos mine 
plejeforældre havde jeg det heller ikke helt godt. Men Gud hjælper 
imidlertid også de forladte !

Da mine plejeforældre var blevet klar over, hvad der var sket, blev de 
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meget urolige og vidste ikke, hvad de skulde stille op med mig. Den gamle 
kone græd ustandselig. Hun har senere fortalt mig, at jeg trøstede hende: 
»Det havde ingen nød, hun skulde ikke græde !« Dengang kunde jeg ikke 
indse, at det var mig - eller rettere »den fortabte søn« - hun græd over.

Mine plejeforældre anstrengte sig for at finde min moder, men for
gæves. Så henvendte de sig til øvrigheden og forlangte hjælp til min 
opdragelse. Her fik de det svar, at de havde taget mig til sig uden øvrig
hedens tilladelse, og derfor kunde de ikke nu forvente nogen understøt
telse. Amtmanden gav min plejemoder det råd, at hun skulde putte mig 
i en sæk og så drukne mig. Da hun var en god bekendt af ham, sørgede 
han dog for, at mine plejeforældre fik 5 r. årligt af byen - dog kun i 5 år.

Efter nogle års forløb døde den gamle mand, hvilket glædede mig 
meget, da han ikke havde været særlig god imod mig. Desværre blev 
min gamle plejemoders indtægter efter hans død stadig ringere, og hun 
var derfor nødt til at gå som daglejer i byen eller i marken. Da jeg kun 
var fem år gammel, bandt hun mig ofte en snor om livet, som hun så 
fastgjorde til ovnen i stuen, således at jeg ikke kunde løbe bort. Så måtte 
jeg tilbringe hele dagen i denne kummerlige situation med noget lege
tøj og et stykke smørrebrød. Af og til - men ikke altid - fik min pleje
moder middagsmad, hvor hun arbejdede, og den bragte hun mig så i 
middagsstunden. Om sommeren derimod, når hun var i marken, måtte 
jeg klare mig med smørrebrød hele dagen.

Jeg kom i skole, da jeg var seks år, men lærte kun lidt, fordi jeg var 
overladt til mig selv hjemme, og jeg fik også kun lidt varm mad. I mid
dagsstunden gik jeg i reglen hen, hvor min plejemoder arbejdede, for 
at se om der ikke skulde falde noget af til mig. Da jeg var syv år, måtte 
jeg selv sørge for mit underhold om sommeren. Jeg fik plads hos en 
mand, der vogtede køer på bymarken i Ribe. For sommeren skulde jeg 
have 2 crt. mark og et par uldne vanter; en sådan halvårlig indtægt 
bruger jeg desværre nu undertiden på en time.

Hos min første principal havde jeg det meget dårligt. Han gav mig 
ikke ret meget at spise, og jeg måtte ofte bede min gamle plejemoder 
om et stykke smørrebrød. Mine fødder var fulde af sår, og når det var 
varmt, kunde jeg næsten ikke gå. Når jeg derfor ikke kunde følge med, 
gav min strenge herre mig af pisken.

Jeg husker endnu, at der ved porten til Ribe boede en gammel kone, 
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som havde medlidenhed med mig. Hver middag smurte hun mine fød
der med græssmør, hvilket var godt for sårene. Jeg passede min plads 
godt og gav den gamle kone de tjente 2 crt. mark.

Om vinteren gik jeg kun i skole tre dage om ugen; den øvrige tid 
måtte jeg arbejde hos en kartemager (Kratzenmacher).* For dette 
arbejde fik jeg løn, som jeg var flittig til. Han vilde gerne have haft mig 
som lærling, men jeg havde ikke lyst dertil.

De derpå følgende to somre stod jeg ved det samme regiment (nemlig 
køemes). Imidlertid havde jeg fået en anden principal; det første år 
fik jeg 2 r. og det andet år 4 r. i løn. Hos ham blev der også kun givet 
lidt for tænderne, og det stod dårligt til med mine svagheder, men han 
var mere overbærende end min første principal, og jeg var naturligvis 
også bedre bevandret i faget nu.

Det var skik, at jeg hver juleaften blæste et stykke på et bøffelhorn, 
der frembragte kønne toner, for de mennesker, der havde køer på by
marken. Herved skrabede jeg nogle skilling sammen, og dem måtte jeg 
give den gamle kone. Den sidste sommer havde jeg nær taget billetten til 
det hinsides, idet min hue faldt i en å. Jeg forsøgte at fiske den op igen, 
men styrtede i vandet. Strømmen førte mig ind under en bro, og først på 
den anden side blev jeg reddet. Jeg tabte bevidstheden et øjeblik, men 
kom snart igen til mig selv. Det var kl. 4 om morgenen, og jeg skulde 
drive køerne ud af byen. Jeg vilde gerne have haft tørre klæder på, men 
af mangel på sådanne kunde det ikke lade sig gøre — jeg havde vel hele 
min garderobe på.

I mit 11 te år vogtede jeg stadig køer, og om vinteren var jeg endnu 
hos kartemageren. I mit tolvte år kom jeg til Spandet - en landsby en 
mil fra Ribe, hvor jeg tjente i 4 somre, først for 6 r. og til sidst for 7 r. 
årligt. I mit trettende år kom jeg til en rebslager om vinteren. Her skulde 
jeg dreje hjulet, men det havde jeg imidlertid ikke lyst til.

I mit fjortende år arbejdede jeg om vinteren tre dage om ugen hos 
en tobaksfabrikant. I det hele taget kom jeg desværre kun lidt i skole. 
Når jeg havde ledige øjeblikke, var det min kæreste beskæftigelse at tegne, 
og skønt jeg ikke havde fået undervisning heri, havde jeg dog bragt det 
temmelig vidt, så jeg besluttede at blive maler - og fandt også snart en, 

* I folketællingen 1834 for Ribe findes en kartemager Mads Christensen, 46 år gi.
Muligvis kan det være ham.
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der vilde have mig som lærling. Men i læretiden skulde jeg holde mig 
selv med klæder - og således faldt dette bort af sig selv, for jeg havde 
ikke nogen, som jeg kunde vente at få klæder af. Senere vilde jeg være 
skrædder, men til alt held for mig vilde han heller ikke give mig klæder.

I Spandet havde jeg det temmelig godt. Jeg fik ofte grød enogtyve 
gange om ugen, og hermed var jeg ganske fornøjet, thi en bedre leve
måde kendte jeg dengang ikke. Medens jeg var der, kom mit liv igen i 
fare: jeg blev bidt i foden af en hugorm. Da jeg havde betragtet stedet 
nogen tid, begyndte det at blive blåt. Jeg anede straks uråd, og da jeg 
vidste, at der en god halv mil derfra boede en mand, der skulde besidde 
en særlig tryllekraft derimod, snørede jeg et bånd under knæet lige så 
fast, jeg kunde, og begav mig på vej. Men før jeg nåede mit mål, blev 
benet så tykt og blåt lige op til båndet, at jeg næsten ikke kunde komme 
af stedet. Endelig nåede jeg frem, og ved huset kom manden mig i møde. 
Jeg bad ham straks om at hjælpe mig, men han spurgte, om jeg havde 
penge, da han ellers ikke vilde hjælpe mig. Naturligvis havde jeg ingen, 
men mine bønner og tårer fik ham endelig til at forbarme sig over mig. 
Jeg kom ind i stuen og satte mig på en stol, medens manden lagde sig på 
knæ foran mig med foldede hænder og bad. Da han var færdig dermed, 
rejste han sig, løste båndet under knæet og sagde, at nu kunde det ikke 
skade mere. Imidlertid havde hans tryllebøn ikke hjulpet, for jeg blev 
blåsort helt op til brystet. Efter at have gennemgået mange smerter blev 
jeg helt vild.Den stakkels mand og hans kone bedækkede hele mit legeme 
med plastre og måtte tilbringe hele natten hos mig. Først den følgende 
morgen kom jeg igen til besindelse, og folkene havde hvert øjeblik natten 
igennem troet, at jeg var død. Efter otte dages forløb var jeg næsten 
helt rask igen.

I mit femtende år gik jeg til konfirmationsforberedelse om vinteren 
og måtte samtidig passe skolen, idet jeg hidtil havde fået meget lidt un
dervisning. Den 9. april 1820 blev jeg konfirmeret. Nu kunde jeg ikke 
mere bo hos den gamle kone om vinteren, men måtte til at søge min 
lykke i verden. Den gamle kone havde undertiden talt om mine forældre, 
dog havde hun hverken bekymret sig om, hvorvidt min moder endnu 
havde sine forældre eller andre slægtninge, eller om hvor hun var barne
født. Min fader havde straks efter min fødsel forladt præsten i Rejsby, og 
hun vidste lige så lidt om, hvor han opholdt sig.
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Titelbladet til Christian Hansens beretning om sit liv. Nedskrevet 1832

Efter at min moder havde været borte i fire år, skal hun have haft 
plads i Flensborg, hvor en fra Ribe skal have talt med hende. Min moder 
skal have spurgt, om jeg havde det godt, og hvorledes det ellers gik mig. 
Siden har ingen - hverken min plejemoder eller jeg - til mit sekstende 
år hørt noget om min moder.

Medens jeg tjente i Spandet, lærte jeg en købmand - Jens Laurop fra 
Løgumkloster - at kende. Han drev tillige vognmandsforretning. Han

2 Chr. Hansen jr. 



syntes om mig, da jeg altid var en munter knægt, og han vilde tage mig 
til sig. I hans fravær skulde jeg passe hans lille købmandshandel og sam
tidig se efter bedriften. Vi tog ikke andre bestemmelser, udover at han 
skulde give mig nogle klæder. Da jeg havde været hos ham en kort tid, 
hvor han havde været tilfreds med mig, og da hans forretninger voksede, 
lavede han en kontrakt, hvorefter jeg skulde 5 år i lære hos ham. I den 
tid skulde han give mig de nødvendige klæder og de første to år betale 
for mig i skolen for 3 timers undervisning om ugen. Jeg skulde have 
undervisning i det tyske sprog, i skrivning og regning - og herved for
bedrede mine kundskaber sig noget. Det første år måtte jeg ofte gå 8-10 
mil om dagen for at købe landbrugsvarer, og jeg har mange gange - når 
posten om aftenen bragte en god efterretning - begivet mig på vej og 
gået hele natten - og herved var jeg altid glad og fornøjet.

Senere, da han vel indså, at jeg udførte forretningerne til hans fordel, 
købte han en gammel ridehest til mig, og på den foretog jeg så mine 
strejfture. Det var rigtigt vand på min mølle. Skønt mine klæder var 
dårlige - hvilket egentlig kun var hans kones skyld - havde jeg dog de 
største tanker om mig selv, når jeg kom ridende på det gamle øg.

I mit syttende år lod han mig rejse til Hamborg ad vandvejen med 
en lille ladning smør, spæk, klude, uld og huder. Jeg opholdt mig tre 
uger i Hamborg, solgte varerne og købte andre. Jeg havde en god og 
heldig rejse, som min principal var glad for og tilfreds med. På hele 
rejsen havde nemlig mine personlige udgifter kun beløbet sig til 9 crt. 
mark, og herover brast han i latter og kunde ikke forstå, at jeg kunde 
foretage en rejse til Hamborg for en så lille sum.

Min principal begyndte nu at skrante og måtte derfor helt overlade 
til mig at rejse rundt. Hver fjortende dag tog jeg i reglen til Flensborg 
og til Jylland, og desuden foretog jeg senere endnu to rejser til Hamborg. 
Da forretningen var vokset stærkt, blev jeg næsten uundværlig for min 
principal. Selv om han var en streng mand, stod jeg mig godt med ham. 
Derimod havde han en satan til kone, og jeg kunde ikke enes med hende 
- og når jeg ikke vilde give mig, gik det ud over manden, hvilket gjorde 
mig ondt, da han ikke havde fortjent det af konen. Hans sygdom blev 
værre og værre, og til sidst måtte han til stadighed holde sengen.

I mit tyvende år var mit liv for tredie gang i fare. På vejen til Flens
borg havde jeg nemlig det uheld at vælte, hvorved jeg kom ind under
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vognen, der havnede i en grøft, hvori der ikke alene var dybt vand, men 
også noget is. Vognen var ladet med smør i fjerdingkar, men til alt held 
var der spændt en presenning over, således at smørret lå som muret fast 
i vognen. Der var en medhjælper med foruden mig selv, men trods alle 
hans anstrengelser lykkedes det ham ikke at hjælpe mig. Jeg lå så fast 
under vognen, at jeg næsten ikke kunde røre mig, og jeg tænkte ved mig 
selv, at redning var umulig. Jeg vilde råbe, men min mund blev fyldt 
med vand. Endelig lykkedes det min medhjælper at få fat i mit ene ben, 
og han fik med besvær halet mig frem, men da var jeg ikke ved bevidst
hed. Han tog mig så på ryggen og bar mig hen til et hus, der til alt held 
fandtes i nærheden. Manden og konen dér stod straks ud af sengen, og 
efter at de havde klædt mig af, hvilket jeg ikke mærkede, lagde de mig 
i den varme seng, som de lige havde forladt. Snart efter kom jeg til mig 
selv, og da jeg var blevet af med noget af det vand, jeg imod min vilje 
havde slugt, befandt jeg mig ganske godt.

Det var om vinteren, og jeg måtte fortsætte rejsen; men mine klæder 
var helt gennemblødt. Derfor måtte jeg låne klæder af den mand, til hvis 
hus jeg var blevet bragt. Disse klæder var alt for store og egentlig ikke 
moderne, men til trods for at jeg lignede et fugleskræmsel, fortsatte jeg 
min rejse til Flensborg.

Endelig var mine læreår til ende. Men min principal og velgører, som 
jeg har meget at takke for, døde - og hans heks til kone lukkede hans 
øjne. Da hun imidlertid vilde fortsætte forretningen, og da jeg jo kendte 
det hele og derfor ikke kunde undværes - og heller ikke havde noget 
andet tilholdssted, måtte jeg blive hos hende. Vi kunde dog ikke enes ret 
længe, thi skønt jeg gjorde mig al umage for at drive forretningen videre 
så fordelagtigt som muligt for hende, troede hun altid det modsatte, og 
der var af den grund stadig splid imellem os.

Jeg forsøgte derfor at få en anden plads og kunde også få tre for en, 
men jeg vilde helst ansættes hos P. N. Hansen.* Flere gange havde jeg 
talt med ham derom, og en dag sagde han, at han havde en stilling til 
mig. På min derpå følgende rejse fortalte han mig, at det var hos ham 
selv. Vi blev enige om, at jeg ingenting skulde have i løn det første år, 
men det andet år skulde jeg have 50 rth. - Glad rejste jeg til Løgum
kloster og meddelte straks enken, at jeg ikke vilde blive længere hos 
* Købmand Peter Nicolai Hansen omtales bl.a. i Sdj. Årb. 1936, s. 104.
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hende. Først blev hun rasende; men da hun så hørte, at jeg virkelig 
havde fået en anden stilling, græd og bad hun og sagde, at jeg skulde 
blive hos hende. Hun vilde gerne give mig 50 r. det første år, men jeg 
ænsede ikke hendes bønner og tårer og ændrede ikke min beslutning - 
og havde hun ikke været kulret før, så blev hun det nu, og jeg havde en 
kort, streng tid hos hende.

Da jeg skulde rejse, forlangte jeg 25 r. for den tid, jeg havde været 
kommis, nemlig trekvart år. Hun bandede på, at hun ikke vilde give mig 
en skilling. Jeg henvendte mig så til en af hendes afdøde mands venner, 
der gav mig det råd, at jeg uden videre skulde indanke sagen for øvrig
heden. Jeg truede hende dermed, men det hjalp altsammen intet - og så 
gik jeg. Da hun mærkede, at det var alvor, kaldte hun mig tilbage, da jeg 
var kommet et stykke hen ad vejen, og gav mig de 25 r. uden at sige et 
ord. Det var nu hele min formue; så mange penge havde jeg aldrig før 
ejet, og jeg forestillede mig, hvilke vidundere jeg kunde udrette med dem. 
Mine klæder var imidlertid så dårlige, at jeg først måtte anskaffe mig 
nogle andre, og derved blev mine formueomstændigheder kun dårlige.

Den 30. januar 1826 forlod jeg så det hus, hvor jeg havde tilbragt 
seks år. Jeg vilde tage afsked med enken, men hun havde ikke et ord 
tilovers for mig.

Jeg takkede Gud for, at jeg nu var nået så langt, og rejste glad og 
ved godt mod til Flensborg, hvor jeg den 1. februar 1826 kl. 8 om afte
nen tiltrådte min plads hos P. N. Hansen. Begyndelsen var ikke særlig 
morsom for mig: jeg fik anvist et soveværelse inde bag i pakhuset, som 
var meget dårligt. Da der ikke mere var nogen, som sov der, forlangte 
jeg naturligvis en sovekammerat, og skønt der var en kommis og fire 
svende, vilde ingen af dem sove bagved i pakhuset. Herover opstod der 
en strid mellem P. N. Hansen og dem. Efter P. N. Hansens bøn bekvem
mede Jensen sig til sidst dertil, men rigtignok kun for et tidsrum af tre 
måneder. Derefter fik jeg en ny sovekammerat hver tredie måned, men 
i halvandet år måtte jeg til stadighed sove der. I det hele taget blev jeg 
i begyndelsen tilsidesat af mine kolleger ved enhver lejlighed, særlig fordi 
de kun anså mig for at være en vognmandskarl, da jeg så ofte hentede 
varer fra Flensborg. Jeg måtte tålmodigt finde mig deri.

Til at begynde med havde jeg ikke noget bestemt arbejde i huset, og 
ingen vilde vise mig til rette. Bogholderen var mig heller ikke venlig
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stemt. Når jeg spurgte ham om noget, som jeg ikke vidste, fik jeg i 
reglen intet svar - eller også et forkert svar. Han lod mig også ofte tyde
ligt mærke, at jeg skulde være hans efterfølger - om det virkelig var 
hans alvor eller blot smiger, ved jeg ikke bestemt. Jeg havde fortalt 
mine kolleger, at P. N. Hansen havde sagt, at jeg skulde rejse for ham, 
men det fandt de ganske latterligt.

Jeg blev bedre og bedre kendt med forretningen og iagttog temmelig 
nøje, hvad der foregik. Skønt det første halve år i P.N. Hansens hus ikke 
var særlig behageligt for mig, da jeg jo allerede havde fartet en del om 
i verden og nu måtte tage imod ordrer af svendene, fandt jeg mig dog 
nogenlunde deri og var stadig munter og tilfreds med mit arbejde. Yder
ligere havde jeg i hele mit liv kun haft få glade dage.

Endelig kom den længselsfuldt ventede tid, hvor jeg skulde rejse for 
min principal. Den første tur foretog jeg til hest til Sønderborg og Nord
borg. Skønt det regnede uophørligt, rejste jeg om middagen og an
kom ganske gennemblødt til Sønderborg om aftenen. Jeg havde kun få 
klæder og ingen ridebenklæder og måtte klare mig et helt år uden så
danne, da jeg ikke selv kunde anskaffe dem. Efter denne tur måtte jeg 
rejse næsten hver uge, hvorved mine få klæder blev dårligere og dår
ligere, og særlig i fremmede byer kunde jeg næsten ikke være bekendt 
at sige, at jeg rejste for P. N. Hansen. Jeg havde allerede fået en del for
skud af den løn, jeg skulde have det andet år, og af P. N. Hansen fik jeg 
ingen klæder, skønt han havde lovet mig det.

På denne tid foretog jeg en rejse på 23 timer til Hamborg. Jeg skulde 
bringe nogle nødvendige toldsager i orden, og jeg var også så heldig at 
ordne sagen til min principals fulde tilfredshed.

Nu havde jeg været hos ham i halvandet år og havde gjort mange 
erfaringer og bekendtskaber på mine rejser. Jeg besluttede derfor at 
etablere mig og mente, at jeg let kunde slå mig igennem som mægler, 
da jeg ikke kunde få noget tilovers ved at have ansættelse - men måske 
så jeg dengang for optimistisk på situationen. Jeg meddelte straks min 
principal min beslutning, nemlig at jeg kun vilde blive hos ham til påske. 
Han forestillede mig først alle farerne ved dette, men jeg blev min be
slutning tro - særlig fordi herr Hansen ved min ansættelse havde lovet 
mig nogle klæder. Mad. Hansen var også til stede og besværede sig over, 
at jeg ikke havde sagt, at jeg trængte til klæder. Jeg svarede hende, at

21 



hun lige så godt selv kunde se, at jeg trængte til klæder, som at jeg 
skulde sige det til hende.

Hansen spurgte mig, hvormed jeg da tænkte på at etablere mig. Jeg 
tilstod åbenhjertigt, at det var min hensigt at anlægge en lille eddike
fabrik. Herefter truede han med, at han vilde sætte prisen på eddike så 
lavt, at jeg ikke kunde tjene noget derved. Jeg svarede, at det kun tjente 
ham til skam, hvis han med sin store forretning vilde undertrykke min 
lille. Han indså vel, at der ikke var noget at stille op med mig, og da han 
nødig ville undvære mig, foreslog han, at han vilde afslutte en fordel
agtig kontrakt med mig, hvis jeg vilde blive hos ham i fem år. De to 
første år skulde jeg have 80 r. og de 3 sidste år 100 r. om året i løn, og 
endvidere vilde han tillade, at jeg for egen regning handlede med land
brugsvarer og manufakturvarer. På grund af disse gode udsigter beslut
tede jeg at blive; jeg tænkte ikke på, at fem år er en lang tid, og at 
meget kan hænde på så lang tid. Han lovede mig også, at jeg skulde 
komme på kontoret.

Kort tid derefter foretog jeg en rejse til Hamborg for at købe varer til 
ham, og jeg gjorde dette til hans fulde tilfredshed.

Snart efter blev kontorforretningerne overladt til mig, og jeg begyndte 
allerede for egen regning at gøre små forretninger med manufakturvarer 
etc., som jeg kunde få på kredit her i byen og igen sælge på rejser til 
Jylland og Fyn, ligesom jeg lavede tuskhandel med smør og andre land
brugsprodukter. Min lille forretning voksede mere og mere; på fire 
måneder beløb overskudet sig til 650 crt. mark.

Imidlertid kunde P. N. Hansen ikke lide, at jeg besørgede mine egne 
forretninger. Han havde vel heller ikke tænkt sig, da han gav mig til
ladelse dertil, at det kunde blive til noget, især da jeg ikke havde nogen 
formue. Han lod mig tydeligt mærke, at han mente, at hans forretnin
ger blev forsømt derved, hvilket dog aldeles ikke var tilfældet. Om afte
nen måtte jeg ikke engang gå ud, og han vilde helt forbyde mig mere 
at handle for mig selv. Det bedste forhold kunde derfor ikke bestå 
mellem os, og da han ikke engang vilde holde sit ord eller kontrakten, 
blev jeg fortrædelig og besluttede, at jeg ikke vilde blive længere end til 
påske. Han kunde så gøre, hvad han vilde. Jeg ventede kun på en lej
lighed til at meddele ham min beslutning, og den kom også som kaldet: 
En aften kl. 9 var jeg gået hen til naboen Hans Jensen, og jeg havde
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næppe fået sat mig på en stol, førend P. N. Hansen, der søgte mig, kom 
og med ikke ligefrem behagelige ord lod mig forstå, at jeg straks skulde 
komme hjem. Han ventede på mig i kontoret, og da jeg spurgte, hvad jeg 
skulde, idet de løbende forretninger var i orden, sagde han med torden
stemme, om jeg understod mig i at gå ud uden hans tilladelse ! I det øje
blik var min tunge heller ikke bundet, og han ventede ikke længe på svar
- og det var sådan, at han straks begav sig ud af kontoret.

Den følgende morgen meddelte jeg ham straks, at jeg kun vilde blive 
til påske. Han truede mig og sagde, at han ifølge den afsluttede kontrakt 
nok skulde lære mig, at jeg skulde blive den aftalte tid. Jeg forandrede 
imidlertid ikke min beslutning, men holdt fast ved, at jeg kun vilde blive 
til påske. Der gik således nogle dage; - P. N. Hansen og jeg talte ikke 
sammen mere end nødvendigt.

Omtrent seks uger før denne tildragelse havde jeg nået mit 24. år, 
nemlig den 5. oktober 1828. De sidste par år havde været de mest sorgfri 
i mit liv, skønt jeg også i denne tid havde haft mange ubehageligheder;
- og denne ro skulde altså heller ikke vare evigt. Skønt jeg havde rejst 
meget og havde været temmelig vidt omkring i verden, havde jeg dog 
aldrig følt den rigtige kærlighed for en pige, men nu kom også kærlig
heden med i spillet: Jeg så min Catharine for første gang på gaden, og 
selv om jeg nok kunde se, at hun var en tjenestepige, havde jeg dog 
aldrig før følt sådan for en pige, som jeg følte for hende. Jeg vidste ikke, 
hvem hun var eller hvorfra, men jeg kunde ikke mere glemme hende. 
Den derpå følgende søndag traf jeg hende på et offentligt bal; der var 
flere af mine bekendte med, som imidlertid ikke kendte mine tanker. Jeg 
dansede nogle gange med hende og spurgte, om jeg ikke måtte følge hende 
hjem, men til min beklagelse havde hun lovet en af mine venner dette. Jeg
måtte derfor nøjes med hendes veninde, og vi fulgte dem begge hjem, 
uden at jeg dog kunde komme til at tale alene med min Catharine. Hun 
så mig også for første gang og kunde derfor ikke vide mine hensigter. 
Jeg sagde ofte til mig selv, at jeg ikke vilde eftersøge hende, da jeg nok 
kunde indse, at det ikke hjalp noget, at jeg gik i giftetanker - men det 
var mig umuligt at bortjage hende af mit hjerte. Den næste søndag 
søgte jeg hende på det samme sted, men forgæves. Jeg vidste ikke, hvor 
hun boede, og jeg turde ikke spørge nogen derom, thi jeg mente, at de 
straks vilde kunde læse i mine øjne, hvad jeg gemte i mit hjerte.
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Giftermål og etablering som købmand.

Udnævnelse til broskriver

»Jeg vidste ikke, hvor hun boede«. Men kærligheden overvinder alle 
hindringer. Snart fik han opspurgt, »hvor hun tjente, at hun ikke var 
forlovet, og at hun var tyve år gammel og havde fattige forældre«.1 
Pigens fulde navn var Catharine Marie Hencke (Hänicke eller Häncke). 
Hun var fire år yngre end Christian Hansen og var født i Flensborg. 
Hendes fader var afdøde snedker Johann Daniel Hencke (Hänicke), hen
des moder hed Christine, f. Wanner.2 En aften, Christian fulgte hende 
hjem, lykkedes det ham, da de var nået til Den danske kirke ( Helligånds
kirken), at få tungen på gled og fremstammet et frieri. »Den 23. novem
ber 1828 blev jeg forlovet uden at vide, hvorledes og hvormed jeg 
skulde forsørge en kone anstændigt«.3

For hurtigere at blive selvstændig og gift med sin Catharine prøvede 
Christian på at slippe ud af kontraktforholdet til sin principal, P. N. 
Hansen. Men denne holdt fast ved, at han måtte blive den aftalte tid. 
Efter et par års forløb enedes de om, at Christian Hansen etablerede sig 
selvstændigt med manufakturhandel og på sådanne betingelser, at han 
ikke skadede P. N. Hansens forretning. Sidst på året 1830 fik han bor
gerskab i Flensborg;4 den 24. april 1831 åbnede han sin egen forretning. 
Søndagen den 15. maj, »lykkelige dag«, viedes han og Catharine i hjem
met af pastor Valentiner ved Mariekirken.5 Som vidner var købmand 
P. N. Hansen, købmand J. N. Soltau og madam Maack til stede.

Sommeren 1833 købte Hansen hus (nr. 51) på Nørretorv.0 Ved til
trædelsen Mikkelsdag 1833 skulde han betale 1500 mark slesvig-holstensk 
kurant, et halvt år senere atter 1500 mark (med renter) og Mikkelsdag 
1834 igen 1500 mk. Han overtog forskellige på huset hvilende afgifter 
og gæld. Resten af købesummen, 5195 mk., forblev uopsigelig i 10 år fra 
sælgerens side mod rigtig betaling af renter, 4 %> %.

Det var et rummeligt hus i tre stokværk, som den Hansenske familie - 
nu tre personer, da der i marts 1832 var født sønnen Christian Nicolai
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- flyttede ind i. Hansen forsøgte allerede i december 1836 at få det solgt 
igen, men det blev ikke af. I salgsannoncen omtales huset som forsynet 
med fuld kirke- og markrettighed, egen indkørsel og løbende vand i går
den.7 Beboelseshuset samt pakhuset med flere baghuse angives at være i 
bedste stand. Beboelseshuset indeholder ikke færre end 30 værelser, af 
forskellig størrelse, alle med gibsloft, og 22 jernkakkelovne. Under hele 
huset findes hvælvede kældere, der ligesom kælderen mod gaden er fuld
kommen tørre, da Hansen i den sidste tid har anlagt vandledninger. 
Haven har udgang til den såkaldte »Lillewege« og er for få år siden 
bleven nyanlagt, beplantet og forskønnet med mange træer, stauder etc. 
Hansen mener, at som lejlighederne nu er udlejede, og når hans egen 
ansattes til en rimelig leje, vil huset kunne indbringe 1600 mk. kurant. 
Denne sum kan dække ikke blot afgifter og reparation, men forrente en 
kapital på 10.000 rdl. kurant.

I efteråret 1840 udbyder Hansen atter huset til salg.8 Nu får vi yder
ligere at vide, at der er 5 køkkener, 4 hvælvede kældere, 1 pakhus og 2 
små sidebygninger. Den årlige lejeindtægt er 415 rdl., og lejen for hans 
egen bolig anslås til 90 rdl. kurant. Afgifterne til stat og by er ca. 84 rdl. 
kurant. Stenhuggermester H. A. Klewing har givet tegning til ændring af 
trappen, således at den kan gøres bekvemmere og med færre trin.

Først i foråret 1841 fik Hansen huset solgt og da til sin gamle prin
cipal, købmand P. N. Hansen.9 Han fik en del mere for det, end han 
havde givet, men havde også bekostet adskilligt på det.

Der kan have været flere grunde til, at Hansen skilte sig af med den 
store ejendom. Besværet med vedligeholdelsen? Besvær med lejere eller 
med at skaffe lejere? Man kan formodentlig også tænke på, at året for 
opsigelse af købesummens restbeløb rykkede nærmere. Og nogen vel
stillet mand blev Christian Hansen ikke ved sin købmandsforretning. Det 
fremgår af byregnskaberne, at han ganske vist ikke hørte til de lavest be
skattede, men heller ikke nåede op blandt de mere velstillede købmænd. 
I et par af de regnskaber, som jeg har set på, er han opført som værende 
i restance med skatten; denne bliver dog betalt inden årets udgang.10

Hansen etablerede sig, som nævnt, som manufakturhandler. I decem
ber 1833 annoncerer han om et parti »draps de zephyr« og »circassien- 
nes« til damekåber og underretter publikum om, at han har tøjer i alle 
farver og arter, til billige priser.11 Sidst i oktober har han dog averteret

25



Christian Hansen junior. Fot.

om nogle nye jernkakkelovne i to etager, men mon han ikke har fore
fundet dem i det nykøbte hus?12 I april 1836 meddeler han, at han har 
åbnet en krydderi-, farve- og vinhandel med udskænkning.13 Det hænger 
sammen med, at det femår nu var udløbet, i hvilket han havde forpligtet 
sig til ikke at handle med samme varer som P. N. Hansen. - I juli 1836
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Catharine Marie Hansen, f. Hänicke. Fot.

averterer han et fløjtespil og et harpespil med 8 dages gående ur og nogle 
spilledåser billigt til salg.14

Efter at have solgt sit hus flyttede Hansen ind i Storegade, nr. 335. 
Vi møder i den følgende tid i det flensborgske ugeblad og i det 1840 
grundlagte »Flensburger Zeitung« annoncer fra ham om Christiania
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ansjoser og norske sild samt cigarer.10 Men hvad Christian Hansens 
hoved syslede med, var, som vi om lidt skal høre, helt andre ting. Godt 
var det nok, at der midt i fyrrerne åbnede sig mulighed for ham at for
lade købmandshandelen og erhverve sit brød ved overtagelse af et kom
munalt embede.

I 1845 var stillingen som havneskriver (broskriver) ledig. I septem
ber 1845 approberede generaltoldkammer- og kommercekollegiet i Kø
benhavn en ny havne- og broanordning samt havne- og brotakst for 
Flensborg.16 Forud for approbationen var gået ret vidtløftige forhand
linger mellem magistraten og kollegiet. I paragraf 11 af den nye anord
ning hedder det, at nærmest under byens havne- og brokommission står 
havnekassereren (d.v.s. havne- eller broskriveren). Han vælges af magi
straten med halvårligt opsigelsesvarsel og forsynes med en instruktion. 
Hans årlige løn er 640 rbdl. fra havnekassen samt bolig, svarende til en 
værdi af 50 rbdl. årlig leje. Til gengæld har han at udføre de ham over
dragne forretninger uden yderligere godtgørelse og navnlig uden at hæve 
sportler eller gebyrer. Han skal stille en kaution til magistrat og depute
retkollegiet på 1600 rbdl. I anordningens paragraf 13 fastslås, at det på
hviler brofogeden at føre det daglige specielle underopsyn med skibsbroen 
og i havnen. - Anordningen trådte i kraft fra 1. januar 1846.

Efter at stillingen som broskriver var opslået ledig, valgte magistraten 
i sit møde den 23. december 1845 blandt de indkomne ansøgere Chri
stian Hansen.17 Det betød, at han og hans familie nu fik bolig i det af 
byen ejede, i det 16. århundrede opførte Kompagnihus ved havnen. 
Familien var i de gåede år forøget med endnu tre børn, en søn og to 
døtre: Eduard Georg, født i november 1837, Louise Marie, født i juni 
1840, samt Maria Augusta, født juli 1842. Der kom i ægteskabet endnu 
en søn, Gustav Theodor, født i januar 1847, et ars bd efter over
tagelsen af embedet som broskriver.

Til overladelsen af Kompagnihuset knyttedes en række nærmere be
tingelser. Den store sal og det dertil stødende værelse havde han uden 
vederlag at overlade byen, når det behøvedes til offentlig brug, nemlig 
ved sø- og landsessioner, stændervalg, møde i havnekommissionen m.m. 
Ligeledes skulde han uden betaling sørge for opvarmning ved sådanne 
lejligheder; men den har vel næppe behøvet at være så kostbar, da 
mange mennesker var samlet. Endvidere skulde broskriveren erlægge af-
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gifterne af Kompagnihuset, betale mindre reparationer indtil et beløb 
af 16 rbdl. årlig, afholde udgifterne ved husets og gadens renholdelse 
samt indsætning af ituslåede vinduer, sørge for hvidtning af vægge og 
for rensning af kakkelovne og skorstene. Den ved Kompagnihuset lig
gende have overlodes ham, men magistraten forbeholdt sig til enhver 
tid at kunne tage den igen uden erstatning. Såfremt hvervet som vejer
mester overdroges ham - hvervene plejede at høre sammen - havde han 
at rette sig efter magistratens bestemmelser herom. I januar 1846 bil
ligedes taksterne såvel for brofogeden som for brugen af byens vægte og 
måletønder.

Den 12. januar 1846 forpligtedes Christian Hansen ved håndslag i sit 
nye embede.18 I forvejen havde han stillet den krævede kaution på 1600 
rbdl. Den 13. januar tiltrådte han, og i godt en halv snes år møder vi 
derefter Hansens lidt tynde, men tydelige og ordentlige skrift i kasse
journalen for Flensborgs havne- og brokasse. Vi har lov at tro, at stil
lingen var en ønskestilling. Han havde her fingeren på byens puls, fulgte 
med i handelslivets skiftende kår i den by, af hvis velfærd han var så 
levende optaget.



p. Tværbaneprojektet

Af de sønderjyske byer var Slesvig fra gammel tid regeringsby, sæde for 
hertugdømmets egne øverste autoriteter. Her træffer vi den slesvigske 
overret og den i 1834 oprettede slesvig-holstenske regering, et mellemled 
mellem de lavere myndigheder og regeringskollegierne i København. I 
Slesvig residerede ligeledes den kongelige statholder - fra 1842 til 1846 
prins Frederik af Nør - og i Slesvig holdt den slesvigske rådgivende stæn
derforsamling, der som den holstenske og de kongerigske var indført ved 
forordningerne 1831 og 1834, sine møder.

Medens Slesvig var embedsmandsby, hvor de slesvig-holstenske, sepa
ratistiske lærdomme, som universitetet i Kiel indprentede de studerende, 
havde fundet vid udbredelse, var Flensborg en handelsby; her var det de 
driftige købmænd, som gav tonen an. I befolkningstal lå Flensborg højest 
af de sønderjyske byer. I 1845 havde den 13.443 indbyggere mod Sles- 
vigs 11.551.

Tabet af Norge i 1814 havde ramt den flensborgske handel stærkt; 
den havde tidligere levet højt på navnlig udførsel af brændevin til vort 
broderland. Den flensborgske skibsfart og handel var siden gået meget 
tilbage og led under den overmægtige konkurrence fra hansebyen Ham
borg, dette europæiske vekselkontor. Flensborg havde dog stadig skibe, 
der sejlede på Vestindien, enkelte også på Ostindien, og hvert forår 
stævnede mange flensborgske skibe ud for at drage på sælfangst til Grøn
land. Handelen på og med kongeriget og de danske kolonier var ryg
raden i den flensborgske økonomi. Det faldt nok så besværligt for de sles
vig-holstenske separatister at få købmændene i Flensborg til at indse, at 
det var fordelagtigt for dem at save den gren af, hvorpå de selv sad. 
Hvorfor kunde alt ikke blive, som det var, hvorfor opgive den gamle 
helstatsforbindelse? Kom man i nærmere forbindelse med Tyskland, blev 
tilsluttet den nye preussisk-tyske toldforening, vilde dette så ikke være 
ødelæggende for Flensborgs økonomi?
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Flensborgeren Christian Paulsen, der i 1825 var blevet professor i 
Kiel, tog kraftigt til orde imod det slesvig-holstenske program, som Uwe 
Jens Lornsen i 1830 havde opstillet. Paulsens skrift er fra 1832 og om
handler Slesvigs statsret og nationalitet: »Ueber Volksthümlichkeit und 
Staatsrecht des Herzogthums Schleswig«. Carl v. Wimpfen, født i Lyks- 
borg, der 1835 blev herredsfoged i Vis herred, Flensborg amt, havde 
allerede i 1831 i sit skrift »Ueber die staatsrechtlichen Verhältnisse der 
Herzogthümer Schleswig und Holstein« fremhævet de væsentlige stats
retlige forskelle mellem de to hertugdømmer og stærkt advaret mod 
Slesvigs nærmere forbindelse med Holsten. Derimod havde den slesvig- 
holstenske bevægelse i Flensborg en ivrig talsmand i advokaten Jürgen 
Bremer, født i Adelby ved Flensborg; han blev i 1833 over- og landrets- 
advokat. I 1848 kaldtes han til medlem af oprørsregeringen.

Når kongens statholder, prinsen af Nør, der sandelig slet varetog kon
gens interesser, plejede at betegne Flensborg som »die verdammte dänische 
Stadt«,1 så var det, fordi byens overvejende flertal var loyalt og konge
ligsindet og mod en adskillelse fra Danmark. Det skyldtes ikke, at Flens
borg sprogligt var dansk. Det officielle sprog var højtysk, og den lille 
danske kirke, Helligåndskirken, var ikke ligeberettiget med sognekirkerne. 
Indbyggernes omgangssprog var væsentlig flensborg-plattysk trods de 
mange tilflyttere fra en dansktalende omegn. Også Christian Hansen har 
efter sin tilflytning sikkert mest betjent sig af byens dagligsprog. Det 
brugte hans kone, der, skønt de efter 1864 blev bosatte i København, 
aldrig gik over til at tale rent dansk. Hun fortsatte, som en sønnedatter 
har fortalt, at blande det med plattysk, føjede f.eks. stadig et »mann« 
ind og sagde »lyte« i stedet for mennesker.2 Christian Hansen talte og 
skrev både tysk og dansk flydende, selv om enkelte grammatiske unøj
agtigheder af og til løb med.

Hansen hørte næppe til dem, der forstod og vurderede Grundtvigs 
ord »Modersmål er vort hjertesprog - kun løs er al fremmed tale«. Men 
levende optaget, som han var af sin bys trivsel, blev han ligesom de fleste 
af sine standsfæller en afgjort modstander af slesvig-holstensk separatisme 
og tanken om inkorporation i Tyskland. I modsætning til Slesvig valgte 
Flensborg også til stadighed som stænderdeputerede loyale og kongelig- 
sindede mænd. Den ene af disse var den fremtrædende købmand, agent 
H. C. Jensen, der var deputeret i det lange tidsrum 1836-1857.3 Den
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anden var fra 1838 den djærve, men sammenlignet med Jensen mindre 
velstillede sukkerraffinadør Peter Nielsen.

På hvilket tidspunkt den idé, der blev Chr. Hansens kongstanke, er 
slået ned i ham, kan i hvert fald ikke angives med dag eller time. Ideen 
var tværbane projektet: en jernbanelinie fra Flensborg til Husum og 
videre til Tønning. Formålet var at drage transithandelen fra Nordsø til 
Østersø denne vej og herved tilføre de tre byers handel ny livskraft. Først 
og fremmest tænkte Hansen naturligvis på Flensborg. Planen var be
stemt til at gøre Sønderjyllands (og Danmarks) afhængighed af Ham
borg mindre, men måtte, om den blev realiseret, også mindske sejladsen 
gennem Sundet.

Som jernbanernes fødselsår plejer man at anføre året 1830, da Man- 
chester-Birmingham-jernbanen åbnedes. I Tyskland var den første bane, 
fra 1835, den mellem Nürnberg og Fürth. Om det vidunderlige i det nye 
kommunikationsmiddel, om den forfærdende hastighed, hvormed man 
bevægede sig, får man et glimrende indtryk i H C. Andersens skildring 
»Jernbanen» i hans »En digters bazar«. På sin store orientrejse 1840-41 
rejste Andersen i Tyskland for første gang i sit liv i »dampvogn«: »O! 
hvilket åndens storværk er dog denne frembringelse! man føler sig jo 
mægtig, som en oldtids troldmand ! vor magiske hest spænde vi for vog
nen, og rummet forsvinder; vi flyve som skyerne i storm, som trækfug
lene flyve ! vor vilde hest fnyser og snøfter, den sorte damp stiger ud af 
hans næseboer. Raskere kunde ikke Mephistopheles flyve med Faust på 
sin kappe ! vi ere ved naturlige midler i vor tid lige så stærke, som man 
i middelalderen har troet, at kun djævelen kunde være det! vi ere ved 
vor kløgt komne på siden af ham, og før han selv veed det, ere vi 
ham forbi.«

Nøjagtig dato for den idés opståen, der skulde skaffe Chr. Hansen til
navnet Jernbane-Hansen, »Eisenbahn-Hansen«, kan jeg, som sagt, ikke 
angive. Vi får vist holde os til et årstal - 1836. I en artikel i »Flens
burger Zeitung« fra 1840 hedder det, at ideen skyldes Chr. Hansen.4 
Men, fortsættes der, lige så lykkelig som ideen var, lige så vanskeligt var 
det at skaffe den almindelig indgang. En sådan idé må nemlig enten op
stå i en indflydelsesrig mands hoved eller også proppes ind i et sådant! 
Men agent Jensen afviste den som et luftprojekt. Derfor måtte Hansen

32 



selv forelægge den for publikum, og det gjorde han i begyndelsen af året 
1837-

I »Husumer Wochenblatt« for 19. februar 1837 står som »ledende 
artikel« Chr. Hansens idé om en jernbane Flensborg-Husum-Tønning.5 
Artiklen angives skrevet i januar. Det er i vor egen selvopholdelsesinter- 
esse, hedder det her, at vi af alle kræfter arbejder på, så vidt gørligt, at 
holde hamborgerne og lvbækkerne stangen i forretningslivet. Midlet her
til ligger sandelig nærmere, end mangen tror, nemlig i anlæggelsen af en 
jernbane fra Flensborg over Husum til Tønning. Denne forbindelse mel
lem Østersø og Vesterhav frembyder væsentlige fordele fremfor den mel
lem Hamborg og Lybæk. På Heverstrømmen kan ganske vist kun skibe 
af mellemstørrelse sejle ind til Husum, men Tønning har ikke blot en 
sikker havn, men ad Ejderen kan også store skibe nå Tønning. Udgif
terne til jernbanens anlæg anslår Chr. Hansen rent skønsmæssigt til 
650.000 mark kurant, og netto-indtægten (person- og godstrafik) til 
årlig 104.000 mark, hvad der betød en forrentning af aktiekapitalen på 
hele 16 procent! »Hermed tror jeg at have bevist«, sådan ender artiklen, 
»og at have angivet det middel, hvorved Flensborg, Husum og Tønning 
kan genvinde deres tidligere glans og velstand, og det er næppe troligt, 
at disse tre søstæder lægger hænderne i skødet så længe, indtil hambor
gerne og lybækkerne har berøvet dem al handel; disse skrider fremad, 
selv om vi bliver stående, og bagefter er vi nødt til at løbe så meget 
hurtigere for at nå efter dem.«

Det flensborgske ugeblad for 18. marts averterer til salg hos bog
handleren Korte Jessen »Chr. Hansen’s jun., Idee einer Flensburg- 
Husum-Tönninger Eisenbahn!« Det lille skrift på 16 sider er forsynet 
med et kort over den planlagte bane; prisen på det er 12 sk. Det er 
trykt hos Meyler i Husum og udkommet hos Eduard v. Griihl. På titel
bladet står, at det er udgivet af xxxxl., hvad der formodentlig må opfat
tes som Grühl ( »Artistisches Verlagscomptoir« ). Bortset fra en fortale ( af 
udgiveren?), anmærkninger til kortet og grundridset af Flensborg samt 
en længere efterskrift, dateret 16. febr., af Chr. Hansen selv, udgøres ind
holdet ordret af Hansens artikel i »Husumer Wochenblatt«. I fortalen 
siges, at Hansen har anslået indtægterne af banen for lavt: En rejsende 
på i. klasse kunde såmænd godt betale 3 mark og han på 2. klasse 2
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mark for at komme fra Flensborg til Tonning. Banens velgerninger vil 
være store, og med spærret skrift slutter fortalen: »Flensborg, Husum og 
Tonning kunde da gøre det overmodige Hamborg rangen stridig«.

Den 15. april indeholdt ugebladet et opråb fra Chr. Hansen til hans 
medborgere om ideen. Denne var, skriver han, blevet grebet med begej
string af tønningerne, ligeledes af husumerne, der dog hellere så, at 
banen endte i Husum. »Blot her i Flensborg kan vi ikke blive enige om, 
hvad der skal gøres«. Han indbød alle interesserede til en forhandling om 
sagen den 18. april kl. 3 eftm. på Kompagnihuset. »Indtrængende an
modes om, at ingen, hvem denne bys vel ligger på hjerte, udebliver: thi 
sagen er for Flensborg af stor vigtighed!« - På nævnte møde blev der 
nedsat en komité, bestående af borgmester Fries, rådmændene H. P. Han
sen og Peter Nielsen, kpt. G. P. Lüders, købmand M. Holst, Chr. Hansen 
og overretsadvokat M. F. Blaunfeldt.6 Denne sidste, der blev komiteens 
sekretær, var født i Åbenrå, men virkede fra 1831 som advokat i Flens
borg. Han er kendt som en skarp modstander af slesvig-holstenerne og 
på grund af de fornærmelser og mishandlinger fra disse (i 1848 og 
1864), som hans standpunkt fremkaldte.7

Månederne gik hen, borgmester Fries døde, og til komiteens arbejde 
hørtes intet. I ugebladet for 12. januar 1839 krævede »flere venner og 
forfægtere af jernbaneprojektet« derfor besked fra komiteen om, hvad 
den havde foretaget i denne sag, der var af største vigtighed for Flens
borgs såvel som for hele den danske stats fremtidige vel. Blaunfeldt ind
kaldte så til møde i Kompagnisalen den 21. for at give de ønskede med
delelser.8 Fremmødet af interesserede var dårligt. 1 ugebladet for 2. febr. 
klager skibsmægler H. F. L. Basta herover og opfordrer indtrængende 
til et nyt møde: »Kom talrigt og hør! ! hvad der vil blive sagt jer; det 
koster jo ikke noget!« Havde denne opfordring ikke den tilsigtede virk
ning, vilde, skrev han, jernbaneprojektet foreløbig blive stillet i bero. 
»Men jeg udtaler den oprigtigste tak til alle dem, navnlig til den ærede 
komité, der hidtil med udmærket iver har antaget sig sagen.«

Komiteen vedtog derefter at indkalde til et nyt møde og vilde på dette 
også have valgt et medlem i stedet for den afdøde borgmester.9 Men den 
erklærede samtidig, at den vilde anse sig for opløst, såfremt der til dette 
møde, som fastsattes til 19. febr., ikke indfandt sig et tilstrækkeligt antal
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interesserede borgere. Det gjorde der, og der viste sig på mødet levende 
interesse for jernbaneprojektet.10 I stedet for det afdøde medlem supple
redes komiteen med skibsreder P. P. Schmidt.

I sommeren 1839 udgav Chr. Hansen et nyt skrift om jernbanesagen. 
Inden jeg går ind på dette, vil jeg først med et par ord omtale en pjece, 
Hansen havde udgivet i marts 1838, skønt den ikke har noget med jern
baner at gøre.11 Det var egentlig nogle artikler, som han ikke havde 
kunnet få optaget i aviserne. Den aktuelle anledning var det toldlov
forslag, som regeringen havde forelagt stænderne i 1836, og som resul
terede i toldloven af 1838.12 Den 17 sider store pjeces lange titel lyder: 
»Vorschlag zu einem Zolltarif für die Herzogthümer und vielleicht für 
den ganzen dänischen Staat, so wie eine Wahrscheinlichkeits-Berechnung 
über die Industrie-Schuld des dänischen Staats«.

Chr. Hansen viser sig i pjecen som varm tilhænger af beskyttelsestold 
for at fremme hjemlig industri og beholde pengene i landet. Derfor vil 
han have toldsatserne forhøjet og tænker sig, som titlen siger, en ensartet 
told for hele monarkiet. Han raser mod de fremmede luksusvarer. Navn
lig i København, skriver han, frembyder der sig et sceneri, der må skære 
enhver fædrelandsven i hjertet, »når man ser den uhyre mængde menne
sker bevæge sig hid og did, der fra hoved til fod, tyende såvel som her
skab, er indhyllet i udenlandsk silke, bomuld, linned og uldne tøjer samt 
i pelsværk og smykker, så at man ofte slet ikke engang kan få øje på det, 
som hører hjemlandet til, nemlig mennesket, og man skulde næsten tro, 
at man befandt sig i Braband, Manchester, Paris eller Lyon, hvorhen 
alle disse kostbarheder, som frembyder sig for øjet, delvis efter oprindel
sen hører«. Men for øvrigt, føjer han til, behøver man ikke engang at 
rejse til København for at se sådant. Landets øvrige byer står heri ikke 
meget tilbage for hovedstaden.

Den toldlov, der, som nævnt, udstedtes i 1838 og til ikrafttræden fra 
i. januar 1839, skabte ganske vist ikke ensartet told for hele riget, men 
betød dog et stort skridt frem mod toldenhed mellem hertugdømmerne 
og kongeriget. For visse varer bestod dog stadig en toldafgift ved 
Kongeåen.

Jembaneskriftet, hvis fortale er dateret 1. august 1839, har unægtelig 
også en lang titel: »Die projectirten Eisenbahnen in den Herzogthümern
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Schleswig-Holstein und ihre Folgen für den ganzen dänischen Staat, mit 
besonderer Rücksicht auf Hamburg, nebst einer Karte«.13 Skriftet er på 
56 sider, kostede i mark og blev trykt hos »Hansen & Kastrup«.

Hansen er Chr. Hansen selv. I februar 1838 havde han og bogtrykker 
Asmus Siegfried Kastrup fået kgl. bevilling til at indrette et bogtrykkeri 
i Flensborg, selv om her i forvejen fandtes et kgl. privilegeret bogtrykkeri, 
J. D. Jägers, der også havde bevilling til at udgive »Flensburger Wochen
blatt«.14 Den flensborgske magistrat havde i stedet for Kastrup anbefalet 
en mand, der havde arbejdet som svend hos Jäger. Men den slesvig- 
holstenske regering og kancelliet foretrak Hansen og Kastrup, måske ikke 
uden indflydelse fra højeste sted. Om Hansen udtaler regeringen, at han 
er en købmand, »som man ikke kan frakende en vis dannelse, og som 
ejer megen foretagsomhedsånd«. Kastrup, der har tjent som bogtrykker
svend både i Århus og Odense, har forelagt meget fordelagtige vidnes
byrd såvel om sin tekniske færdighed som om sin moralske karakter. 
I fællesskab har Hansen og Kastrup midler til at indrette et tidssvarende 
bogtrykkeri. Hvorvidt et sådant, andet trykkeri vil kunne bestå i Flens
borg, mener regeringen nu, at man kan overlade til ansøgernes egen 
vurdering.

»Hansen & Kastrup« eksisterede knap et par år. Mod en sum af 
1000 rdl. kurant (1600 rbdl.) afstod Hansen sin andel i trykkeriet til 
Kastrup, og i november 1839 overførtes privilegiet til denne alene.10 
Kastrup havde nogle måneder før fået tilladelse til at udgive et blad 
for handel og industri, og fra 1. januar 1840 udkom »Flensburger Zeit
ung, ein Blatt für Handel, Gewerbe und gemeinnützige Mittheilungen«.16 
Tilladelsen udvidedes senere til at gælde også optagelse af annoncer om 
køb og salg, de såkaldte »Intelligenz-Nachrichten«.17 Kastrup havde i 
1840 skrevet til kabinetssekretær Adler, at fik han denne privilegium
udvidelse, vilde »en talrig families, mine gamle forældres og 16 uforsør
gede søskendes velsignelse . . . stedse følge Dem«.18 »Flensburger Zeit
ung« blev dog aldrig noget annonccorgan sådan som »Wochenblatt«, 
og økonomisk sad Kastrup og huggede i det. En flittig medarbejder ved 
»Zeitung« blev, som vi i det følgende vil se, Chr. Hansen. Bladets ten
dens var udpræget antislesvig-holstensk, men for helstatens bevarelse, 
ikke ejderdansk.

Vi vender tilbage til det hos »Hansen & Kastrup« trykte jernbane-
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skrift. Det er stærkt polemisk imod et tidligere fremkommet projekt om 
en jernbane mellem Altona og Kiel. Da Altona lå Hamborg så nær, 
betød projektet selvsagt oprettelsen af en transitforbindelse mellem Nord
sø og Østersø med Hamborg og Kiel som endepunkter. Hansen skriver: 
»Den projekterede jernbane fra Altona eller rigtigere fra Hamborg, i 
hvis hænder elbhandelen er, skal, som det forlyder, nivelleres endnu i år. 
Skønt det næsten ikke kan formodes, at anlæggelsen af nævnte bane til
lades, idet det vilde være stik mod den danske stats interesse, så vil vi 
dog indlade os på en nærmere drøftelse af dette projekt. Hvis nævnte 
jernbane kom til udførelse, vilde følgen deraf ufejlbarlig blive, at den 
lille rest af handel med udlandet, som den danske stat, særlig byerne 
København og Flensborg, endnu kan glæde sig over, helt vilde komme 
i hamborgernes hænder. En by, der ligger uden for vore grænser, vilde 
så at sige fængsle hele vor udenrigske handel til sig ved hjælp af en jern
banekæde og for stedse blive stabelplads for hele den danske stat«. Ingen 
sinde bør man, hedder det i skriftets slutning, tillade en jernbane fra 
Hamborg eller Altona til Kiel eller Neustadt - eller, siges det noget 
mindre kategorisk, i hvert fald ikke i de første 20 år!

Chr. Hansen har nok ment, at i løbet af to årtier kunde han få sit 
tværbaneprojekt realiseret. Han skriver: »Ejderen yder os helt andre 
fordele end Elben, den adskiller Holsten fra Slesvig og fortjener med 
rette at blive betragtet som centralpunkt og byen Tønning, så ubetydelig 
den også nu må være, som fremtidig hovedstabelplads for den danske 
stat. Herfra kan jernbaner føres til det indre af Holsten, ja selv med 
tiden til Neustadt. Sådanne kunstveje vilde ikke alene skaffe Holsten, 
men hele den danske stat en reel nytte, og hæve de sunkne national
kræfter, medens en jernbane, der udmunder i Elben, helt vilde afskære 
os fra verdenshandelen og delvis ruinere den danske stat«. Ejderen, eller 
Tønning, har naturen anvist os som udgangspunkt for vore handelsveje.

Chr. Hansen er naturligvis klar over, at skal Tønning være eksport- 
og importhavn, må der foretages betydelige uddybnings- og havnearbej
der. Sådanne kunde man i og for sig lige så godt foretage ved Husum, 
men det er, fremhæver han, i hele den danske stats interesse at holde 
sig til Ejderen, hvormed Holsten lige så let som Slesvig kan forbindes 
med jernbaner. Den ret nærliggende indvending, hvorfor man ikke lader 
jernbanen fra Tønning gå til Ekernførde, afviser Hansen med, at ter-
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rænet fra Tønning til Flensborg er gunstigere for et jernbaneanlæg, og 
navnlig ved henvisning til Flensborgs handel og omfattende forretnings
forbindelser.

Skriftet indeholder en udførlig redegørelse for omkostningerne ved 
projektet samt et overslag over de eventuelle indtægter. Tallene er noget 
anderledes end dem, der angaves i den lille artikel i »Husumer Wochen
blatt«. Anlægsudgifterne anslås til 550.000 rdl. kurant. Beregningerne 
over de mulige indtægter er selvfølgelig yderst skønsmæssige.

Man lægger mærke til, at skriftets titel taler om hertugdømmerne 
»Schleswig-Holstein«, og det hedder et par gange i teksten »vi slesvig- 
holstenere«. Man må ikke heraf forledes til at tro, at Hansen politisk 
havde nærmet sig separatisterne. Men kan han ikke have brugt beteg
nelserne for også blandt de politiske slesvig-holstenere at hverve tilhæn
gere for tværbaneprojektet?

For på højere og højeste sted at virke for jernbanesagen rejste en dele
gation i efteråret 1839 til København; den bestod af medlemmer både 
fra den flensborgske komité og fra de i Husum og Tønning dannede 
komiteer.19 Chr. Hansen var ikke med. De flensborgske medlemmer var 
P. P. Schmidt, Peter Nielsen og Blaunfeldt. Delegationen var i audiens 
hos vor gamle konge og hos tronfølgeren, prins Christian; den modtoges 
venligt, men noget virkeligt resultat hjembragte den ikke. Da kongen 
spurgte Peter Nielsen, hvorfor han var modstander af en jernbane fra 
Altona til Kiel, fik han det ligefremme svar, at det vilde »være det sam
me, som at afhugge Danmark hovedet og lade blodet flyde i Elben; 
Preussen har længe ønsket en krigshavn, jernbanen vilde bane vejen til 
en sådan.« - Efter hjemkomsten holdtes et møde, hvor de delegerede af
lagde beretning, og i ugebladet gav venner af jernbaneprojektet udtryk 
for deres tillid til komiteen: »Gid deres ædle iver for det fælles vel aldrig 
kølnes, gid bevidstheden om udholdende at have stræbt for landets vel 
styrke deres kræfter og løfte dem op over ukyndige og indskrænkede 
menneskers dadel eller intetsigende talemåder«.



Jernbanesagen i 1840’erne

Allerede før Frederik VI.s død sidst på året 1839 havde de i Flensborg, 
Husum og Tønning stiftede komiteer fået kongeligt løfte om, at nivel
leringen af den projekterede jernbane skulde ske for finanskassens reg
ning.1 Den indtrædende vinter og andre forhold hindrede foreløbig dette, 
og omkring 1. april 1840 sendte komiteerne en ny henvendelse til kon
gen, nu Christian VIII.2 De begrundede det med, at der i offentlige 
blade var fremsat adskillige indvendinger mod projektet, hvorfor de fandt 
en udførlig redegørelse for dette påkrævet. Hovedvægten lagdes på den 
opblomstring af engroshandelen, som det formentes, at jernbanen vilde 
fremkalde. Men man mente også, at foretagendet vilde indvirke gavnligt 
på folkets åndelige dannelse og skabe »en nationalstolthed, der hidtil 
var fremmed i vort fædreland«. Om konkurrenten, den projekterede 
Kiel-Altona-bane, siger henvendelsen, at den kun vilde gavne Ham
borg samt speditører og gæstgivere i Kiel. Man bad om, at nivelleringen 
måtte ske så snart som gørligt.

Med denne adresse rejste Peter Nielsen til København. Han havde 
audiens hos Christian VIII, og et kongeligt reskript pålagde jernbane
kommissionen at få nivelleringen udført snarest muligt.3 For så vidt gik 
alt efter ønske.

Kort efter, den 18. maj 1840, udstedte jernbanekommissionen en 
bekendtgørelse om, på hvilke betingelser enkeltpersoner eller private sel
skaber kunde vente tilladelse til anlæggelse af jernbaner »til forbindelse 
af Nordsøen og Østersøen gennem hertugdømmet Slesvig eller hertug
dømmet Holsten«.4 Der er ingen anledning til her at gå ind på bekendt
gørelsens enkelte bestemmelser. Hovedsagen er, at kunde en privatperson 
eller et aktieselskab rejse de fornødne penge, kunde man regne på kon
cession til anlæggelsen fra statens side. Det spændende spørgsmål blev 
nu, hvilket jembaneprojekt - det holstenske eller det flensborgske - der 
først vilde komme i mål.
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I diskussionen herom, ført i aviser samt pjecer, møder vi Chr. Hansen 
som ivrig og veltalende - rettere velskrivende - forkæmper for sin kongs
tanke. Som han senere udtalte, brugte han den bedste del af sine år på 
denne sag.°

For at imødegå en i Kiel udkommen pjece til fordel for den holstenske 
jernbane: »Holsteinische Eisenbahn«, skrev Hansen i juni 1840 sin 62 
sider store brochure »Dänisches Staatsinteresse und Holsteinische Eisen
bahn«. Den averteres til salg i. august for 12 skilling hos Korte Jessen.6 
De væsentlige betragtninger kender vi fra de foregående pjecer, og kun 
et par enkelte ting fra den nye skal her nævnes.

Han siger således (s. 20), at naturligvis ved flensborgerne godt, at 
kielerne ikke vil lægge hænderne i skødet: »Hvem der vover at påstå 
det modsatte, ved ikke, hvor meget papir og hvor mange penne Altona- 
Kiel chausseen [anlagt omkr. 1830] har kostet, og hvor utrættelig kielerne 
nu vedbliver at virke for realiseringen af en jernbaneforbindelse mellem 
Hamborg-Altona og Kiel, hvilken synes bestemt til at give den danske 
stats direkte handel det endelige nådestød«.

Forfatteren af »Holsteinische Eisenbahn« havde spottet over den tan
ke at flytte Hamborg til Husum eller Tønning. Hertil bemærker Hansen 
(s. 28), at så tåbelig en tanke har vel ingen haft: »Lad Hamborg ende
lig beholde sin beliggenhed og være og forblive en mægtig handelsby. 
Vi har intet herimod, men længere endnu at indrømme det monopol 
over vor handel og ved brugen af de, af forfatteren foreslåede midler at 
udelukke os helt fra vore egne forretninger, vil klarligt sige: at gøre hele 
den danske stat afgiftspligtig til hamborgerne, at tildele dem foruden 
den egne befolkning yderligere 2 millioner skatteydere [den danske stats 
indbyggerantal var godt 2 mill.] ; det vil med eet ord sige, at hæve Ham
borg langt over den danske stat. Og dette vil ubetinget ske i det øjeblik, 
regeringen sanktionerer anlægget af en jernbane fra Hamborg-Altona 
over dansk område til Østersøen«. Skulde Danmark ikke have kræfter 
til, spørger Hansen, uden fremmede mellemmænd at drive selvstændig 
handel og afkaste Hamborgs formynderskab?

Der var i »Holsteinische Eisenbahn« rejst stærk tvivl om, at tværbane
projektet vilde bringe Flensborg »umådelige fordele«. Chr. Hansens kom
mentar hertil er følgende (s. 30) : »Ikke blot Flensborg, men hele landet 
skal dette foretagende bringe umådelige fordele. Drejede det sig alene
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om Flensborg, så vilde vi sandelig ikke søge i Tønning, hvad man kan 
finde i Husum. Ejderen adskiller Slesvig fra Holsten, herfra kan jern
banerne føres til højre og til venstre til alle dele af landet. Tønning er 
derfor det sande centrum, hvori vi må søge at forene landsinteresseme, 
og hverken Flensborg eller Kiel og allermindst den fremmede by Ham
borg, som har sine egne finanser og ikke deler statens byrder med os«.

Tillader man anlægget af den holstenske jernbane, fremhæver Chr. 
Hansen igen mod slutningen af sin pjece, betyder det at dømme vort 
fædreland til evig afmagt og uselvstændighed. Og med rette føjer han 
til (s. 61 ), at ledes vor handel ad jernbane til Hamborg, drages sym
patierne mod syd: »Men det er en nødvendighed at forene statens for
skellige dele såvel i fællesskab af interesser som af sympatier med cen
tralpunktet, og hvis man derfor leder handelen ikke over Hamborg, men 
over Tønning, og bygger kunstvejene ud fra sidste stad i de anførte ret
ninger, så tør vi ikke alene håbe på selv at fortjene ovennævnte beløb 
[d.v.s. hvad Hamborg tjener ved handelen på Danmark], men denne 
retning af kunstvejene vil også give de fjernt fra hinanden liggende dele 
af landet en fælles interesse. Alt vil stemme overens og virke til gensidig 
fordel«.

Dansk statsinteresse cg det holstenske jernbaneprojekt er, fastslår Chr. 
Hansen til slut, uforenelige. Derimod forkynder tværbaneprojektet sig 
umiskendelig både for staten som for dens individer som en velsignelses
rig fremtids morgenrøde !

Omtrent samtidig med dette Chr. Hansens skrift udgav klostersyndikus 
C. F. H. Klenze i Uetersen (i Holsten) et skrift med titlen »Prüfung der 
Eisenbahn-Projecte Schleswig-Holsteins« og med undertitel: »Resultat: 
Kiel-Glückstadt-Hamburg-Altona«. Klenze er kendt - eller kunde være 
kendt - som stifter af en bondehøjskole i Rendsborg tidligere end vor 
første højskole i Rødding. Han valgtes 1840-41 til holstensk stænder
deputeret og gik ind for den politiske slesvig-holstenisme, men hørte 
næppe til de mest yderliggående.

Da Hansen fik Klenzes skrift i hænde, besluttede han straks at skrive 
en imødegåelse; det skete i juli. Den blev lang, 84 sider, og fik en lang
strakt titel: »Noch einige Bemerkungen die materiellen Interessen des 
Staats betreffend, als Antwort auf die von dem Syndicus Klenze heraus
gegebene Schrift: »Prüfung der Eisenbahn-Projecte Schleswig-Hol-
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steins«.« På titelbladet står endda mere, nemlig: »Mit einem Anhänge 
über die Verhältnisse der Stadt Altona zum In- und Auslande«.7

Er titlen langstrakt, er også indholdet det - men også grundigt og 
sagligt, spækket med tal, frisk og kvikt skrevet. Chr. Hansen begynder 
med en omtale af den danske stats handel omkring midten af det 18. 
århundrede og dens videre udvikling. Han afviser, at den danske stat 
skal nøjes med at være et agerbrugsland; også handel og industri skal 
være støttepiller. Over for Klenzes udtalelse, at Hamborg kun politisk 
er skilt fra os, men kommercielt identisk med os, har Chr. Hansen let 
spil, når han (s. 19) bemærker, at da det politisk er adskilt fra os og 
følgelig ikke bærer statens byrder sammen med os, byder dette forhold 
os at indtage en helt anden holdning til Hamborg end til det egne lands 
beboere.

Hovedsynspunkterne i skriftet kender vi fra Chr. Hansens tidligere, 
til hvilke han også flere gange i polemikken med Klenze henviser. Over 
for en indsender i »Itzehoer Wochenblatt«, der havde skrevet, at »nogle 
slesvigere« håbede ved tværbaneprojektet at frarive Hamborg verdens
handelen, bemærker Hansen, at hvis blot Tønning kan få 1/12 af 
Hamborgs vareindførsel, er hans håb gået i opfyldelse. Man vil heller 
ikke, som den pågældende indsender mener, tvinge holstenerne til for
bindelse med Flensborg, nej i Tønning er det, at holstenerne bør forene 
deres kommercielle og industrielle interesser med vore.

Den plan at knytte Danmark som en slags »admiralstat« til Tysk
land ventileredes på denne tid af adskillige tyske.8 Det er formodentlig 
denne tanke, som Klenze er inde på, når han skriver (s. 21): »Vi kan 
ikke frigøre os for den skønne idé, at det ligger i fremtidens skød, at den 
dansk-slesvig-holstenske stat vil, når så mange lænker vil være brudt ved 
det frie opsving og den vældige magt af handel og industri, træde i inder
lig forbindelse med det tyske statsforbund og være dettes sømagt ved ska
belsen af en fortræffelig handelsflåde til transport af tyske og danske 
produkter og manufakturer og af en beskyttende krigsmarine. Vi tror, 
at navnlig Preussen vil gribe denne idé inden længe, jo mere det ud
vikler sig industrielt, og at Danmark vil hilse den med begejstring, da 
den igen vil kalde frem til glansfuld virksomhed den uforglemmelige 
erindring om danskernes gamle søhæder . . .«. Hansen fortolker Klenzes 
»skønne idé« som identisk med Danmarks tilslutning til den preussisk-
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Ansøgning fra jernbanekomiteen til Flensborg magistrat 14. maj 1840.

tyske toldforening, men afviser dette i hvert fald for tiden. Han finder 
det heller ikke sandsynligt, at danskerne vil betragte deres sømagtsry som 
genoplivet ved at lade flåden tjene som værn for de små tyske stater.

Mod slutningen af sit skrift vender Chr. Hansen sig igen skarpt imod 
jernbaneprojektet Hamborg-Altona-Kiel : Pligten og selvopholdelsen 
byder os »med forenede kræfter uden ophør at stræbe efter at opnå en 
uafhængig stilling i handelsverdenen. Vi kan ikke alene undvære ham
borgerne som mellemhandlere, men vort land er også takket være dets 
fordelagtige geografiske beliggenhed bestemt til at blive mellemhandler 
mellem Østersølandene og oceanet. For at opnå dette formål må vi, som 
antydet, samle kommunikationsvejene såvel fra indlandet som fra Øster
søens forskellige havne i Tønning«. - »De smålige jalousier og rivninger 
mellem de enkelte provinsers beboere i vor lille stat må høre op og helt 
overlades til glemsel for at fremme det almindelige bedste« (s. 74).

Det var formodentlig disse sidste pjecer, som Hansen den 18. aug. 
1840 sendte til fabrikant, agent D. A. Renck i Neumünster.9 Om Hansen 
forud har haft forbindelse med denne, kan være tvivlsomt, men han har 
åbenbart tænkt her at finde genlyd for sine meninger. Rencks klæde
fabrik var stærkt henvist på afsætning i kongeriget.

Rencks svar af 5. sept, var imidlertid negativt. Ganske vist var han, 
skrev han, enig i, at enhver jernbane, udgående fra Hamborg, vilde 
være et »dødsstød for vor handel«. Men en af hans brødre interesserede
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sig for banen Hamborg-Kiel, nogle af hans nærmeste venner havde slut
tet sig hertil, Neumünster havde desuden sine egne projekter, og derfor 
kunde han dårligt tænke sig offentlig at skrive herimod. Men han havde 
også en del at udsætte på det flensborgske projekt, bl.a. troede han ikke, 
at havnene ved Tønning og Husum let kunde gøres »storartede«, og 
han foretrak en jernbane, hvori begge hertugdømmer var delagtige - 
den flensborgske berørte kun Slesvig. Afgørende for Renck var dog føl
gende: »Deres stræben at tilslutte sig Danmark, at fremstille hertug
dømmerne i et materielt spørgsmål i deres enhed som adskilt, den næsten 
synlige forbindelse med den danske propaganda gør mig det til en sam
vittighedssag ikke at tage Deres parti«. Han var, endte han, derfor nødt 
til at forblive en neutral tilskuer, og »lige så lidt som jeg nogen sinde vil 
angribe vort fælles princip - banen må ikke udgå fra Hamborg - lige så 
lidt kan jeg tilslutte mig Deres øvrige anskuelser og med liv og sjæl 
arbejde for Tønning-Flensborg«.

Af et indlæg i ugebladet den 22. aug. 1840 ser man, at jernbane
feberen grasserer overalt - i Kiel og Altona, i Glückstadt, Rendsborg og 
Ekernførde. Den bibelkyndige indsender henviser til profeten Jeremias 
kap. 29, vers 7, der begynder: »Søger stadens bedste . . .«, og han til
råber i jernbanesagen Flensborg et: »aut Cæsar, aut nihil«. Nu gælder 
det handling! Den 31. oktober følger en lang artikel uden underskrift: 
»To be or not to be, that is the question«. Heri hedder det, at Husum- 
Flensborg-banen vilde opfylde næsten alle en Glückstadt-Kiel jernbanes 
formål, dog med den forskel, at den første vilde berige fædrelandet, den 
sidste udbytte det til fordel for Hamborg. Endelig får vi den 14. novem
ber at vide, man skal arbejde, medens det er dag, thi snart kommer nat
ten, hvor ingen kan virke; den hidtidige jernbanekomité opfordres til at 
afholde generalforsamling og få valgt en ny komité på 15 medlemmer,

Blaunfeldt fulgte opfordringen, og på et talrigt besøgt møde i Borger
foreningen den 13. december valgtes en 15-mands komité.10 Nogle af 
de valgte undslog sig, men erstattedes med andre. Flest stemmer fik køb
mand J. W. H. Jochimsen (178). Blandt de andre valgte var C. 
Schwennsen (128 st.), Peter Nielsen (119), Andr. Christiansen jun. 
(103), Matth. Holst (160), P. N. Hansen (ioi) og Chr. Hansen (93).

Af denne, rent flensborgske komité blev der til regeringen indgivet 
ansøgning om koncession til at danne et aktieselskab til bygning af en
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jernbane mellem Flensborg og Husum.11 De tidligere komiteer var, hed
der det i ansøgningen, opløste, og man vilde nu holde sig til en bane 
mellem Flensborg og Husum. Foreløbig tænkte man sig desuden kun 
hestekraft anvendt ved denne, senere både heste- og dampkraft. Jern
banekommissionen indstillede til kongen, at ansøgningen billigedes, men 
beklagede, at sagen ikke af komiteen syntes behandlet med tilstrækkelig 
omhu. Den foreslog, at fristen for aktietegningen sattes til i/2 år (fra 
I. marts 1841), og at de projekteringsarbejder, der af staten var gjort 
for banen, overlodes komiteen. Den kgl. resolution af 26. februar 1841 
bifaldt indstillingen, dog med den tilføjelse, at komiteen skulde gøres 
opmærksom på vigtigheden af banens fortsættelse fra Husum til Tøn
ning.

Tanken om at nøjes med en hestebane blev næsten omgående opgivet 
af komiteen. Det var nok bedst, skrev den i en ny ansøgning fra midten 
af april, straks at indrette den for dampkraft, hvad der navnlig uden 
for landet vilde finde mest bifald.12 Komiteen anså det derfor nødven
digt, at den tidligere til 1 million rbdl. anslåede aktiekapital forhøjedes 
med 300.000 rbdl. Noget efter ansøgningen indsendte komiteen desuden 
et af Chr. Hansen udarbejdet udførligt »prospekt for Flensborg-Husum 
jernbanen«, der skulde bruges, når man indbød til aktietegning. For
slaget om aktiekapitalens forhøjelse billigedes naturligvis af regeringen.

Det fremgår af senere meddelelser, Chr. Hansen har givet, at den 
ivrige slesvig-holstener, advokat Jürgen Bremer, gennemgik prospektet 
med ham og hyppigt overværede komiteens møder.13 Såvel Bremer selv 
som hans svigerfader, pastor Lorenzen i Adelby, var på det tidspunkt 
meget interesseret i foretagendet. Når Bremer senere modarbejdede pro
jektet, tør man antage, at grunden hertil var den, som agent Renck an
førte for sit vedkommende : projektets efter slesvig-holstenernes opfattelse 
øjensynlige forbindelse med dansk »propaganda«.

I begyndelsen af juni averterede komiteen, at fra den 10. juni kl. 10 
og følgende dage kl. 10-12 kunde der på Rådhuset tegnes aktier i den 
planlagte jernbane.14 Chr. Hansens »prospectus« kunde erhverves til 
købs formedelst 30 skilling kurant, og subskriptionsindbydelsen udlevere
des gratis.

Men med aktietegningen gik det kun småt, og der var ingen udsigt 
til at nå op på det fastsatte beløb inden for den givne tidsfrist. Komiteen
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bad derfor i juni 1842 om at få denne udvidet.10 Den oplyste, at hidtil 
var tegnet 391 aktier, og at der desuden forelå en ansøgning fra 896 
flensborgere om, at byen vilde tegne sig for 1200 aktier. Jernbanekom
missionen tvivlede med rette på, at man, selv om byen tegnede nævnte 
aktiebeløb, vilde nå op på de fastsatte 6500 aktier. Alligevel anbefalede 
den, at tidsfristen udvidedes - til 1. marts 1843 “ hvad kongen også 
bifaldt.

Medens bykollegierne først havde været enige om, at byen - på visse 
betingelser - økonomisk burde støtte jernbaneprojektet, gik magistraten 
senere imod.1G Derimod var et flertal i deputeretkollegiet stadig stemt 
derfor. Spørgsmålet om byens deltagelse eller eventuel støtte fra staten 
kom til behandling i det slesvig-holsten-lauenborgske kancelli. Resultatet 
blev, at en kongelig resolution i februar 1843 bestemte, at regeringen 
for tiden ikke kunde gå ind på at uddele bevilling til, at byen deltog i 
aktietegningen med det angivne beløb (240.000 rbdl.). Man havde hel
ler ikke endnu, sagdes det, fået undersøgt, om et havneanlæg ved Husum 
kunde udføres. Til afslaget føjedes dog den udtalelse, at »forøgelsen af 
forbindelsesvejene mellem Nordsøen og Østersøen fortjener at tages i 
betragtning«.

Jernbaneprojektet var således foreløbig strandet. I juni 1843 meddelte 
komiteen, at aktionærerne kunde få tilbagebetalt de beløb, som de alle
rede havde indbetalt for de tegnede aktier.17

Men det følgende forår kaldte atter jernbaneplanerne til live. Er det 
ikke foråret, der får planterne til at spire og vækker menneskenes initiativ 
og handlelyst! - Jernbanen Altona-Kiel stod foran sin fuldførelse - den 
åbnedes i efteråret 1844 - og et års tid senere skulde jernbanen Rends- 
borg-Neumiinster blive færdig. Nu i foråret 1844 dukkede længdebane
projektet, en bane mellem Flensborg og Rendsborg, op i Flensborg som 
konkurrent til Chr. Hansens projekt. Og længdebaneprojektet fik en 
meget indflydelsesrig tilhænger i agent H. C. Jensen, ham, der havde 
afvist Hansens projekt som luftkastel.18

Sidst i marts holdtes i »Harmonien« et borgermøde om jernbanepro- 
jekterrie.19 Der valgtes en 9-mands komité, som bl.a. talte agent Jensen, 
købmændene Jochimsen og Schwennsen samt Chr. Hansen. De 7 gik 
ind for længdebanen, kun to, Jochimsen og Hansen, for tværbanen. I 
en erklæring, Jensen offentliggjorde, hedder det, at han vel under de
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nuværende forhold havde ment afgjort at måtte udtale sig for længde* 
banen, men det var ikke rettet mod en Flensborg-Husum bane.20

Skønt tværbanens forkæmpere var kommet i mindretal i den i »Har
monien« valgte komité, gav de ikke op. I begyndelsen af april udstedte 
Andr. Christiansen, Jochimsen og Peter Nielsen et opråb til flensborgerne 
om Flensborg-Husum-projektet.21 Midt i måneden rejste Nielsen, Chri
stiansen og Hansen med diligencen til København for hos Christian VIII 
at tale tværbanens og Husum havns sag.22 I det nr. af »Flensburger 
Zeitung«, hvor dette nævnes, findes et brev fra professor Christian Paul
sen i Kiel. Han anbefaler i dette stærkt tværbanen, og da han havde 
tegnet en aktie i denne, fornyer han sin underskrift og erklærer at ville 
tegne een aktie til »for at give et godt eksempel, da sagen nu er blevet 
et livsspørgsmål for min elskede fødeby«.

i. juni holdtes der generalforsamling af aktionærerne i tværbanen, og 
en komité valgtes på 15 medlemmer (deriblandt Chr. Hansen) for Flens
borg og Tønning.23 Fra Husum var ingen med. I august gaves kgl. kon
cession til bygning af jernbanen Flensborg-Husum-Tønning.24 I avisen 
hedder det triumferende: »Denne for vor fødeby så vigtige og glædelige 
efterretning blev her fra alle sider modtaget med den største entusiasme 
og hilst med 21 kanonskud. Alle skibe, som fandtes i havnen, flagede 
festligt«.20

Man tog her glæden på forskud. Det lykkedes ikke at få tværbane
projektet realiseret inden oprøret marts 1848. Hindring rejste sig efter 
hindring. De fleste hamborgske aktionærer sagde sig løs fra deres aktie
tegninger, også nogle flensborgere, og der førtes flere processer. Et ikke 
ubetydeligt mindretal af de flensborgske aktionærer ønskede selskabet 
opløst, hvad dog forkastedes.20 Tværbanen fik støtte fra kongerigsk side, 
og i kongeriget tegnedes en hel del aktier, men ikke nok. Endelig overtog 
staten i februar 1848 de endnu manglende aktier ( i7O4).2' Men i avisen 
for 9. marts meddeler Blaunfeldt, at han er udtrådt af komiteen og ønsker 
ny generalforsamling afholdt. Den skulde have været holdt den 12. maj 
med dagsorden: ansøgning til kongen om ændrede betingelser eller i 
modsat fald selskabets opløsning.28 Begivenhederne hindrede afholdelsen. 
I året 1848 var det helstatens opløsning, der sattes på dagsorden.
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I et nr. af »Flensburger Zeitung« fra 1842 finder vi en artikel med 
titlen: »Endnu et ord om Flensborg-Husum jernbanen«.29 Den begynder: 
»Ak, Gud, atter jernbanen! - hører vi mange af vore læsere udbryde 
. . .«. - Måske vil læseren af nærværende skrift sige det samme; jeg 
kunde være fristet til selv at istemme. Men da Christian Hansen var 
utrættelig i at føre pennen til kamp for sin jernbaneidé, er det ikke pas
sende, at vi trættes. Vi har dog ikke flere pjecer af ham, der skal omtales, 
men derimod hans virksomhed som bidragyder til aviserne om sagen.

Det er allerede nævnt, at Chr. Hansen blev en flittig medarbejder ved 
Kastrups »Flensburger Zeitung«, der udkom fra januar 1840. Der frem
kom også artikler af ham i P. Chr. Kochs »Dannevirke« og i bladet 
»Beobachter am Sunde«, der fra 1845 udkom i København, trykt i det 
Berlingske bogtrykkeri. Dette blads formål var at skaffe danske syns
punkter frem i tyske kredse. Chr. Hansen skriver et sted, at han leverede 
sine bidrag til sidste blad til den politiske forfatter, dr. jur. C. F. A. Ost
wald.30 Flere af Hansens artikler var gengangere i nævnte blade. Hansen 
skrev dels under sit eget navn, dels under mærket IX.VI (bogstavtallet i 
hans navne), og mon ikke mange redaktionelle artikler i »Flensburger 
Zeitung« om jernbanen er af ham, eller han har del i dem? Hans indlæg 
præges af tal og sagkundskab. En enkelt gang kunde redaktionen nok 
ligesom læserne finder dem både »langwierig« og »langweilig« (langtruk
ken og kedelig) .31 Det var dog kun udtryk for en kortvarig misstemning.

Skønt Chr. Hansen havde flere kæpheste end tværbanen - vi skal 
senere høre om dem -, red han hyppigst den fnysende og dampende 
jembanehest. I »Dannevirke« for 1840 findes således en artikel af ham.32 
Derimod synes en anden artikel af ham om jernbaner ikke at være blevet 
trykt, skønt han overlader Koch eventuelt at gøre ændringer i den, da 
»De kender sagen og ønsker landets velgående«.33 I 1842 har han en 
artikel i »Flensburger Zeitung«: »Bemærkninger angående den projek
terede jernbane fra Flensborg til Nordsøen«.31 I begyndelsen af 1847 
fremsætter han i en række artikler et mæglingsforslag for at løse »jern
baneforvirringen i hertugdømmet Slesvig«. Artikelrækken fremkom i 
»Beobachter am Sunde«, men gengaves i »Zeitung«.35 Hansen erken
der, at omstændighederne, siden han først fremsatte sit tværbaneprojekt, 
har ændret sig meget, og at det er nytteløst nu at ville hindre en for
bindelse mellem Flensborg og Hamborg; Hamborg-Altona-banen er alle-
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rede ført til Rendsborg. For at forene de to i Flensborg så stærkt uenige 
partier foreslår Hansen da en forenet Flensborg-Husum-Tønning-Rends- 
borg bane. Det fortjener ligeledes at nævnes, at da staten i februar 1848 
havde besluttet at overtage de resterende aktier, opfordrer Hansen under 
mærket IX.VI til ikke at triumfere over modstanderne, men til alle at 
enes om byens vel.30

Af de få privatarkivalier, der findes bevaret fra Chr. Hansen, erfares, 
at han 1844 forhandlede i Leipzig om derværende handelshuses over
tagelse af jernbaneaktier.37 Ligeledes ser man, at han omkr. nytår 1845 
var i forbindelse med den i jernbaner så interesserede tyske statistiker, 
friherre v. Reden, da bosat i Berlin, og med redaktøren af jembanetids- 
skriftet »Der Dampfer«. Hansen havde udspekuleret nogle forbedringer 
vedr. jernbanekørsel, som han søgte at interessere Reden for. Men vi 
forlader nu foreløbig de flensborgske jernbaneprojekter. Efter at den 
slesvig-holstenske revolution var strandet, vender vi tilbage til dem. De 
skulde da få et lykkeligere udfald.

4 Chr. Hansen jr.



6. Var hertugdømmernes bidrag til statshusholdningen 

forholdsvis større end kongerigets?

Mon ikke det er et probat middel til at udså splid mellem befolknings
klasser eller landsdele at påvise eller påstå, at den ene klasse eller den 
ene provins udreder forholdsvis højere afgifter til den fælles statshushold
ning end de andre? I nyere tid har dette middel således fundet rig an
vendelse i islandske og færøske løsrivelses- eller selvstyrekredse. Det er 
derfor heller ikke unaturligt, at midlet toges i brug, da den politiske 
slesvig-holstenisme i i83o’erne og 1840’erne arbejdede hen mod en op
løsning af den danske helstat. Takket være de europæiske revolutioner i 
1848 kronedes de slesvig-holstenske bestræbelser med marts-oprøret.

I den holstenske stænderforsamling efteråret 1838 stillede rådmand 
Lorentzen fra Kiel forslag om »genindførelse« af skattebevillingsretten 
for hertugdømmerne, adskillelse af disses finanser fra kongerigets og 
forening af den holstenske og slesvigske stænderforsamling. Der nedsattes 
herom en komité på 5 medlemmer, og i dennes meget udførlige med 
tabeller forsynede beretning møder vi påstandene om, at hertugdøm
merne var »prægraverede« (overbebyrdede) i forhold til kongeriget. 
Det var dog kun to af komitémedlemmerne, nemlig etatsråd Jensen og 
Lorentzen, som afgjort fastholdt dette, medens de tre andre forsigtigt 
udtalte, at de ikke så sig i stand til at fælde »en begrundet dom, om en 
virkelig prægravation af hertugdømmerne var til stede«.

Et andet forhold, som komitéberetningen omtalte, og som var og blev 
et af slesvig-holstenernes store agitationsnumre, var rigsbankens oprettelse 
i 1813 og de bestemmelser, der hermed stod i forbindelse.1 Herom siges 
i beretningen: »1813 indtrådte en for beboerne af hertugdømmerne højst 
trykkende, deres retsfølelse dybt krænkende begivenhed«. Grundlaget 
for rigsbankens seddeludstedelse blev værdien af hele monarkiets faste 
ejendomme. Ejerne af disse forpligtedes til at betale banken 6 procent af 
ejendommenes værdi og forrente dette beløb med 6/2 procent, indtil
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beløbet var betalt. Det er de såkaldte bankhæftelser. Fra slesvig-holstensk 
side hævdede man, at værdiansættelserne af de faste ejendomme i hertug
dømmerne var højere end i kongeriget og foranstaltningen altså allerede 
herved uretfærdig over for hertugdømmerne. Men afgørende var, at 
finanserne måtte påtage sig at betale til banken 5/6 af renten af hæftel
serne på jorder og tiender i kongeriget, da landmændene her var ude af 
stand til at udrede det fulde beløb. Noget sådant skete ikke for hertug
dømmernes vedkommende. Det ulige forhold her springer naturligvis 
stærkt i øjnene. En billig vurdering burde ganske vist undersøge, hvor
ledes skattebyrde plus bankhæftelser (hhv. med og uden reduktion af 
rentebyrden) stillede sig i kongeriget og hertugdømmerne. Men de sles- 
vig-holstenske agitatorer indlod sig ikke på sligt.

Uviljen i hertugdømmerne mod de af rigsbanken udstedte sedler 
havde allerede 1813 bevirket, at en forordning fastsatte, at i hertug
dømmerne var sølvmønt eneste lovbestemte betalingsmiddel. Her fort
satte man beregningen med slesvig-holstensk kurantdaler, medens konge
riget fik rigsbankdaler (rbdl.), i hvilke også alle monarkiets embeds- 
mænd fik deres gager udbetalt. Forholdet mellem en rigsdaler kurant 
og en rigsbankdaler er som 5 til 8.

For hertugdømmernes pengevæsen oprettedes et bankinstitut i Altona, 
og det stilledes grundejerne frit, om de vilde udtræde af forbindelsen med 
rigsbanken og til dette institut indbetale bankhæftelserne. Det valgte de 
fleste grundejere. Men herved opgav de deres aktier i rigsbanken, der i 
1818 ændredes til Nationalbanken, og gik således glip af den værdi, 
aktierne fik, efterhånden som bankens sedler nærmede sig pari. Skønt 
valget havde været frivilligt, kunde også dette forhold anvendes i slesvig- 
holstensk agitation.

På denne prægravations-arena, som man kan kalde det, mødte Chr. 
Hansen frem for at tage en dyst med de slesvig-holstenske agitatorer. 
Tør man dømme efter den dansksindede advokat Blaunfeldts udtalelser, 
slap Hansen ikke blot heldigt fra denne dyst, men stod som sejrherre: 
»Han kæmpede i denne strid med våben, som ingen censor kunde for
byde eller beklippe, og som, når de bliver anvendt rigtig - og deri var 
Christian Hansen jun. mester - gør udslaget i ethvert pengespørgsmål. 
Det var med tal, han kæmpede . . .«.2
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I bladet »Dannevirke« for december 1838 findes der to korte artikler 
af Chr. Hansen.3 Den første omhandler toldloven af 1838, og han slår 
her, som han havde gjort i sin pjece fra samme år (se s. 35), til lyd for 
en høj indførselstold, for at vi kunde »høre op med at sende rede penge 
for alle slags luxus-artikler over Hamborg til udlandet; vi kunde ellers 
let medbringe armod som returladning«. I den anden artikel er emnet 
prægravationen : »Nyde de danske en skattelettelse forud for slesvigerne 
og holstenerne, og hvad kan regeringen gøre for landets almindelige vel
færd i hertugdømmerne?« Han anfører, at ifølge finansberetningen for 
1836 betalte hver af kongerigets indbyggere ca. 5 rbd. 72 sk., hver af 
hertugdømmernes 5 rbd. 84 sk., altså en smule mere. Men, siger Hansen, 
hvis udgifterne blev fordelt ikke efter folketal, men efter jordernes bonitet, 
måtte beboerne i hertugdømmerne sættes højere i skat end kongerigets. 
Svaret på artiklens andet spørgsmål var: højere told!

Hansens to artikler får rosende omtale i et samtidigt brev til professor 
Flor fra lægen C. Manicus i Ekemførde.4 Manicus var helstatsmand og 
blev i tiden mellem krigene redaktør af »Flensburger Zeitung«. Hansens 
artikel (artikler) er, skriver han, »noget af det bedste, bladet har haft; 
den [de] indeholder, hvad britten kalder »common sence«, og viser, at 
ikke alle har bidt på den krog, som udkastedes i stændersalen og ridder
nes congregation. Den samme mand forfægter mit princip: nulla salus 
nisi in unitate [ingen frelse uden i enhed]«.

Næste gang, Chr. Hansen optog spørgsmålet om prægravation til 
undersøgelse, skete det ikke i en kort artikel. I sommeren 1843 offent
liggjorde han under mærket IX.VI i hele elleve numre af »Flensburger 
Zeitung« en artikelrække med titlen »Die Prägravations-Frage oder 
Rechnung und Gegenrechnung zwischen dem Königreich Dänemark 
und den Herzogthümern Schleswig und Holstein«? Artiklerne blev kort 
efter udgivet som pjece (pris 6 sk.).6

En særlig baggrund havde artiklerne i det voldsomme konfliktstof, som 
den slesvigske stænderforsamling 1842 havde budt på. Det var også i 
denne forsamling, at den stænderdeputerede, den haderslevske købmand 
Peter Hiort Lorenzen »vedblev at tale dansk«. Men det var ikke sprog
sagen, men de økonomiske spørgsmål, der optog Chr. Hansen. Men af 
dem var der kommet nok frem under møderne. Den stænderdeputerede, 
landinspektør Heinr. Tiedemann, der for øvrigt var født i Holsten, men
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nu var ejer af gården Johannisberg (i Megger-kog, Bergenhusen s., 
Gottorp a.), stillede forslag om adskillelse af hertugdømmernes finanser 
fra kongerigets. I den beretning, som den nedsatte komité afgav, henvises 
som bevis på prægravationen til den ovenfor omtalte komitéberetning i 
de holstenske stænder 1838. Prægravationen ved rigsbankens oprettelse 
angives til hele 38 mill. I øvrigt klages der over mønten, rigsbankbereg
ningen m.m. Tiedemann stillede også forslag om oprettelse af en slesvig- 
holstensk bank, og han vilde have en kommission nedsat til undersøgelse 
af spørgsmålet om Slesvigs eventuelle tilslutning til den preussiske told
forening.

En anden slesvig-holstensk stænderdeputeret indgav forslag om at 
blive fri for Nationalbankens påtænkte filialinstitut i Flensborg. Om 
dette institut havde man fra Flensborg fremsat ønske allerede i 1840, og 
en kgl. resolution havde givet Nationalbanken koncession på oprettelse 
af et sådant. Spørgsmålet om en vekselanordning trak imidlertid sagen 
i langdrag, og i stænderne 1842 vedtog det store flertal på trods af de 
flensborgske deputeredes ønsker en petition imod det påtænkte institut.

Chr. Hansen begynder sin første artikel med følgende salut til separa
tisterne: »Ikke fra hertugdømmernes folk, men fra nogle inden- og uden
landske individer i de lærde og fornemme stænder er siden den sidste 
ulykkelige krig hin onde dæmon udgået, som overalt prædiker had og 
tvedragt og opløsning for på statens bekostning at opnå visse egoistiske 
formål«. Deres to »alarm-kanoner« (Lärm-Kanonen) er prægravation 
og propaganda, d.v.s. påstanden om at den nordslesvigske vækkelse 
skyldtes kongerigsk propaganda. Hansen nævner så, hvordan følgerne af 
den sidste ulykkelige krig stadig er mærkbare, men hvilken billig tæn
kende mand »kunde det falde ind at tilskrive det danske folk alle hine 
ulykker, sådan som nord-albingierne [separatisterne] gør det?« Han 
fremhæver, hvilke fordele Kiel har, og alligevel klager det. »Flensborg 
derimod, med dets uhyre tab, med dets lidet opfyldte ønsker, med dets 
mørke fremtidsudsigter, står endnu stedse sammen med forsvarerne for 
den gamle danske statsforbindelse«.

I det følgende nr. af »Flensburger Zeitung« går Hansen udførligt ind 
på påstandene om prægravationen af hertugdømmerne ved rigsbankens 
oprettelse. Der var i maj måned afholdt en slesvig-holstensk fest i 
Haddeby kro til ære for Tiedemann, og denne havde her opstillet en
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beregning over, at hertugdømmerne som følge af nævnte prægravation 
havde ca. 39 mill. rbdl. at kræve af danskerne ! Denne Tiedemanns op
stilling gennemgår Chr. Hansen grundigt, idet han viser, der er gjort 
»regning uden vært«. Jeg skal ikke her komme nærmere ind på dette, 
men nøjes med at henvise til mine bemærkninger ovenfor om rigsbanken. 
Hansen tillægger - med rette eller urette - prægravationssagen en over
vejende indflydelse på, at Dahlmanns idé om en stat »Slesvig-Holsten« 
med udgangspunkt i året 1460, »med tilsidesættelse af al historie og 
statsretlige transaktioner i de følgende tre århundreder«, har fundet så 
vid udbredelse. Man må, skriver han, meget beklage, at hidtil mangler 
»alle officielle oplysninger såvel om dette som over mange andre om
stridte spørgsmål, f.eks. den statsretlige stilling af statens enkelte dele, 
den retmæssige successionsordning, det tyske forbunds forhold til staten 
o.s.v.«. Gid disse officielle oplysninger, udbryder han, ikke må udeblive, 
til det er for sent! - Desværre fik Hansen ret i sin frygt. Først i 1846 
kom med det åbne brev en redegørelse for monarkiets successionsforhold, 
og det var også først samme år, at regeringen gav de holstenske som de 
slesvigske stænder de »oplysninger« (Erläuterungen), der klart viste det 
ugrundede i prægravationspåstandene.

I sin tredie artikel fremhæver Hansen, at såfremt nord-albingiemes 
påstand om et »unions-forhold« mellem kongeriget og et »Slesvig- 
Holsten« var korrekt, måtte sundtolden anses som en ren dansk indtægt. 
M.h.t. det forhold, at domæneindtægterne i hertugdømmerne var langt 
større end i kongeriget, bemærker han, at de fleste danske domæner blev 
solgt i årene 1764-1774 for at dække fælles statsgæld, fremkaldt af rust
ningerne i anledning af den truende krig med Rusland.

Slesvig-holstenske og tyske udtalelser om, at danskerne lever af hertug
dømmerne, og at Holsten er »blommen i det danske æg«, karakteriserer 
Hansen på følgende vis: »Men sådanne påstande, udsprungne af natio
nal indbildskhed, må forekomme enhver sagkyndig lige så latterlig som 
ubegrundet. Det danske folk har haft sit glanspunkt i den europæiske 
historie før foreningen med Holsten, men efter denne periode er det 
sunket dybere og dybere . . .«, idet fremmed nationalitet vandt for megen 
indflydelse.

Hansen går derpå over til at undersøge, hvorvidt hertugdømmerne 
under de nuværende skatteforhold kan siges at være overbebyrdede sam-
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menlignet med kongeriget. Skulde dette end være tilfældet, mener han 
dog, at det i hvert fald med den nuværende regeringsform, enevælden, 
ikke kan lægges det danske folk til last, men han beklager, at »falske 
påstande, som foruroliger befolkningen, [ikke] modbevises ad officiel 
vej«. »Vi har læst næsten alt, hvad der er blevet sagt og skrevet for og 
imod hertugdømmernes prægravation, men kan ikke overbevise os om, 
at en sådan finder sted«. På grundlag af finansberetningerne for 1836 og 
1837 sammenligner han derpå skattebyrden i kongeriget og hertugdøm
merne, og hvordan den retfærdig burde være fordelt efter henholdsvis 
folketal, jordernes bonitet og indtægterne. Han når herved til det resul
tat, at det er kongeriget, som er prægraveret, og at hele prægravations- 
skriget er blind alarm.

I sin fjerde artikel kritiserer Hansen først, hvordan det hidtidige rege
ringssystem i århundreder har begunstiget »slesvig-holstenismen«. Åben
bart med tanke på modstanden mod tværbaneprojektet bebrejder Han
sen derpå separatisterne den store materielle skade, som de har voldt 
landet ved, »at de med alle midler bekæmper enhver slags selvstændig 
handel og udleverer os i merkantil henseende med bundne hænder til 
Hamborg eller endog til den preussiske toldforening«. Han påviser, 
hvilke væsentlige materielle fordele forbindelsen med Danmark bringer 
hertugdømmerne, fremhæver handelen med de dansk-vestindiske øer 
og med Island, hvilket afsætningsmarked hertugdømmerne har i konge
riget, nævner de jydske stude, der drives til opfedning i marsken, kort 
sagt, alt viser, at den danske regering hverken udsuger eller overlister os 
eller behandler os stedmoderlig.

Af emner, som Chr. Hansen kommer ind på i de følgende artikler, er 
separatisternes modstand mod oprettelsen af en filialbank i Flensborg og 
deres frygt for, at »danskerne« herved skulde få en stor fortjeneste. Det 
sidste betvivler Hansen med grund, og samtidig kritiserer han Tiede
manns bestræbelser for at få oprettet en slesvig-holstensk landsbank. 
Han finder den slesvig-holstenske utilfredshed med rigsbankberegningen 
helt overdreven, og han afviser ganske, at overskuddet af toldindtæg
terne ifølge den nye toldforordning særlig vil komme kongeriget til gode.

Som ovenfor nævnt, stiller Chr. Hansen »propagandaen« ved siden af 
prægravationen som slesvig-holstenernes vigtigste agitations- og separa
tionsmiddel, »lige så virksomt og lige så falsk«. Har man, spørger han,
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noget eksempel på, at det danske folk har stillet forslag om at få dansk 
indført, hvor tysk er folkesprog, sådan som det omvendte er gjort fra 
tysk side. Om Peter Hiort Lorenzens brug af dansk i stænderforsam
lingen 1842 skriver han: Vi håber, »at regeringen med hensyn til sprog
forvirringen i stændersalen vil vælge en middelvej, på hvilken dens tyske 
og danske undersåtter og med udeladelse af alt, som kan vække splid og 
tvedragt, kan vandre hånd i hånd med hinanden mod det fælles mål, 
helstatens vel«. Han anbefaler at forlægge stænderforsamlingens møder 
til Flensborg, hvor man forstår og agter både det tyske og det danske 
sprog. Og ham bekendt har hverken regeringen eller det danske folk 
tænkt på at fortrænge tysk fra Flensborg; man ved nemlig meget vel, 
at her gælder det ikke om at vinde tungerne, men hjerterne. Over for 
den slesvig-holstenske tale om forholdet til Danmark som et trælleforhold 
bemærker han, at det var den danske regering, som i sin tid ophævede 
den sande trældom, livegenskabet i hertugdømmerne.

Men når hertugdømmerne ikke er prægraverede i forhold til konge
riget, kunde det være værd at undersøge, mener Hansen, om Slesvig ikke 
er det i forhold til Holsten? Han omtaler her de store beløb, der er be
vilget til chausseer og jernbaner i Holsten: »At der blev deres såkaldte 
slesvigske brødre forholdsvis samme sum til del til lignende formål, der
for ikke blot ikke sørgede holstenerne, men tværtimod arbejdede de i aviser 
og stændermøder mod enhver udvidelse af vor handel, mod vor jernbane, 
vor bank, vore vestindiske forretninger, mod vekselret og andre handels
behov, dels for selv at skaffe sig fordele, dels for at hæve udlandet på 
hjemlandets bekostning . . .«. Hansen beklager, at indtægterne fra Slesvig 
og Holsten ikke opføres særskilt; han tror, at Slesvig er hårdere be
skattet end Holsten.

Vilde man, sådan som slesvig-holstenerne gjorde, vælge året 1460 som 
normgivende for de statsretlige forhold, så måtte Ditmarsken, bemærker 
Hansen, retmæssig kunne konstituere sig som fri republik. »Men Slesvig 
kan efter hin feudale grundlov billig forlange at blive sideordnet Holsten 
som unionsstat eller som hertugdømme at stå over grevskabet [hvad 
Holsten dengang var], med egen drost eller statholder, egen lovgivning 
og forvaltning, egen landsrepræsentation og med fuldkommen bevarelse 
af alle gamle privilegier, sædvaner og friheder (det vilde altså kunne 
kræve dansk sprog og love ligesom katolsk religion)«. Skønt Hansen om-
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taler, at den »slesvigske folkestamme« oprindelig overvejende er »skandi
navisk og endnu for halvdelens vedkommende dansk«, undlader han at 
opstille den fortid, da Sønderjylland var en ren dansk landsdel, som kon
kurrent til separatisternes brug af året 1460. Men kraftigt betoner han, 
at »Slesvigs materielle og åndelige interesser ikke er de samme som Hol
stens«.

Tiedemann havde udregnet, at hertugdømmernes eventuelle tilslut
ning til den preussiske toldforening vilde bringe dem store fordele. Chr. 
Hansen mente at kunne bevise, at tilslutningen tværtimod vilde gøre 
ubodelig skade. Man vilde miste handelen på Danmark og dets kolonier, 
og toldforeningen havde, som bekendt, ingen oversøiske kolonier. In
dustri og håndværk, der nu var i fremvækst i Slesvig, vilde ødelægges 
ved konkurrencen med toldforeningens. Og skulde toldindtægterne for
deles efter folketal, vilde hertugdømmerne blive meget prægraverede, 
da forbruget her var langt større end i det lovpriste Tyskland, »hvori 
nordalbingieme så gerne vilde indlemme os«. Det var både i Slesvigs 
og Holstens velforståede interesse ikke blot »for fremtiden at sikre og 
opretholde den bestående kommercielle og industrielle forbindelse mel
lem Danmark og hertugdømmerne, men også så vidt muligt at udvide 
samme«.

For at opnå dette sidste foreslår Chr. Hansen toldgrænsen mellem 
kongeriget og hertugdømmerne afskaffet og ophør af den forskelstold, 
der endnu efter toldloven 1838 bestod for enkelte varer. Han er klar 
over, at til gennemførelse heraf er det nødvendigt at ophæve konsum
tionen i kongeriget og at indføre den her rådende brændevinsbeskatning 
også i hertugdømmerne. Det sidste, mener han, er ingen skade til, thi 
brændevin, »som ikke indeholder noget næringsstof og er undværligt 
selv ved de tungeste arbejder, afgiver en hovedkilde til fattigdom og 
forbrydelse . . .«. Hansen finder det dog rimeligt med en noget mindre 
brændevinsafgift end den hidtidige kongerigske. Men indføres brænde
vinsbeskatningen i hertugdømmerne, bør her kopskatten og tallotteriet 
afskaffes.

Sin lange og i så mange henseender interessante artikelrække slutter 
Chr. Hansen med nogle mere almindelige betragtninger. Han opfordrer 
regeringen til energi og til ikke at nøjes med halve forholdsregler. Ser 
den på det heles vel, »turde den smålige jalousi og rivninger mellem
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beboerne i vor lille stats enkelte provinser lidt efter lidt høre op og glem
mes helt for at fremme det almindelige bedste«. At sådanne udtalelser 
for nogle kun var som spildte Gudsord på Balle-Lars, var Hansen klar 
over. Thi hans slutningssalut lyder: »Men den, som ikke kan begribe, 
at vort kystland Slesvig med dets herlige havne og farvande må komme 
ud for middelalderlig afhængighed og forarmelse, hvis det skal lade sin 
handel gå til lands, over Holsten gennem det fremmede Hamborg og til
lade fri indførsel af den preussiske toldforenings industriprodukter, han 
må sætte sig til på ny at lære sin lille tabel. For ham har vi ikke skrevet !«

En halv snes dage, efter at Chr. Hansens sidste artikel om prægrava- 
tionen var fremkommet, holdtes der (den 27. aug.) en »folkefest« 
(skyttegilde) i Grønholt, Sterup s., i Angel. Til denne havde en del af de 
mere fremtrædende dansksindede flensborgere, blandt dem Hansen, ind
fundet sig. Det slesvig-holstenske blad »Lyna« i Haderslev skrev, at de 
pågældendes agt var at gøre »proselyter«. Dette benægtes af Hansen i en 
artikel i »Flensburger Zeitung«, hvor han også berigtiger forskelligt andet 
i »Lyna«s skildring af festens forløb.7 Men selv om Hansen nu ikke 
havde den hensigt at hverve proselyter, vilde han nok oplyse om prægra- 
vationen. Det gjorde han, skriver han, i en samtale med en kyndig land
mand. En tilhørerkreds samledes snart, og en »bebrillet doktor« trængte 
sig ind på ham med råbet »Ned med filialbanken«. Hansen gik sin vej, 
men vendte senere tilbage og drak en kop kaffe. Foruden den bebrillede 
var der en hel del unge mennesker fra Flensborg, ivrige modstandere af 
filialbanken, som ud på aftenen lavede spektakel og uro.

En halv snes dage før denne fest havde Chr. Hansen i Flensborg været 
med til en demonstration til fordel for filialbanken, en demonstration, 
der kom til at koste deltagerne store pengebøder.8 Det forholdt sig sådan, 
at begge partier havde besluttet den 13. august at hylde deres respektive 
talsmænd i stænderne - filialbankmodstanderne den slesvig-holstenske 
advokat Rønnenkamp (valgt i 9. landdistrikt), tilhængerne filialbankens 
varme talsmand, agent H. C. Jensen. Af frygt for uroligheder forbød 
politimester Niemann - trods sin slesvig-holstenske indstilling - ansøgnin
gerne fra Rønnenkamps tilhængere om tilladelse til at bringe ham en 
musikalsk hyldest (»Ständchen«). Det omgik de pågældende på den
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måde, at de om morgenen i 8-io vogne kørte til Rønnenkamps landsted 
Klus, der lå uden for byens jurisdiktion. Om aftenen vendte de i Røn
nenkamps selskab tilbage til Flensborg. Efter at han var steget af ved sit 
hus, kørte vognene videre under hurraråb for ham. Nogen retsforfølgelse 
i anledning af denne demonstration indledtes ikke.

Agent Jensens tilhængere havde ikke brudt sig om forud at henvende 
sig til Niemann, da de nok har kunnet gætte sig til dennes svar. Men da 
Niemann om aftenen erfarede, at man i Borgerforeningen - af denne 
var naturligvis også Hansen medlem - påtænkte at bringe agenten et 
leve, sendte han overpolitibetjenten derhen og anmodede om, at en af 
foreningens direktører indfandt sig hos ham. Det gjorde købmand 
Jochimsen, deputeretkollegiets oldermand, og Niemann meddelte, at han 
ikke vilde give tilladelse til noget optog, og anmodede Jochimsen om at 
hindre sådant. Det nægtede Jochimsen. Så måtte politibetjenten igen til 
Borgerforeningen, og da Jochimsen oplyste, at det var købmand 
Schwennsen, der skulde udbringe levet for Jensen, bad Niemann 
Schwennsen om at komme til sig. Men Schwennsens svar var: han havde 
ingen tid ! Herefter begav Niemann sig selv til Borgerforeningen, forbød 
optoget og forbød ligeledes stadsmusikant Demuth at opvarte med musik. 
Yderligere fik Niemann agent Jensen til selv at gå til Borgerforeningen 
og frabede sig hyldest.

Men de gæve flensborgske købmænd havde nu engang sat sig i hove
det, at filialbankens forkæmper, agenten, skulde have sit leve. Fire af 
dem påtog sig at holde stadsmusikanten skadesløs for den bøde, han vilde 
få, og med musik i spidsen satte optoget sig i bevægelse. Ankomne til 
Jensens hus udbragte Schwennsen sit leve.

Efterspillet var knap så lysteligt. Den højeste bøde, 160 rbdl., fik 
Schwennsen, Jochimsen 120, flere større bøder fulgte, hvorefter de reste
rende fik bøder på henholdsvis 32 og 16 rbdl., blandt de sidste var Han
sen. Bøderne fastsattes i hvert fald delvis i forhold til de pågældendes for
muesomstændigheder. Magistratens dom appelleredes til overretten, men 
denne fandt, »at en sådan trods og en sådan genstridighed mod øvrig
hedsanordninger fortjener en alvorlig revselse«. Da sagen endelig nåede 
til kongens afgørelse, blev bøderne nedsatte.

I februar 1844 udstedtes et kgl. patent om filialbankens oprettelse, og
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den i. maj kunde den åbne sin virksomhed. Kort forud var det lykkedes 
for Tiedemann at få åbnet sit konkurrerende foretagende, »den slesvig- 
holstenske bankierforretning«, i byen.

Den kritik, som Chr. Hansen i »prægravationsartikleme« underkastede 
Tiedemanns bankprojekter, genfinder vi i adskillige senere artikler af ham? 
Om den til en »underordnet detailforretning« reducerede Tiedemannske 
slesvig-holstenske bankierforretning i Flensborg udtaler han dog i en ar
tikel fra 1845, at den er fordelagtig for byen.10 Han kunde, skriver han, 
ønske flere sådanne institutter oprettede ved siden af filialbanken. Kon
kurrence er nyttig, og han misbilliger alene instituttets politiske formål.

Chr. Hansens påvisning af - eller påstand om - at det snarest var 
kongeriget, der var prægraveret i forhold til hertugdømmerne, og at 
Slesvig var det i forhold til Holsten, gentog og forsvarede han i adskillige 
indlæg i »Flensburger Zeitung« i de følgende år.11 Jeg skal her kun lige 
nævne et par skarpe udfald mod Tiedemann.12 I februar 1845 skriver 
han: »Tiedemann . . . alene har forstået at bringe hertugdømmernes 
rolige folk i en politisk bevægelse efter ønske og vilje, han navnlig har 
forstået at forespejle folket ved falske beregninger, at dets pengepung er 
blevet taget i uforholdsmæssig anvendelse til de fælles statsbyrder, at det 
fra Danmarks side er blevet prægraveret og udbyttet på en skammelig 
og himmelråbende måde . . .«. - Da Tiedemann i sommeren 1847 blev 
hædret af slesvig-holstenske kredse ved overrækkelse af en gave, skrev 
Hansen, at han utvivlsomt havde den »fortjeneste« væsentlig at have 
bidraget til landets »tidligere så store ophidselse« ved sine falske påstande 
om prægravationen : »Ham tilkommer den berømmelse, da det urigtige 
i hans påstande uimodsigeligt var blevet bevist ved tal [nemlig ved 
Hansens egen artikelrække], alligevel hårdnakket at fastholde den af 
ham udbredte fuldkommen falske anskuelse, uden at give sandheden 
æren ved at indrømme sin vildfarelse«. - Hansen kunde have føjet til, 
at den »berømmelse« må Tiedemann dele med adskillige andre nationa
listiske agitatorer.



/. Andre sager og spørgsmål

Den slesvig-holstenske regering havde, som før anført, karakteriseret 
Chr. Hansen som en mand med »megen foretagsomhedsånd«. Denne 
kom til udfoldelse i adskillige andre sager og spørgsmål end dem, som er 
behandlet i de foregående kapitler.

I september 1837, altså samme år, i hvilket han havde offentliggjort 
sit tværbaneprojekt, tilstillede han i ugebladet sine medborgere et nyt 
»opråb«.1 Det drejede sig denne gang om at udvikle og fremme den in
denlandske industri, et spørgsmål han allerede havde skrevet om i »Itze- 
hoer Wochenblatt«. Han indkaldte til møde på Kompagnisalen den 19. 
sept. kl. 3 eftm. med det formål at få dannet en håndværks- og industri
forening ( Gewerbeverein ). Dennes opgave skulde være at udfinde midler 
og veje til at etablere nye, for vort land passende virksomheder, fremme 
de allerede blomstrende yderligere og hæve de hensynkende. Endelig 
skulde den overveje en tidssvarende erhvervsuddannelse. Udkast til 
statutter for en sådan forening var fremlagt i »Harmonien« og i Borger
foreningen.

Håndværks- og industriforeningen kom også i stand. Chr. Hansen var 
ret naturligt med i dens styrelse. I ugebladet for januar 1839 findes en 
lang opfordring til at deltage i foreningen og i en af denne besluttet 
kunst- og industriudstilling, som skulde afholdes Mikkelsdag 1839.2 De 
toner, der anslås i opfordringen, lyder som de i Chr. Hansens forslag til 
en ny toldtarif (se s. 35) -- eller de i den nutidige »Dansk Arbejde«. Som 
foreningens højeste mål angives at få oprettet en anstalt som Københavns 
polytekniske læreanstalt i Flensborg; ja, Flensborg nævnes ikke udtryk
kelig som stedet, men sammenhængen viser det. Med en vis selverken
delse hedder det imidlertid, at det højeste mål ikke kan være det nær
meste.

På foreningens videre tilværelse skal jeg ikke her nærmere komme ind.
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Dens højeste mål nåedes selvsagt ikke. Derimod fik den i 1840 oprettet 
en »elementær-erhvervsskole« ( Elementar-Gewerbschule ), blandt hvis 
fem forstandere Chr. Hansen var.3 Mikkelsdag 1840 talte foreningen ca. 
150 medlemmer.4 Men i 1846 ophørte dens virksomhed - mon ikke del
vis på grund af de skærpede politiske modsætninger? Formelt opløstes 
den først i 1850’erne og da for at give plads for en ny.5

Den i 1830’eme indførte stænderforfatning havde øget interessen for 
offentlige anliggender. I de slesvigske stænder viste det sig desværre, at 
den politiske slesvig-holstenisme efterhånden kom til at herske hos det 
store flertal af de deputerede. Det stod utvivlsomt i nogen grad i forbin
delse med den ret aristokratiske valgordning. Herom havde Chr. Hansen 
naturligvis også et ord at skulle have sagt. Det skete i avisen sidst i 
februar 1844 i tre artikler under mærket IX.VI: »Ueber das Ständewesen 
und die Vblksstimmung, nebst Vorschläge in Betreff einer ferneren Ent
wickelung der Stände-Institution für den ganzen dänischen Staat«.6 Ar
tiklerne solgtes som pjece for 4 skilling.7

De to første artikler kritiserer kraftigt stændernes ufrugtbare, politisk
agitatoriske virksomhed. De har ingen tid haft til o vers til tværbanepro
jektet, ikke arbejdet på fjernelse af toldbarrieren eller på indførelse af 
forligsdommere, intet gjort for at hindre den holstenske bane, derimod 
spændt ben for en almindelig veksellov i den hensigt at hindre den flens
borgske filialbank. Hvilken fordel er det da ikke, mener Hansen, at stæn
derne under de herskende forhold kun er rådgivende. Separatisterne 
bruger den kunstigt skabte folkestemning til at få så mange »antidansk- 
sindede og frem for alt advokater« som muligt ind i stænderforsamlin
gen. Men denne burde bestå af sagkyndige, upartiske og praktiske 
mænd, thi kun herved kunde stænderinstitutionens formål opnås.

I slutningen af den anden artikel hedder det: »Det konstitutionelle 
system, opfattet i sin renhed og fulgt med troskab, er måske det eneste 
lægemiddel for tronen som for folkene«. Og i sin sidste artikel frem
sætter Hansen forslag om stænderinstitutionens videre udvikling til »en 
friere forfatning«. Han finder ikke, at der består uovervindelige hindrin
ger for indførelse af en fælles forfatning for hertugdømmerne og konge
riget. Arvefølgen vil, mener han, blive ordnet, så den bliver ens for det 
hele monarki, skønt arvefølgen i Holsten er mandlig, i Danmark og
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Slesvig kvindelig. Og selv om Holsten senere skulde blive udskilt, vil det 
nu kun have fordel af forbindelsen med det øvrige monarki. Tvesproget- 
heden i monarkiet tillægger han ikke så stor betydning. Han anbefaler 
indførelse af de stænderkomiteer, hvorom regeringen havde stillet for
slag i 1842, men som de slesvigske og holstenske stænder havde udtalt 
sig imod. Komiteerne, en for hver af de fire forsamlinger, var tænkt som 
et bindeled i monarkiet, da de skulde samles til fælles rådslagning.

For at nå frem til en friere forfatning tilråder Hansen, at der ned
sættes et udvalg af sagkyndige stænderdeputerede for at behandle strids
spørgsmål so mprægravationen o. 1. samt rådslå om en ny forfatning. 
Selvsagt, skriver Hansen, skal »de exalterede« ikke med i udvalget. Men 
mon Hansen ikke her anslår tallet af »exalterede« for lavt, og er han 
ikke for stor optimist, når han tror, at »på denne måde vilde sandheden 
snart opnå sejren og for evigt ødelægge alle vore nordalbingieres snu 
planer«? - Den nye folkerepræsentation vil Hansen have tildelt en del af 
den lovgivende magt, navnlig skattebevilling. Han udtaler til sidst den 
forventning, at blot den indre splid ophører, vil Christian VIII sikkert 
føre sine folk videre frem på forfatningsbanen. Han, der i sin tid gav 
den norske grundlov, vil også kunne give en dansk.

I 1841 havde Chr. Hansen i avisen en lang, detaljeret afhandling om 
den for Flensborg så vigtige transatlantiske handel.8 Da en indsender 
søgte at imødegå ham, vilde han give svar på tiltale - måske med en 
endnu længere fremstilling? - men ved denne lejlighed var det, at redak
tionen sagde stop af hensyn til læserne og talte om lange, kedelige 
artikler !

Julen 1842 brugte Chr. Hansen bl.a. til i avisen at fremsætte en kritik 
af udtalelser af den slesvig-holstenske politiker Wilh. Beseler i den nys 
afsluttede slesvigske stænderforsamling.9 Beseler havde ønsket tilslutning 
til den tyske toldforening, hvad Hansen stærkt frarådede. Vi kan, skriver 
han til slut, ikke overtyde os om, at de »stemmer, der råder os til at op
give vor kommercielle og industrielle forbindelse med Danmark og dets 
kolonier og kaste os i armene på den tyske toldforening, kommer fra en 
side, hvor man vil os vel; vi tror tværtimod, at den slags forslag blot 
stammer fra enkelte intrigante udlændinge, for at det skal lykkes helt at
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vinde hertugdømmet Slesvig for tyske interesser«. Mon Hansen ved be
mærkningen om udlændinge tænker på, at Beseler var født i Oldenborg? 
- Da »Rendsburger Wochenblatt« angreb Hansen, svarede denne med 
at føre et batteri af tal mod fjenden, hvilket han anså mere virknings
fuldt end folianter. En eventuel tilslutning til toldforeningen vilde, fast
slog han, virke højst skadelig på vor industri og vor handel med Danmark 
og dets kolonier.

Udtalelsen om de »intrigante udlændinge«, hvis hele id gik ud på at 
få Slesvig inkorporeret i Tyskland, rammer på en prik preusseren Johann 
Gustav Droysen, denne betydelige historiker, der fra 1840 virkede som 
professor i Kiel.10 Kort efter tronskiftet i 1848 og bebudelsen af en kon
stitutionel helstatsforfatning tog Droysen skarpt til orde imod en sådan 
i sin pjece »Die gemeinsame Verfassung von Dänemark und Schleswig- 
Holstein. Eine deutsche Frage«. I den anledning publicerede Chr. Han
sen under mærket IX.VI i avisen for 6. marts et åbent brev til Droysen. 
Han gjorde opmærksom på, at det umuligt kunde være Droysen ube
kendt, at en stor del af Nordslesvigs beboere og det flensborgske borger
skabs kerne ikke var enig med ham. Derimod indrømmede Hansen, at 
stemningen i Holsten og delvis i Sydslesvig langtfra var Danmark gunstig ; 
ved løgnagtig propaganda (prægravationen!) havde separatisterne frem
kaldt dette resultat. Hansen opfordrede Droysen til at vende hjem til 
Preussen, hvorfra han var kommet. Det gjorde Droysen først nogle få år 
efter, men da voksede den ufredssæd, han i så høj grad havde været med 
at strø, frodigt.

Blandt Chr. Hansens talrige andre avisindlæg skal nævnes, at han i 
dyrtidsvinteren 1847 fremsatte forslag om en passende udførselstold for 
at hindre, at »de nødvendigste levnedsmidler« steg yderligere i pris.11 
Nogle måneder senere skrev han om, hvordan der kunde komme nyt liv 
i de flensborgske brændevinsbrænderier, der i århundredets begyndelse 
havde haft så rivende afsætning til Norge.12 Han anbefalede her som 
tidligere i »prægravationsartiklerne«, at forskelstolden til kongeriget og 
den konsumtionsskat, som her fandtes, blev afskaffet. Det vilde indvirke 
meget fordelagtig på hertugdømmernes kommercielle og industrielle for
hold. Han gentog også sit stadige omkvæd, at Flensborgs eksistens væ
sentlig beroede på trafik og handel med kongeriget.
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Rigtigheden heraf havde han som broskriver rig lejlighed til ved 
selvsyn at bekræfte. I avisen offentliggjorde han statistiske meddelelser 
om den flensborgske skibsfart.13 I anledning af nogle i 1847 giyne niere 
udførlige meddelelser end de foregående skrev avisen, at de var et glæde
ligt tegn på kommunal offentlighed; de skyldtes, fremhævedes det, vor 
nuværende broskriver, Chr. Hansens rosværdige iver, der stedse har 
almenvellets fremme for øje.14

5 Chr. Hansen jr.



8. Under Treårskrigen

Hvor vilde det have været spændende læsning, om Chr. Hansen selv 
havde fortalt om sine oplevelser og følelser under det slesvig-holstenske 
oprør i marts 1848 og i det følgende halvandet år, da tyskerne som i den 
kullede greves dage reves om Danmark. Det har han desværre ikke gjort, og 
det er forholdsvis lidt, som kan berettes om hans liv i disse bevægede tider.

Det flensborgske borgerskabs kerne var, som Chr. Hansen udtalte, 
loyal og kongeligsindet. Det var også de flensborgske stænderdeputerede 
og flertallet i deputeretkollegiet. Anderledes med magistraten. Her havde 
de slesvig-holstensksindede med den kongevalgte førsteborgmester, Cal- 
lisen, i spidsen overtaget. Da den provisoriske regering den 24. marts 
1848 krævede »anerkendelse« af de forskellige myndigheder i hertug
dømmerne, imødekom de flensborgske bykollegier enstemmig dette krav.1 
Det var imidlertid ingen politisk tilkendegivelse, men en opportunistisk 
handling. Ud fra ønsket om under de skiftende magtforhold at kunne 
på bedste vis bestride byens styrelse »anerkendte« kollegierne den autori
tet, der på det givne tidspunkt sad inde med magten.

Efter slaget ved Bov 9. april var det Danmark; efter påskeslaget den 
23. april atter tyskerne.2 Højst utilfredse med flensborgernes holdning til 
revolutionen indsatte den provisoriske regering et par nye embedsmænd, 
en foreløbig overpræsident og en politisk politimester. Den sidste, Fr. 
Clairant v. Krohn, fik til opgave at holde de dansksindede i ave. Han 
udfyldte dette hverv med stor og smålig iver. Advokat Bremer, der var 
kommet ovenpå som medlem af den provisoriske regering, ønskede kraf
tige forholdsregler mod sine politiske modstandere i byen. Hvad her 
interesserer os, er, at han også vilde have broskriver Chr. Hansen øje
blikkelig afskediget fra sin stilling.

Det blev Hansen nu ikke, men den 29. juni fængsledes han og fire 
andre flensborgere, der af »den almindelige opinion« var udpeget som 
danske partiledere.3 Dagen efter transporteredes de fire af dem, mellem
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dem Hansen, til Rendsborg, hvor de forblev fængslede uden lov og dom 
en halvanden måned eller mere. Transporten gik dog altså ikke så langt 
som til Sibirien. Herhen havde ellers en slesvig-holstener, som Hansen 
engang i 1844 i et offentligt lokale var kommet i ordstrid med, ønsket 
Hansen og ligesindede anbragt.4

Bestemte kendsgerninger, der kunde lægges Chr. Hansen til last, an
føres ikke af »den almindelige opinion«, repræsenteret af en række, noget 
misliebige slesvig-holstensksindede flensborgere. Brofoged Chr. Hansen, 
siger et af vidnerne, er en af de dansksindedes hovedførere, står i stor 
anseelse hos dem og »må ved enhver lejlighed give sin billigelse« ; det må 
betyde, at vidnet mener, man rettede sig efter Hansens opfattelse. Et 
andet vidne hævder, at Hansen og hjulmager Kruse samler en hob af 
dansksindede småfolk om sig og taler »ivrigt« med dem — om hvad, 
siges ganske vist ikke, men naturligvis har det ikke været for at prise 
oprøret !

De udtalelser, som Hansen selv ved politiforhøret i Rendsborg frem
kom med, skal nok forstås ud fra den forudsætning, at han snarest gørligt 
vilde ud af fængslet. Han vedgik rigtignok at være af sindelag slesviger 
(altså ikke slesvig-holstener!) og specielt flensborger, men hævdede, at 
han siden krigens udbrud på ingen måde havde taget del i de politiske 
begivenheder. »Det er en alt for stor ære, når man anser ham for en 
hovedmand for de dansksindede i Flensborg og tillægger ham indflydelse 
på disse. At han har haft formelige hobe af dansksindede småfolk samlet 
om sig, er ikke sandt, men han vilde ikke benægte, at enkelte undertiden 
havde samlet sig om ham og med ham drøftet dagens hændelser«. Han 
ønskede meget at komme hjem til sin familie og vilde i så fald gerne 
stedse holde sig hjemme.

Omkring midten af august fik Hansen og den ligeledes fængslede vært 
for rådhuskælderen, Kayser, lov at vende hjem. Der afkrævedes dem 
forud løfte om at afholde sig fra enhver virksomhed i dansk interesse. 
Ved ankomsten til Flensborg havde de at melde sig hos den politiske politi
mester, og det pålagdes denne at holde et vågent øje med deres videre 
færd, dog sådan at han begrænsede deres personlige frihed mindst muligt.

Sidst i august blev der i Malmø indgået en 7-måneders våbenstilstand 
mellem Danmark og Tyskland. Et par flensborgske skibe, der i lang tid 
havde ligget i Høruphav på Als, fandt nu tiden belejlig til at vende
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hjem; den 6. september stod de fjorden ind og lod, som skik og brug var 
til søs, Dannebrog gå til tops. De i havnen liggende skibe hilste igen med 
Dannebrog, og fra mange huse flagedes der. Den politiske politimester 
skred straks ind mod denne danske demonstration, og en række politi
forhør fulgte. Blandt dem, der blev indstævnet, var broskriveren. Af frygt 
for på ny at blive ført til Rendsborg rejste Chr. Hansen imidlertid til Als. 
Den 5. oktober vendte han dog tilbage til Flensborg. Den tysksindede 
rådmand Henningsen havde nemlig meddelt ham, at var han »uskyldig«, 
havde han intet at frygte, og kom han ikke tilbage, kunde hans stilling 
fratages ham.

Hvad blev der ved de optagne forhør lagt Chr. Hansen til last? Jo, 
en af de indstævnte, der havde hejst Dannebrog, undskyldte sig med, at 
en ham ukendt matros havde sagt, at det var brofogedens ordre! En 
tysksindet skibsfører, Chr. H. Johannsen fra Jørgensby, udtalte, at han 
nævnte dag var gået ned til skibsbroen og drøftede demonstrationen 
med en åbenbart dansksindet bekendt. Hansen var kommet til og havde 
sagt, han skulde lade enhver beholde sin mening. Hertil svarede Johann
sen, at der ikke var tale om meninger, men om hvorvidt det var tilladt 
at hejse danske flag. Yderligere var kromand Brix kommet til og påtalte, 
at Hansen blandede sig i samtalen, hvad der ikke passede sig for hans 
forhold, så ilde anskrevet han forud var! Hansen fjernede sig så.5

Da Hansen efter hjemkomsten blev forhørt, indrømmede han at have 
været i ordstrid med Johannsen. Han mente kun at have sagt til denne, 
at det ikke var værd at bekymre sig om flagningen: »folkene måtte være 
ansvarlige for, hvad de gør; han, Johannsen, behøver jo ikke at hejse 
flaget, hvis han ikke vil det.« Johannsen havde svaret ham meget uven
ligt, og Brix var kommet til og havde sagt til Hansen : »Ti De stille, De 
står så ilde anskrevet og har udført sådanne gerninger, at De slet ikke 
kan retfærdiggøre Dem«. Da Hansen nu frygtede at komme i forlegen
hed med politiet, gik han sin vej efter først at have påtalt den sidstes 
»anmassende væsen«. At det forholdt sig, som af ham fremstillet, kunde 
han føre vidner på. - Politimesteren lod ham derefter gå, men pålagde 
ham at udvise den største forsigtighed i tale og handling med hensyn til 
»de politiske landsanliggender«.

På det tidspunkt, Chr. Hansen var i forhør, var det endnu ikke lyk
kedes at få den provisoriske regering fjernet til fordel for den »fælles-
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regering«, der var aftalt i Malmø-våbenstilstanden. Det skyldtes den 
voldsomme modstand, som fra slesvig-holstensk side rejstes mod trak
tatens bestemmelser. Først den 22. oktober afløstes den provisoriske rege
ring af en »fællesregering«, hvis medlemmer imidlertid alle var slesvig- 
holstenere, og som fortsatte i det spor, oprørsregeringen havde fulgt. I 
Flensborg vedblev ligeledes Krohns politiregimente.

Da Krohn i november fik opsporet, at der i Flensborg cirkulerede en 
fra Als udbredt adresse med protest mod Slesvigs forbindelse med Tysk
land, satte han et større politiapparat i bevægelse. Den ene efter den 
anden af de dansksindede måtte indfinde sig til afhøring. Blandt disse 
var mærkeligt nok ikke Chr. Hansen, skønt han sikkert har været blandt 
dem, der samlede underskrifter på den.6

Slet så retsløse som under oprørsregeringen kan de danske flensborgere 
ikke have følt sig efter fællesregeringens tiltrædelse. Et vidnesbyrd herom 
er, at flere af de deputerede borgere til ugebladet indleverede en annonce 
om, at nævnte protest lå til underskrift hos dem. Annoncen kom ikke 
frem, thi Krohn truede med i så fald at konfiskere bladet. Derimod optog 
dette, skønt dets sympatier var hos slesvig-holsteneme, i januar en læn
gere artikel af Chr. Hansen, der var en klar standpunkttagen for Flens
borgs - og Slesvigs - nære tilknytning til kongeriget. Uforfærdet talte han 
magthaverne imod - ganske vist med det resultat, at han fik væltet en 
række slesvig-holstenske skarnbøtter over sig, men ud over dette skete 
der ham intet.

Det foreløbig sidste nr. af »Flensburger Zeitung« var udkommet 22. 
april 1848. Her kunde Hansen altså ikke komme til orde. Men i uge
bladet for 6. januar 1849 offentliggjorde han tallene for den flensborgske 
skibsfart og handel henholdsvis i årene 1847 °g 1848- Han nøjedes ikke 
med at lade tallene tale, men knyttede en kommentar til dem. Den be
gyndte: »De stedfundne politiske uroligheder (Wirren) har i løbet af 
dette år (1848), som foranstående oversigt viser, indvirket meget skade
ligt på Flensborgs handel og skibsfart«. Derefter fastslog han, at Sønder
jyllands eksport til kongeriget og de danske kolonier årlig havde en værdi 
af ca. 8 mill, mark kurant, men i 1848 måtte den være gået meget ned. 
»Særlig må Flensborg som den eneste by i hertugdømmet Slesvig, der 
driver en selvstændig oversøisk handel og skibsfart af nogen betydning, 
og hvorpå ikke blot denne bys velstand, men de nærmest omgivende
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landdistrikters hovedsagelig er baseret, smertelig beklage tabet af sine 
vigtigste erhvervskilder, selv om det også, hvad vi håber, kun gælder 
året 1848«.

Omkring midten af januar bragte ugebladet en længere artikel af 
købmand Caspar Andresen, søn af Flensborgs afdøde borgmester A. P. 
Andresen.7 Andresen var slesvig-holstensksindet, men hørte ikke til de 
mest exalterede. Han var preussisk konsul. Efter oprørets udbrud loge
rede prinsen af Nør nogle dage hos Andresen. - Nævnte artikel: »An
sprache an meine Mitbürger, die Geschäftsmänner zunächst« beklagede, 
at partimodsætningerne i byen stadig blev større og satte skel mellem 
venner, ja selv i familier? Andresen mente, det burde og kunde være 
anderledes. Årsagerne til spliden fandt han hos de dansksindede, klagede 
bl.a. over, at man råbte hånsord som »de provisoriske« efter folk. Men 
den egentlige grund var, skrev han, at søge i en forskellig opfattelse af, 
om Flensborgs velfærd var bedst tjent med tilslutning til Danmark eller 
Tyskland. Andresen erklærede sig som tilhænger af det sidste.

Det mente flertallet af de forretningsfolk, »Geschäftsmänner«, til hvilke 
Andresen henvendte sig med sin »Ansprache«, ikke. Da der den 18. 
januar var generalforsamling i Handelsforeningen, besatte de dansk
sindede ved valgene alle pladser i styrelsen. Andresen kritiserede skarpt 
dette i et nyt indlæg i ugebladet og anbefalede dannelsen af en ny for
ening for sine meningsfæller.9 Samtidig opfordrede han dog igen til 
fordragelighed; et nyt 1848 ønskede han ikke, »hvor interessant det end 
i mangen henseende kan have været«.

Chr. Hansen trådte atter frem på arenaen. I ugebladet for 31. januar 
gav han en oversigt over antallet af de i Flensborg og St. Jørgensby 
hjemmehørende skibe. Men fire af de største af disse var, skrev han, 
egentlig ikke længere flensborgsk ejendom. De tilhørte Andreas Christian
sen jun., og denne havde, da urolighederne begyndte, taget ophold i 
København og drev handel herfra. Desuden var 7 andre skibe »af let 
forklarlige grunde« af ejerne solgt (pro forma?) til Danmark. »Skulde 
der, mod forventning, ikke blive tilvejebragt en for vor kommercielle og 
industrielle forbindelse med Danmark og de danske kolonier gunstig 
fred, så kan man desværre med sikkerhed forudse, at endnu mange af de 
herværende skibsejere vil følge de førnævntes eksempel, hvorved Flensborgs 
handelsflåde i tal og størrelse turde blive reduceret til en ubetydelighed«.
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Derefter rettede Chr. Hansen et hug mod Caspar Andresen. Det var, 
fortsatte han, som han ved tal havde vist i ugebladets nr. 2, en »kends
gerning«, »at ikke blot Flensborgs erhverv og velstand, men også en stor 
del af hertugdømmet Slesvigs hovedsagelig beror på den frie forbindelse 
med Danmark og de danske kolonier, og når den preussiske konsul hr. 
Andresen derfor nylig i dette blad udtalte sig om : at denne forretnings
forbindelse er forældet og lidet fordelagtig, så tillægger vi dog en sådan 
umotiveret påstand kun en ringe værdi, så meget mere som hr. konsulen 
selv indrømmer, at hans kundskaber med hensyn hertil blot er »meget 
overfladiske«.« Hansen fremsætter derpå sine velkendte ræsonnementer 
om det for Flensborg skadelige ved tilslutning til Tyskland og Hamborg. 
Derimod vilde den danske toldgrænses forlæggelse til Ej deren kunne 
bringe Flensborg nyt opsving. Hansen havde ikke sit tilnavn »Jernbane- 
Hansen« ufortjent, thi artiklen endte med anbefaling af tværbanepro
jektet.

Andresen indrykkede omgående i ugebladet et længere stykke i anled
ning af Chr. Hansens angreb.10 Han vilde dog ikke, skrev han, indlade 
sig på at motivere sin opfattelse, thi »visse folk på den anden side luk
ker øjne og øren for alt, hvad ikke passer i deres kram«. Han fastholdt, 
man skulde opgive de gamle forbindelser og dyrke nye. Chr. Hansens 
titulering af ham som »den preussiske konsul« opfattede han - og jo nok 
med rette - som ikke ligefrem høflighedsudtryk ; han hævdede, at det ikke 
var Preussens, men Flensborgs vel, der lå ham på sinde. Sagen temmelig 
uvedkommende må det siges at være, at han tog den flensborgske brug 
af træsko i forsvar. Og selvmodsigende var hans udtalelse herom : »Disse 
[træskoene] er historiske - nationale - som Flensborgs tvskhed!« Han 
selv, skrev han, havde altid sine træsko ved hånden, og »selv om det 
også hyppigt kunde være ønskeligt, at man optrådte noblere, så skulde 
man dog ikke opgive jævnheden, ja selv ikke træskoene«. - Ligeledes 
uvedkommende, men for øvrigt et kønt træk er det, at han ender sin 
artikel med en lovprisning af sin fader, den afdøde borgmester, »hvis 
navn jeg af pietet fører i firmaet«.

Bortset fra en spydighed som den med »konsulen« var Chr. Hansens 
væsentlige våben statistik. Hvordan man end ser på statistik, så er den 
allenfals renligere end de skambøtter, som både anonyme og navngivne 
slesvig-holstenere fandt sig kaldet til at hælde ud over broskriveren. Det
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var så mange, at ugebladet var nødt til at udsende et ekstra bilag for 
at rumme dem alle ; i dette bilag fandtes dog også et gensvar med titlen 
»Ultimatum« (ordet her opfattet som afslutning) fra Hansen.11

Den første skarnbøtte kom fra den til den slesvig-holstenske bankier
forretning knyttede J. N. Soltau; ham har vi bl.a. mødt som vidne ved 
Hansens bryllup. Soltau begyndte med rigtigt at fastslå, at pointen i Han
sens udviklinger var »tilslutning til Danmark, men dette er, hvad hertug
dømmerne ikke vil, altså kan der ikke mere være tale herom«. Hvor ud
bytterig handelen med Danmark var, kunde Hansen, skrev Soltau, nok af 
egen erfaring tale med om. I det første år, da Hansen drev manufaktur
handel, havde han, hvad han havde meddelt Soltau, haft et overskud på 
io.ooo mark: »dette har vel forledt ham til at udvide forretningen, og det 
gik ham som æselet, der befandt sig for godt og gik ud på isen, thi efter 
alt at dømme ser man ikke, at den danske handel har bragt ham nogen 
afkastning«.

I en anonym (redaktionel?) artikel i ugebladet hedder det, at Chr. 
Hansen har udtalt sig på en måde, så man begynder at tvivle på, »om 
man befinder sig i en slesvigsk by og under fællesregeringens autoritet! 
Denne mand, der viste sin tilslutning til vor landsfjende foruden ved 
tidligere lejligheder senere ved overgang til samme, ladende sit offentlige 
embede i stikken, vover at opstille købmand Christiansen, der drog bort 
sammen med fjenden og siden er optrådt som åbenbar landsforræder, 
som et eksempel til efterfølgelse for andre herværende købmænd!« - 
Som man ser, tog skribenten intet hensyn til, at Hansen aldeles ikke 
havde sagt noget sådant - men han har nok truffet hans mening.

Voldsomst for den ivrige slesvig-holstener, oliemøller Nane Jürgensen 
ud mod broskriveren. Først gjorde han det helt af med dennes tvær
baneprojekt, »denne sygdom«, som han troede, flensborgerne helt var 
kureret for. Dernæst bad han Gud bevare dem for den danske told
grænses flytning til Ejderen. »Overhovedet, hr. Chr. Hansen jr., strutter 
hele Deres artikel af danskhed. De og konsorter synes med hænder og 
fødder at støde alt, hvad der kommer sydfra, fra dem og kun at finde 
deres trivsel og lykke i Danmark. Hvorfor tager De da ikke til Danmark? 
Her kan De let undværes«. Endnu mere personlig blev Nane Jürgensen i 
artiklens slutning: »Hr. Chr. Hansen jr., De er en embedsmand. Hele 
landet har anerkendt vor landsregering. Som embedsmand og som
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moralsk-retskaffen mand er De forpligtet til at handle i favør af vort 
land. De gør det ikke ! Da for år siden vejermester- og broskriverstillingen 
var vakant, da konkurrerede om denne stilling agtede flensborgske bor
gere, der i mange år havde båret betydelige kommunale byrder, og som 
var godt kvalificerede for denne stilling. Hvad har De ydet, og hvad 
har De at fremvise, siden De blev foretrukket for sådanne mænd? - 
Sidste år blev De ført til Rendsborg. Hvorfor? - det ved jeg ikke. Men 
der må dog have været en grund hertil, ellers var det vel ikke sket. 
De kom tilbage fra Rendsborg, var her en kort tid og tog til Sønderborg? 
Hvorfor? - fordi De måske ikke forstod at holde Deres mund i tømme. 
De var flere uger fraværende. Deres embede stod upasset. De kom tilbage 
og tiltrådte igen nolens volens Deres embede. Men sligt kan heller kun 
forekomme i Flensborg. - Hr. Chr. Hansen jr., hvordan tør De vove her 
i vort fædreland offentligt at udtale: »Danmark indtil Ejderen«! De er 
sandelig aldeles ikke mand for i nogen som helt henseende at repræsen
tere Flensborg«.

Hansens afsluttende svar: »Ultimatum« begyndte med nogle polemiske 
bemærkninger til Soltaus indlæg. Af let forståelige grunde undlod han 
at gå ind på dets »politiske del«, spørgsmålet om tilslutning til Danmark. 
Han holdt sig til »de rent materielle interesser« og kunde her anføre, at 
Soltau i 1842 havde været forkæmper for tværbaneprojektet og frem
hævet handelen med Danmark og emancipationen fra Hamborg. Hvor
dan rimede dette sig med Soltaus senere virksomhed? - Hansen afviste 
at stå Soltau til regnskab for udbyttet af sin handel med Danmark, men, 
skrev han, for resten lagde han slet ingen vægt på en fyldt pengekasse, 
»hvortil djævelen har nøglen«. Derpå redegjorde han igen for sin på tal 
og grunde byggede opfattelse af de store fordele, forbindelsen med Dan
mark skaffede Slesvig og Flensborg. En optagelse i den tyske toldforening 
kunde langtfra opveje disse, hævdede han, selv om man talte om nød
vendigheden af at »skride frem med tiden«. Kunde man modbevise hans 
fremstilling »ikke, som det plejer at ske, med overfladiske og spidsfindige 
talemåder, men ved fuldgyldige, med de nødvendige talangivelser for
synede beviser«, så skulde han gerne indrømme at have taget fejl. »Men 
til da vil vi bede Gud om at bevare byen Flensborg for sådanne »tids
svarende fremskridt« i merkantil henseende«.

Skønt Hansen holder sig til »de rent materielle interesser«, træder
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hans politiske standpunkt klart frem. Da krigen i april 1849 igen brød 
ud, udstedte det slesvig-holstenske statholderskab en lov, hvorefter em- 
bedsmænd, der ikke viste tilstrækkelig iver i slesvig-holstensk retning, uden 
videre kunde afskediges.12 Jürgen Bremer havde fået lovforslaget udvidet 
til at omfatte også kommunale embedsmænd, en udvidelse, som sigtede 
til hans modpart i Flensborg, broskriveren. Denne undgik dog afsked, 
hvad der formodentlig må tilskrives de af Nane Jürgensen fremhævede 
særlige flensborgske forhold og vel desuden, at Hansen i disse måneder 
varede sin mund.

Med den nye våbenstilstand i juli og indsættelsen i den følgende måned 
af den blandede bestyrelseskommission for Slesvig, bestående af danskeren 
Tillisch, preusseren Eulenburg og som opmand englænderen Hodges, 
endte slesvig-holstenernes herredømme i Flensborg. De dansksindede 
åndede lettede op og kunde igen lade deres røst høre. Det øjeblik havde 
Chr. Hansen ventet på med længsel.

I november udsendte han en ny pjece om prægravationsspørgsmålet.13 
Den bar som de fleste af hans andre en lang titel: »An das Volk der 
Herzogtümer in Betreff der angeblichen Uebervortheilung von Seiten 
Dänemarks, nebst Betrachtungen über de künftige Stellung Schleswigs 
im dänischen Staatsverbande«. Som titlen viser, behandlede Hansen 
ikke prægravationen ene, men anstillede derefter betragtninger over 
monarkiets fremtidige politiske forhold, når freden var genoprettet.

I fortalen, som var dateret på Frederik VII’s fødselsdag, den 6. okto
ber, skriver Hansen: »Nærværende skrift var allerede for største delen 
færdigt til trykken ved begyndelsen af den Malmøer våbenstilstand 
[d.v.s. ca. i. sept. 1848]; men sammes offentliggørelse måtte undlades 
af den grund, at tale- og pressefrihed i virkeligheden kun gjaldt for det 
ene parti, medens det andet måtte tie og tåle«. Men nu var endelig ind
trådt en tilstand, hvor friheden begynder at blive sand og sandheden 
virkelig fri. Derfor kunde skriftet offentliggøres.

Hvad pjecen indeholdt om prægravationsspørgsmålet er delvis ordret, 
delvis noget omarbejdet taget fra artiklerne i 1843. Hansen har yder
ligere taget hensyn til, hvad der senere var fremkommet om sagen, så
ledes regeringens oplysninger til stænderne i 1846. Men desuden har 
hans manuskript før udgivelsen været til bedømmelse i det danske finans
ministerium og her modtaget forskellige korrektiver. Det fremgår af, at
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der blandt Chr. Hansens papirer er bevaret en sådan vurdering, skrevet 
med skriverhånd, men med anden hånd dateret »d. 12. juni 1849«.14 
Der findes ingen underskrift, men man kunde måske gætte på departe
mentschef E. Collin? Af bedømmelsen skal jeg anføre begyndelsen: »Den 
af Chr. Hansen junior forfattede afhandling, om hertugdømmernes for
mentlige prægravation i deres forbindelse med Danmark, forekommer 
mig at være skreven med megen sandhedskærlighed og at indeholde 
mange interessante oplysninger. Det er skade, at den ikke er udkommet 
tidligere; thi den vil nu næppe kunne blive udbredt i hertugdømmerne. 
Imidlertid vil det jo bero på forfatteren selv, om han vil forsøge derpå. 
- Enkelte punkter findes der vel i denne afhandling, som måske ikke 
kunne udholde en streng prøvelse; men dette forsvinder næsten ligeover- 
for de uhyre overdrivelser, som modpartiet tidligere har gjort sig skyl
dig i«. Herefter følger en række mere eller mindre kritiske bemærknin
ger, og til disse har Chr. Hansen, som sagt, stort set taget hensyn i det 
endelige skrift.

I sine betragtninger over Slesvigs fremtidige stilling slutter Chr. Han
sen op bag regeringens daværende Ejderprogram, som det blev udtrvkt 
i svaret 24. marts til den slesvig-holstenske deputation og i kongens pro
klamation 27. marts til slesvigerne. Jeg nøjes herom med at citere Han
sens slutningsord: »Kære læser, der hidtil har fulgt os i vort lands sande 
interesser, når du nu regner alle fordele sammen, der vilde fremvokse 
for os slesvigere ved en sådan forfatningsmæssig forening med det danske 
folk, når du fremdeles overvejer de skadelige virkninger, der vilde følge 
af en egen forfatning, såvel i finansiel henseende som for handel, industri 
og søfart, altså for Slesvigs nationalvelstand, når du endelig tager hensyn 
til, at vore vigtigste erhvervskilder gradvis og lidt efter lidt vilde hensygne 
og tilintetgøres, hvis vort hertugdømme blev indlemmet i Tyskland og i 
dets toldforening, - så kan du umuligt, kære læser, nære tvivl om, til 
hvilken af siderne du skal bestemme dig«.

Straks efter skriftets trykning tilsendte Hansen finansministeriet 30 
eksemplarer. Da ministeriet kvitterer herfor, skriver det, at det billiger, 
at »de til uddeling bestemte exemplarer [1000] nærmest distribueres 
mellem indvånere af Sydslesvig, og at De i så henseende rådfører Dem 
såvel med etatsråd Flor som med sådanne andre mænd, der har inter
esse for sagen og indsigt i forholdene«.11’ Trykningen af Hansens pjece,
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der i sommeren 1850 også udkom på dansk, blev betalt med 300 rbdl. af 
ministeriet?6

I fortalen til den danske udgave, dateret 1. juni 1850, skriver Chr. 
Hansen, at nu er hele 8 måneder gået, uden at Tiedemann eller nogen 
anden af hans trosfæller har gendrevet eller blot forscgt at gendrive de 
i pjecen opstillede talangivelser. »Vel har den »Norddeutsche Freie 
Presse«, »Altonaer Mercur« og andre organer, som tjener oprørspartiet, 
kaldt dette skrift en »pamflet«, og ved samme lejlighed forhånet for
fatteren personlig, vel har benævnte blade vægret sig ved at optage en 
bekendtgørelse imod betaling angående salget af dette skrift, og flere 
boghandlere i Holsten og Sydslesvig har endog ikke villet overtage salget 
af samme«. Men herved er Hansen kun blevet endnu mere bestyrket i 
sin overbevisning om rigtigheden af, hvad han har fremfort, og at »navn
lig talangivelserne, hvorpå det hovedsageligen kommer an, må være 
begrundede i sandheden«.

Den omtalte personlige forhånelse af Chr. Hansen er formodentlig en 
artikel i »Nordd. Freie Presse« i februar 1850, hvori han beskyldes for 
at have »regnet sig til konkurs«?7 Denne beskyldning stemples - med 
rette - som løgnagtig af det dansksindede blad »Flensburger Correspon
dent«, der udkom fra og med 18. okt. 1849 med advokat Blaunfeldt som 
redaktør. »Correspondent« tilføjer: »Chr. Hansen jun. har for øvrigt 
været så heldig i angivelse af tal og kendsgerninger, at han aldrig er 
blevet modbevist, og at han endog har bragt den slesvig-holstenske regne- 
mester Tiedemann til tavshed, hvoraf kun få kan rose sig«.

Hansens forsøg på at få sit skrifts fremkomst bekendtgjort i slesvig- 
holstenske blade stødte, som nævnt, på afgjort modstand. I et brev fra 
december 1849 redaktionen af »Altonaer Mercur« klager han over, 
at »Mercur« kun delvis har villet optage hans annonce om skriftet: 
»Men ved en sådan adfærd vil det forekomme mig, at også De trods 
al tale- og pressefrihed ikke er tilbøjelig til at åbne Deres blads spalter 
for sandheden . . .«?8 Villigere hertil var heller ikke »Norddeutsche Freie 
Presse», redigeret af den radikale dr. O. Fock. Det vilde hverken mod 
betaling optage cn annonce eller et brev fra Hansen herom?9 »Består 
pressefriheden deri«, skriver Hansen, »at De og Deres parti vil beherske 
og lede pressen alene . . . Hvordan kan Deres stræben være rettet på at 
fremme almenvellet og et ordnet statsliv, når De er bestræbt på ved
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Slaget ved Isted 25. juli 1850. Hoved på brevpapir, brugt af Christian Hansens søn 
Christian til brev 10-11 1850.

hjælp af Deres blad at undertrykke sandheden og søge at undergrave 
folkets statsborgerlige tilfredshed ved et blændværk af en fremmed lykke, 
der allermindst er at finde i Tyskland . . .«.

Da vor berømte retslærde, Anders Sandøe Ørsted, i vinteren 1850 ud
gav sit forsvarsskrift for helstaten: »For den danske Stats Opretholdelse 
i dens Heelhed«, indflettede han i dette (s. 287 og s. 300) et par kritiske 
bemærkninger om Hansens behandling af prægravationsspørgsmålet. 
Dels bestrider han rigtigheden af Hansens bedømmelse af Schimmel
mann, og dels mener han, at Hansens skrift »vidner . . . hverken om 
upartiskhed eller om synderlig skønsomhed«. Denne meget almindelig 
holdte dom motiveres kun ved kritik af en enkelt detalje.

Ørsteds udtalelser fremkaldte et gensvar fra Chr. Hansen i »Corres
pondent«.20 Det forekommer mig, at Hansen har ret, når han heri siger, 
at »vi er berettiget til at antage og at hævde, at vi, i det mindste i de 
dele, hvorpå det hovedsagelig kommer an, har ramt sandheden, så længe 
forfatteren [Ørsted] samt Tiedemann og konsorter forbliver os modbevi
set skyldig«. Ligeledes synes det mig, at Hansens kritik af regeringens 
svaghed er berettiget: »Man prædikede forsonlighed, ligesom forfatteren 
af førnævnte skrift [Ørsted] endnu gør det; man traf halve og vaklende
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forholdsregler . . .«. »Således tænker vi om sagen, og vi tror, at denne 
vor mening deles af mange på ingen måde partiske eller ufornuftige 
undersåtter i det danske monarki«.

Ved udgivelsen af »Flensburger Correspondent« havde Chr. Hansen 
igen fået et sted, hvor han kunde skrive og få sin kritik frem af slesvig- 
holstenske påstande. Foruden hvad allerede er nævnt, skal jeg anføre, 
at han i det første nr. for 1850 meddelte »Statistiske bemærkninger om 
Flensborgs handel og skibsfart«. Han kommenterede disse med at frem
hæve broderkrigens skadelige indflydelse og håbede, at »de nationale 
svindleres magt« snart måtte blive brudt. I samme måned stemplede 
han som »grundfalsk« en urigtig tysk beregning, hvorefter skattebyrden 
i Preussen skulde være langt mindre end i hertugdømmerne.21 I februar 
kom en kritik af det slesvig-holstenske budget for 1850: »Status des 
holsteinischen Hauses Franckebeseler & Co. pr. ult. Decbr. 1850« og i 
marts en artikel om det slesvig-holstenske bankinstitut.22

Da Chr. Hansen den 1. marts i bladet bragte en summarisk og selv
sagt lidet lystelig oversigt over havne- og brokassens regnskab for 1849, 
føjede han nogle skarpe ord til om »de nationale svindlere«. Det var 
hans ønske, skrev han, at »disse menederske folkelyksaliggørere (Volks
beglücker), der endnu intet begreb har om mangel og næringssorger, 
snarest udvandrer til deres højtpriste store tyske fædreland og ved kar
toffelsuppen og brød uden smør, sådan som det der er brug hos befolk
ningens masse, igen og så længe fortsætter deres folkelyksaliggørende 
studier, indtil de fuldstændig har angret og gjort bod for de af dem 
forøvede ugerninger . . .«.

Det varede endnu henved et halvt år, før denne - tvungne - »udvan
dring« af de værste slesvig-holstenske agitatorer til det tyske fædreland 
skete. Tilbagevandringen foregik, som bekendt, knap halvandet tiår 
senere. - Den 2. juli sluttedes freden mellem Danmark og Preussen. Den 
17. juli rykkede danske tropper ind i Flensborg. Denne dag kunde 
»Flensburger Correspondent« ikke skaffe fornøden assistance til at få 
bladet ud: »de to sidste dage har nemlig været så bevægede, uroen så 
stor, gemytterne så spændte, som vi længe ikke har oplevet det. De 
dansksindede ventede danskernes indmarch . . .«. Den 24.-25. stod sla
get ved Isted, og hermed var for Sønderjyllands vedkommende revolu
tionen endt.
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g. Mellem krigene

Ved freden med Preussen i begyndelsen af juli 1850 ophørte den blan
dede bestyrelseskommissions virksomhed.1 Kommissionens danske med
lem, F. F. Tillisch, fik foreløbig styrelsen overdraget som overordentlig 
regeringskommissær under ansvar over for kongen. Det var i denne 
egenskab, han i begyndelsen af 1851 udstedte de sprogreskripter, hvor
ved det såkaldte blandede distrikt i Mellemslesvig skabtes. Hertil var 
han stærkt tilskyndet af sin unge departementschef, sønderjyden A. 
Regenburg. Det distrikt i Mellemslesvig, hvor de nævnte reskripter ind
førte dansk som skolesprog og afvekslende med tysk som kirkesprog, om
fattede 10 sogne i Tønder amt (kun eet af disse nord for den nuværende 
grænse), alle landsogne i Flensborg amt, fire sogne i Husum og Bred
sted amter og 9 sogne i Gottorp amt. Trods plattyskens fremtrængen var 
dansk folkesprog her endnu stort set levende, men tysk kirke- og skole
sprog havde i lange tider været herskende. Forandringen modtoges ulyk
keligvis også i det store og hele af befolkningen med uvilje; den blev i 
den følgende tid et af tyskhedens og slesvig-holstenismens bedste agita
tionsnumre.

Flensborg kom ikke til at høre med til det blandede distrikt. Byen be
holdt sit tyske kirke-, skole- og retssprog. Det måtte man, udtalte Regen- 
burg, lade den beholde, om man vilde tage hensyn til flensborgernes 
»ønsker og fordomme«. Og en sådan hensyntagen var rimelig på grund 
af den kongetroskab, som borgerne havde vist under oprøret. Imidlertid 
fik den gamle danske Helligåndskirke en mere selvstændig stilling, idet 
der dannedes en dansk menighed, hvortil enhver flensborger frit kunde 
slutte sig. I efteråret 1851 billigedes det desuden, at der oprettedes danske 
skoler for menighedens børn. Til at ordne skolevæsenet valgte menig
heden da en komité på fem medlemmer, og den ene af disse var Chr. 
Hansen.2 Man ser, han altså hurtigt har meldt sig ind i den frie danske 
menighed og været virksom her.
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I marts 1851 var Tillisch hørt op med at være regeringskommissær, 
og kongen havde atter selv overtaget styrelsen af hertugdømmet. Tillisch 
modtog udnævnelse som minister for Slesvig. Nogle måneder senere om
byttede han denne stilling med indenrigsministeriet, og ved minister
skiftet i januar 1852 blev Carl Moltke slesvigsk minister. Det nye mini
steriums dannelse viste, at det var mislykkedes for den danske regering 
at gennemføre Ejderprogrammet, selv i afsvækket tilstand. Ved forhand
lingerne med de tyske stormagter havde vor regering måttet love at 
respektere Slesvigs »selvstændighed« og ikke at knytte det nærmere til 
kongeriget end Holsten. Til gengæld gjorde Østrig og Preussen ende på 
revolutionen i Holsten, og dette land vendte tilbage under kongens styre. 
Den danske regering så sig på ny stillet over for det problem at skabe 
en helstatsforfatning for kongeriget og hertugdømmerne - problemet fra 
januar 1848, før revolutionen.

Som tidligere nævnt (se s. 75), havde Chr. Hansen i sit »prægrava- 
tionsskrift« fra efteråret 1849 givet Ejderprogrammet sin tilslutning. Det 
standpunkt fastholdt han, så længe der var mulighed for dets gennem
førelse. Herom vidner hans artikler i »Flensburger Zeitung«; »Flens
burger Correspondent« havde fra 1. okt. 1850 antaget det gamle navn.

I januar 1851 knyttede han en længere kommentar til sine »Statistiske 
bemærkninger om Flensborgs handel og skibsfart«.3 Således udtalte han 
håbet om, at Slesvig snart vilde blive repræsenteret på den danske rigs
dag. Han fremhævede den »storslåede søfart«, der havde udfoldet sig, 
»efter at vore brave tropper ved slutningen af juli måned igen var kom
met i retmæssig besiddelse af Slesvig«, og den velgørende virkning af 
den den 1. sept, skete ophævelse af toldgrænsen mellem kongeriget og 
Slesvig. Han mente ikke, at den i oktober indførte brændevinsafgift havde 
vakt større utilfredshed, og til gengæld var kopskatten ophævet. Der var 
i det hele gjort en god begyndelse til det bedre. Han fremsatte en kraftig 
advarsel mod at forlægge toldgrænsen til Elben, »thi den materielle for
bindelse med Holsten har kostet Slesvig mange millioner, og dette land 
vilde efter som før forblive hovedleddet i den kæde, hvormed hanse- 
stædeme kunde omvikle os og vilkårlig udbytte vort land . . .«. - Chr. 
Hansens artikel fremkom kort efter nytår, og hvorfor så ikke fremsætte 
sine nytårsønsker: om lighed i mønt, mål og vægt, om uddybning af 
Husum havn og - sidst men ikke mindst - om tværbaneprojektet !
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Helligåndskirken i Flensborg. Efter Trap: 
Hertugdømmet Slesvig (1864).

I begyndelsen af marts, da stillingen som regeringskommissær ophæ
vedes, skriver Hansen i delvis polemik med nogle udtalelser af »Zeitung«s 
redaktion: »Efter min anskuelse er det at ønske, at den hidtidige pro
visoriske tilstand, eller en fra det øvrige Danmark næsten helt adskilt 
forvaltning af Slesvig snarest muligt må ophøre«.4 Han erklærer sig som 
modstander såvel af slesvig-holstenerne som af helstatsmændene. Sidst i 
april har han i bladet en artikel om »Toldforhold« med fornyet advarsel 
mod helstatsmændenes forsøg på at få toldlinjen flyttet fra Ejderen til 
Elben.5 Noget sådant vil desuden betyde, at man leder sympatierne syd 
på. Helt mener han dog ikke, man skal afspærre sig mod Holsten.
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Sin advarsel mod toldgrænsens flytning begrundede Chr. Hansen ud
førligt i flere artikler i »Flensburger Zeitung« i december 1851.6 Artik
lerne havde overskriften »Die Politik und die materiellen Interessen, 
zunächst in Bezug auf das dänische Reich« og udkom kort efter som 
pjece.7 »Det er en uomstødelig sandhed«, hedder det straks i begyndelsen, 
»at næsten alle politiske og revolutionære bestræbelser i sidste instans er 
rettet mod erhvervelsen af materielle goder, eller, som man siger, gælder 
pengepungen«. Artiklerne ender med af de i dem udførligt anførte grunde 
i det danske riges sande interesse at fraråde »ethvert finansielt og admini
strativt fællesskab og frem for alt den påtænkte toldenhed med det tyske 
forbundsland Holsten«. Men naturligvis kunde der træffes visse aftaler 
om lettelser af samfærdsel og handel mellem Danmark-Slesvig på den 
ene og det tyske forbundsland Holsten på den anden side.

I efteråret 1852 finder vi Hansens navn på en adresse fra 52 nord- og 
mellemslesvigere til det danske folk og dets repræsentanter.8 Adressen 
advarer mod at skabe en »føderativstat« og en forfatning for hertug
dømmet Slesvig, hvori slesvig-holstenerne vil kunne få flertallet. Da Han
sen i januar 1853 efter sædvane giver oplysninger om Flensborgs handel 
og skibsfart for det foregående år, fremhæver han atter, hvilken betyd
ning det vil have for Flensborg, om toldgrænsen forbliver ved Ejderen 
eller flyttes til Elben.9 Samme år skete imidlertid flytningen som et led 
i helstatspolitikken. I begyndelsen af det følgende år udstedtes den for
fatningslov for hertugdømmet, hvorved en stænderforsamling, men nu 
med udvidet myndighed genindførtes. De aristokratiske valgbestemmelser 
var uheldige for danskheden, der navnlig måtte søge sin støtte blandt de 
mindrebemidlede ; slesvig-holstenerne fik flertal i de nye forsamlinger, 
skønt langtfra i samme forhold som før revolutionen. På den anden side 
gav forfatningens stærkt konservative karakter det slesvigske ministerium 
mulighed for at styre landet i dansk ånd. Det var første gang i århund
reder, at dette skete.

Inden jeg går over til at omtale, hvordan det gik med Hansens store 
nytårsønske fra 1851: tværbaneprojektet, skal jeg nævne et par indlæg 
i »Flensburger Zeitung« fra november 1850.10 Efter at bladet havde 
vendt sig, var der naturligt nok en trang hos mange loyale flensborgere 
til at få ram på modstandere, der under oprøret havde været ovenpå og 
brugtofte misbrugt - deres magt. I »Zeitung« indrykkede »flere bor-
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gere« en opfordring til Chr. Hansen om at få gjort op med de to angivere, 
der i sept. 1848 havde været årsag til hans flugt til Als. Hansen svarede 
meget fornuftigt, at han ikke agtede at foretage sig noget: Skipper 
Johannsen havde selv fældet sin dom ved senere at lade det af ham for
hånede Dannebrog vaje på sit skib. Og for Brix’ udtalelser havde han 
kun foragt til overs; det var ham ligegyldigt, hvordan han stod anskrevet 
hos ham »og lignende politiske svindlere, hvis utroskab mod konge og 
fædreland er tilstrækkelig bekendt«.

Chr. Hansens nytårsønske for 1851: tværbanen udgør emnet for ad
skillige artikler i de følgende måneder i »Flensburger Zeitung«.11 Således 
skriver i juni »En ven af Flensborg«, at det tidligere jernbaneselskab 
ikke stiltiende kan lade sagen sove ind: »Det er nu det egnede tidspunkt 
til igen med alle kræfter at fremme nævnte jernbanespørgsmål, og vi 
håber, at enhver, som har evne og indsigt hertil, lader sig det være magt
påliggende at medvirke dertil«. I juli indgav derefter selskabets direktion 
og udvalg en ansøgning til regeringen om, at banen måtte blive udført 
for finansernes regning, eller at der i modsat fald af disse ydedes et bi
drag til de hidtil hafte udgifter ved forarbejderne.32 Det hedder: ja, vil må 
åbent tilstå, »at vore kræfter, udtømt ved årelange forgæves anstrengel
ser, ikke mere strækker til at bringe nye ofre . . .«. I efteråret gav mini
steriet selskabet besked om, at det var villigt til at bidrage til nævnte 
udgifter mod, at alle forarbejder blev statens ejendom. Men det kviede 
selskabet sig åbenbart ved at gå ind på.

Henholdsvis i februar og i marts 1852 indgaves til ministeriet en an
søgning fra 753 flensborgere og fra bystyrelsen i Tønning om, at mini
steriet vilde give en rentegaranti for banen, da man mente, at skete dette, 
vilde banen utvivlsomt kunne komme i stand.13 Det afslog ministeriet i 
betragtning af, at en anden mulighed for tværbanens realisation omtrent 
samtidig var dukket op. !

Som »redningsmand i nøden« - jeg bruger Chr. Hansens udtryk - 
havde nemlig den engelske jernbanekonge Samuel Morton Peto meldt 
sig. Hansen mener, at det var den i London dengang bosatte dansker, 
Regnar Westenholz, der fik Peto og andre engelske kapitalister interes
seret ved at lade Hansens »Prospectus« fra 1841 oversætte til engelsk.14 
Engelsk interesse for kommunikationsforbindelserne i hertugdømmet op-
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stod også naturligt på grund af kvægeksport fra Tønning til Englands 
østligste punkt Lowestoft (i Suffolk). Denne eksport besørgedes bl.a. af 
dampskibsselskabet »Northern Steam Packet Company«.

I juni 1851 kan »Flensburger Zeitung« oplyse, at en engelsk ingeniør 
har været på besøg i »jernbaneanliggender« og herom har udtalt, at til et 
»så solidt foretagende« som tværbanen vil man i England let kunne 
skaffe de nødvendige penge. Engelsk kapital søgte dengang investerings
muligheder mange steder uden for landet.

I løbet af 1851 fandt der forskellige forhandlinger sted mellem de 
engelske jembaneentreprenører og vor regering. I marts 1852 modtog 
det slesvigske ministerium derefter fra S. M. Peto et tilbud om anlæg af 
en jernbane Flensborg-Husum-Tønning samt Tønning-Rendsborg.10 Til
budet var fremsendt gennem Westenholz i London til den i jernbane
sager meget interesserede justitsråd C. M. Poulsen, der på den tid var 
kommitteret i bestyrelsen for toldvæsenet.

Efterretningen om det engelske jernbaneprojekt bevirkede, at bykolle
gierne sidst i april afholdt et møde herom, et møde, hvori Chr. Hansen 
deltog.10 Det resulterede i, at man sendte en deputation til København, 
bestående af rådmand P. Kruse, den deputerede P. Hansen jun. og bro
skriveren. Det har været den sidstes synspunkter om baneretningen, som 
blev gjort gældende over for regeringen og over for Westenholz og Poul
sen som englændernes repræsentanter. Ængstelig for konkurrencen fra 
syd anmodede deputationen indtrængende om, at det ikke måtte blive 
tilladt det engelske selskab at anlægge en sidebane til Rendsborg fra et 
punkt nord for Husum fra hovedbanen Flensborg-Husum. Såvel regering 
som nævnte herrer samstemmede heri. Chr. Hansen fandt det derimod 
gavnligt senere med en bane direkte fra Husum til Rendsborg.

Den 2. juni fik C. M. Poulsen fra ministeriet meddelelse om, at S. M. 
Peto kunde forvente også at få tilladelse til at anlægge en jernbane fra 
Tønning til Rendsborg, men kun på den betingelse, at denne bane først 
påbegyndtes »efter fuldendelsen af hovedbanen, der vil blive bygget fra 
Flensborg over Husum til Tønning«. Denne meddelelse gav Poulsen efter 
løfte videre til Hansen, så denne kunde underrette deputationens øvrige 
medlemmer herom.17 Poulsen mente, at forarbejderne til jernbanen nu 
snart kunde begynde, og bad om lov til at sende de i 1840’erne optagne 
tegninger og nivelleringsplaner til London.
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Mon Chr. Hansen ikke efter Københavnsbesøget og Poulsens meddel
else har anset sejren for sine synspunkter for sikret? Men mange måneder 
har han ikke kunnet føle sig vis herpå, for det viste sig snart, at englæn
derne ønskede retningen af banelinjen ændret, netop af hensyn til for
bindelsen mod syd. I september udsendte Hansen derfor et stridsskrift 
mod sådanne ændringsplaner: »Bemerkungen über die projectirten 
Eisenbahnen im Herzogthum Schleswig«.13 Foruden en skarp kritik af 
planen om en sidebane til Rendsborg fra hovedbanen Flensborg-Husum 
indeholdt det lille skrift udførlige forslag om, hvorledes banen efter Han
sens mening burde føres ind i byen til Plankemai og herfra videre ved 
hjælp af en højbro (»Bogenstellung«) langs havnen ud foran Nørreport. 
Her kunde så, mente han, være udgangspunktet for forbindelse med en 
kommende længdebane nord på.

Hvor flensborgere i disse år er kommet sammen, har jernbanen været 
yndet samtaleemne. Drøftelser og forhandlinger om de i Hansens skrift 
indeholdte emner blev der rigeligt af. Men hverken hans kritik eller for
slag blev fulgt. Englænderne fik deres vilje, idet der fra hovedbanen 
Flensborg-Husum ved Øster-Ørsted blev bygget sidebane til Rendsborg.19 
Banen Flensborg-Husum-Tønning, der fik navnet »Frederik VII.s syd
slesvigske jernbane«, toges i brug den 4. okt. 1854.20 Lokomotivet var 
i anledningen prydet med to Dannebrogsflag. Den højtidelige åbning af 
banen skete først den 25. oktober med Frederik VII som passager.21 Efter 
at kongen havde vist at turde betro sig til dampkraften, har nok også 
mange flensborgere, som hidtil havde næret frygt herfor, overvundet 
denne. En sådan frygt var også, forsikrede »Flensburger Zeitung«, lige 
så ubegrundet som den, der betog de på markerne græssende kreaturer, 
som greb flugten, når »det dampende og stønnende uhyre« nærmede sig.22

Mon Chr. Hansen ikke har været med på den første tur den 4. okt. og 
ligeledes ved den festlige indvielse den 25.? Banens åbning betød virke
liggørelse af hans næsten 20 år gamle kongstanke, - skønt ikke i fuldt 
omfang og desuden under ugunstigere omstændigheder end dengang, da 
han først offentliggjorde sin idé om tværbanen. Alligevel bør det frem
hæves, at både selve banens bygning og dens følgende virksomhed blev 
af ikke ringe betydning for det flensborgske erhvervsliv.

Som ovenfor antydet, fulgte man ikke Hansens forslag om at føre 
banen fra Plankemai videre til Nørreport og her evt. opføre en godsbane-
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gård nær dampskibsbroen. Hansen siger herom, at bystyrelsen i 1853 l°d 
hans pågældende forslag upåagtet.23 Men hvorfor så ikke fremsætte et 
nyt? Hansens nye forslag gik ud på at inddæmme en del af den sydligste 
havn og uddybe en anden del, således at selv store skibe kunde lægge til 
nær banegården på Plankemai. Men heller ikke med det forslag havde 
han held. I 1855 anlagdes der en hestebane fra banegården til damp
skibsbroen, og et par år senere byggede englænderne en lang bro, »den 
engelske bro«, ud i havnen fra Plankemai, så skibene kunde lægge til 
ved broen.24

Bladet »Flensburger Zeitung« er i disse år fyldt med artikler af Chr. 
Hansen om hans havneprojekter - dels artikler med saglige redegørelser, 
dels sådanne, der polemiserer mod kritik af hans forslag. Som vidnesbyrd 
om, at polemik dengang kunde anslå lignende toner som nutildags, skal 
jeg nævne nogle indlæg fra 2. halvår 1856.25 Hansen havde i en artikel 
i august: »Ueber Flensburgs Eisenbahn- und Dampf schifff ahrts-Verkehr 
nebst Hafenbauten« rosende fremhævet den energi, som jernbanesel
skabet og et engelsk dampskibsselskab udviste for at føre en del af hande
len mellem de fremmede lande i øst og vest ad den nye handelsvej over 
Flensborg. »Mange herværende indbyggere«, skriver han videre, »der 
ønsker den såkaldte [gode] gamle tid tilbage, kan ganske vist endnu slet 
ikke gøre sig fortrolige med dette nye røre, men hvem der ikke vil være 
blind med seende øjne, må erkende, at denne trafik er af uberegnelig 
nytte for byen Flensborg . . .«. Derefter kommer han ind på sit projekt 
om sydhavnen (sml. ovenfor) og anbefaler dette i stedet for den af 
englænderne projekterede bro.

I begyndelsen af september fremkom en anonym artikel i bladet med 
kraftig kritik af Hansens forslag og anbefaling af den engelske plan. Den 
kritik tog Hansen ilde op. Han kalder den i sit gensvar et »makværk« og 
taler om, at forfatteren af den »på den ham ejendommelige manér lader 
sine stiklerier og spidsfindigheder frit løb bag anonymitetens skjold«. 
Enten har forfatteren ikke læst eller ikke forstået Hansens redegørelse, 
hedder det. Ikke uden selvfølelse fortsætter Chr. Hansen med at betone, 
at den omtalte havnebygning må anses som et led i kæden af handels
vejene Flensborg-Husum-Tønning. Ideen hertil havde han først fremsat, 
og den endelige realisation af den plan, hvorpå han havde anvendt den 
bedste del af sit liv, skyldtes hovedsagelig den engelske oversættelse af
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Frederik VII.s ankomst til Flensborg ved åbningen af den sydslesvigske jernbane 
okt. 1854. Efter The Illustrated London News ii-ii 1854.

hans »Prospectus«, hvad etatsråd Westenholz kunde bevidne. Forfat
teren af artiklen mod Hansen havde således gjort sin nuværende karriere 
som følge af Hansens idé og arbejde! - Den sidste bemærkning kunde 
muligvis tyde på, at Hansen sigter til C. M. Poulsen, der var blevet gene
raldirektør for jernbanen.

Kritikeren af Hansens projekt bemærker om dennes lige citerede ar
tikel, at den vidner om en »meget irriteret stemning«. At han skulde 
have været i overvættes godt humør ved den modgang, der mødte hans 
forslag, er heller ikke tænkeligt. Hertil kom, at udførelsen af den del af 
hans projekt, som bykollegierne vedtog, forlængelsen af Skibsbroen langs 
Gaardenderne, faldt uheldig ud og fremkaldte »hån og spot«.26 Det 
skyldtes, som Hansen hævder, at ingeniøren havde »glemt« eller anset 
ufornødent at bruge faskiner, hvad der havde været nødvendigt med det 
dybe mudderlag, som fandtes. Hansen giver gentagne gange en udførlig 
redegørelse for forholdet og fralægger sig - med rette, så vidt jeg skønner 
- ethvert ansvar for, at arbejdet mislykkedes.

Heller ikke med et andet forslag, hvilket tilsigtede at skaffe byen øgede 
indtægter, havde Chr. Hansen held. I december 1855 offentliggjorde han
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i »Zeitung« en artikel om beskatning.27 I betragtning af den store gæld, 
byen havde pådraget sig under oprøret (»tvangslånet«), og som siden 
var steget, ønskede han en, dog lav afgift pålagt ind- og udgående varer. 
Han havde udarbejdet en takst hertil, som lå til eftersyn i Kompagni
huset. Men han vilde ikke benægte, »at enhver beskatning og altså også 
denne medfører ubehageligheder«. Hansens forslag blev med års mel
lemrum behandlet af kommissioner, nedsat af bystyrelsen, men mere kom 
der vist ikke ud deraf.28

Med Westenholz som mellemmand havde baron Peto kort efter at 
have opnået koncession på bygning af jernbanelinien Flensborg-Husum- 
Tønning indgivet ansøgning til regeringen om koncession på en bane fra 
Flensborg til Frederikshavn. I et par artikler i »Flensburger Zeitung« i 
marts 1853 omtaler Chr. Hansen udførligt denne plan, som han anbe
faler, idet han dog ønsker den projekterede retning af banen ændret.29 
Han slutter sin omtale med det ønske, at kun de lokal- og privatinter
esser, der kan bringes i samklang med det fælles vel, bliver taget i be
tragtning. Det ønske var ikke let at realisere, thi som et medlem af den 
danske rigsdag sagde under forhandlingerne her i 1856-57: enhver vilde 
have jernbanen for sin egen dør !

Sine forslag om retningen af de kommende jernbaner i Jylland frem
førte Hansen igen og nærmere udviklet i en større pjece fra efteråret 
1855: »Ueber die Anlage eines Seehafens an der Westküste als Ausgangs
punkt für die Eisenbahnlinien der dänischen Halbinsel«. Den største del 
af pjecen drejer sig imidlertid, som titlen også viser, om anlægget af en 
havn på vestkysten. Hansen havde, som vi har set, tidligere tænkt på 
Tønning, inspireret hertil af dens betydning under fastlandsspærringen 
på Napoleonstiden. Det havde senere vist sig, at sejlforholdene ved 
Heverstrømmen (Husum) var at foretrække for dem ved Ejderen, og 
der blev i 1846 af regeringen bevilget penge til de pågældende havne
projekter ved Husum. Disse havnearbejder fortsattes for resten under de 
oprørske regeringer, da man drømte om en krigshavn i Husum for »den 
tyske flåde« og om en kanalforbindelse Husum-Ekernførde.

Chr. Hansens indgående redegørelse for, hvordan og hvilke havnear
bejder der burde foretages ved Husum, lader jeg her uomtalt. Derimod 
vil jeg fremhæve et par andre punkter i pjecen. Da sagen var påbegyndt
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som et helstatsforetagende, nemlig før revolutionen, hævder Hansen, at 
egentlig burde det fortsættes som et sådant, altså ikke bekostes af Slesvig 
alene. Men kunde dette ikke lade sig gøre, mente han, at englænderne, 
redningsmændene af hans tværbaneprojekt, kunde tage sig af sagen. Det 
vilde nok, skriver han, fremkalde kritik, ligesom man nu sagde, at man 
selv kunde have bygget tværbanen og ikke havde behøvet de engelske 
penge: »Vistnok havde vi kunnet bygge jernbanen, og vi kan også bygge 
en havn for egne penge og uden fremmed hjælp, men med talen »kan 
bygge« opnås der intet, når man, som hidtil har været tilfældet, ikke 
virkelig lægger hånd på værket. Når vi altså ikke selv vil udføre de for 
tidsforholdene passende storslåede værker, som kan blive landet, selv om 
ikke direkte, så indirekte til uberegneligt gavn, så vilde det dog være dår- 
skab at ville forhindre fremmede at gøre dette her i landet. Englænderne 
er i ordets sande mening købmænd, som kan regne, og som er kommet 
herover for at fortjene penge, hvad der fornuftigvis intet lader sig ind
vende imod«. Men naturligvis må vi selv ved afslutning af kontrakter 
med dem varetage egne interesser.

Den kritik, som Hansen i sin pjece underkaster de ikke få andre pro
jekter om havne på Jyllands vestkyst, udspringer væsentlig fra hans be
tragtning af, at Flensborg er den by, der alene er kaldet og i stand til 
at sikre landets handelsselvstændighed over for Hamborg. »Det punkt 
. .., ud fra hvilket det kan blive os muligt at uskadeliggøre Hamborgs 
dominerende indflydelse på den danske stats handel, er tydeligt anvist 
os af naturen på den slesvigske vestkyst. Kommer kunsten her naturen til 
hjælp ved, at der indrettes en rummelig og for større sejlskibe tilgængelig 
havn, så turde dette udgangspunkt mod vest utvivlsomt i høj grad være 
fremmende for ovennævnte landsdeles [hertugdømmerne, Jylland og de 
nærmeste øer] direkte eksport- og importhandel. Og først da er der ved 
hjælp af den ca. 6 mil lange jernbane skabt en fuldstændig og til engros
handelen svarende forbindelse mellem Østersøen og Nordsøen over vor 
halvø, i hvilken retning det turde lykkes byen Flensborg at tilbageerobre 
den tabte selvstændige handel på de vestlige lande og hovedsagelig på 
bekostning af den fremmede by Hamborg«.

Et par år senere udkom Chr. Hansens sidste og største pjece »Ueber 
Schutzzölle, Finanzzölle und PI andels] reiheit. Mit besonderer Berück
sichtigung der Gewerbindustrie des Dänischen Staates« ( 1857. 91 sider) .30
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Pjecen er et indlæg i den tolddebat, der rejstes i anledning af generaltold- 
direktør W. Sponnecks forslag om reform af toldloven i frihandelsvenlig 
retning. Sponnecks forslag førte til toldloven af 1863. Såvel i sin pjece 
som i et par artikler i »Zeitung« kæmper Hansen bravt for at bevare 
toldbeskyttelsen.31 Jeg nøjes med et enkelt citat fra Hansens interessante 
og indgående fremstilling: »Afskaffelsen af tolden i Europa er ganske 
vist, ligesom »verdensøkonomien«, der går ud fra den forudsætning, at 
alle jordens folk kun skulde udgøre et eneste, i indbyrdes evig fred leven
de samfund, en skøn tanke; men da der efter alt at dømme ingen udsigt 
synes at være til at se hverken denne eller hin idé realiseret i de første 
århundreder, så kan man heller ikke give A. L. v. Schölzer [ ! skal være 
August Ludwig v. Schlözer, tysk lærd, d. 1809] helt uret, når han siger, 
at »det frie handelssamkvem mellem folkene er en from kimære, en filan
tropisk drøm fra vor tid«.«

Godt et års tid efter udsendelsen af ovennævnte skrift ombyttede Han
sen sin kommunale ansættelse med en statslig.32 Kontrolløren ved den 
slesvigske centralkasse, der var oprettet efter revolutionen og havde sæde 
i Flensborg, var død, og Hansen var en af de 34 ansøgere til embedet. 
Krieger, der dengang var finansminister, indstillede i marts 1859 til 
kongen, at Hansen udnævntes til kontrollør, hvad også skete. I forestil
lingen siges, at hans nuværende indtægters utilstrækkelighed for ham som 
forsørger af en talrig familie og nødvendigheden af, »at han for sit 
helbreds skyld søger en stilling, der ikke som hans nuværende fordrer 
i o à 11 timers daglige forretningstid, har foranlediget ham til at indgive 
denne ansøgning«. Hansens fortjenester af den flensborgske kommune og 
jernbanen nævnes, men særlig fremhæves hans litterære og politiske virk
somhed (prægravationsskriftet fra 1843) °g hans forhold under oprøret. 
Han vil, hedder det, kunne opfylde alle embedskrav; »om hans hæder
lige karakter, hans rutine som regnskabsfører og om hans flid er alle 
vidnesbyrd samstemmende«. Om Hansen fik embedet, vilde dette også 
gøre et godt indtryk på den slesvigske befolkning, der heri vilde se kon
gens påskønnelse af hans patriotiske virksomhed. - Gagen var 1600 rdl. 
årlig, medens Hansens nuværende indtægter kun var ca. 900 rdl.

Med det nære forhold, der bestod mellem Krieger og Regenburg, er 
det sandsynligt, at den sidste har gjort sin indflydelse gældende ved ud-
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nævnelsen. Det fremgår formodentlig også af et brev, som Hansen straks 
efter udnævnelsen skrev til Regenburg. »At jeg for en stor del har Deres 
Højvelbårenhed at takke derfor, ved jeg meget vel, men hvorledes jeg 
skal takke Dem for den store velgerning, De herved har bevist mig og 
min familie, det ved jeg ikke. Efter bedste evne og indsigt skal jeg for
valte det mig anbetroede embede og derved fremtidig søge at fortjene 
Deres høje velvilje«.33

I forestillingen om Hansens udnævnelse var det blevet sagt, at de for
retninger, der påhvilede centralkassekontrolløren, ikke krævede »nogen 
speciel fagmæssig fordannelse«. Alligevel har folk af »faget« følt sig for
bigåede eller set med misnøje på den nye kontrollør. Centralkassekasse- 
reren, justitsråd N. Boldt, der ligesom Hansen havde gjort sig fortjent 
ved sin kongetroskab under oprøret, modtog ham så vist ikke med åbne 
arme, og Hansen udsattes for en række chikaner.31 Ubekendt med forret
ningerne måtte han naturligvis af og til søge oplysning hos Boldt, men 
fik til svar: »det skal De vide, jeg vil ikke være skolemester«, eller fik af 
ham at høre: »Hvorfor har De påtaget Dem forretninger, som De ikke 
forstår«.

Sådanne og lignende ytringer refererer Hansen i et længere brev fra 
juli i860 til departementschef Collin; han omtaler udførligt, hvor uhel
digt forholdet til Boldt havde udviklet sig. Ret hurtigt må Hansen være 
blevet fortrolig med sine nye forretninger, da han kan forsikre Collin om, 
at han i hvert fald i de sidste 12 måneder (han tiltrådte 2. april 1859) 
i sin bogføring »har været så heldig ikke at begå en eneste fejltagelse, 
så at det beständigen har vist sig, at når uoverensstemmelse fandt sted, 
at skylden dertil ikke var på min side . . .«.

Hvorvidt man kan hævde som almindelig regel, at de fleste større 
konflikter mellem folk skyldes bagateller, lader jeg stå hen. Men da Boldt 
og Hansen i efteråret 1859 tørnede sammen og derefter kun vekslede de 
nødvendigste ord indbyrdes, må man vist kunne anvende ordsproget 
»liden tue vælter stort læs«. Chr. Hansen havde et par gange tilbudt 
besøgende i centralkassen en stol, når de skulde vente: først en »anstæn
dig klædt landmand«, siden en borger. Herover blev Boldt rasende: de 
pågældende kunde stå ! Han selv stod ved sin pult, og det var en kræn
kelse af ham, når Hansen opfordrede andre til at sidde!

Da Boldt efter længere tids sygelighed døde i juni 1862, konstitueredes
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Hansen i hans embede.35 At han kun konstitueredes, kan skyldes, at der 
i disse år var tale om både af politiske og økonomiske grunde helt at 
ophæve centralkassen for Slesvig.30 Den 6. oktober 1862, kongens fød
selsdag, udnævntes Hansen til virkelig kammerråd.37 Han var den dag 
til taffel hos majestæten på Lyksborg og kunde nyde godt af 16 retter og 
9 slags vin. To dage senere var han sammen med børnene Marie og 
Christian til bal på slottet, og først kl. 6 næste morgen var de hjemme 
igen.

Ved udnævnelsen til kontrollør i 1859 måtte Chr. Hansen og familie 
fraflytte Kompagnihuset. Vi træffer dem året efter boende Friservej 2, 
i byens udkant. Af børnene fik den næstældste søn, Eduard, ansættelse 
i Tyskland (en tid i Harburg nær Hamborg). Den ældste, Christian, var 
gået militærvejen og blev løjtnant ved 4. jægerkorps. Den yngste, Gustav, 
gik i Flensborg lærde og realskole. Af de to døtre døde den ældste, 
Louise Marie, i ung alder.

Efter ansættelsen ved centralkassen udkom der, som før sagt, ikke 
flere pjecer fra Chr. Hansens hånd. Men hans litterære virksomhed med 
afvisningen af slesvig-holstenske angreb og påstande ophørte ikke. Således 
finder vi i april 1861 i »Flensburger Zeitung« en artikel af ham om den 
holstenske stænderforsamlings prægravationsbesværinger.3S Han henviser 
her til sine tidligere skrifter om prægravationen og oplyser, at han i 1849 
sendte eksemplarer af dem til Beseler, Olshausen, Tiedemann og »andre 
oprørere« og bad dem »i sandhedens interesse at modbevise de deri inde
holdte opgivelser, hvis de formåede det, men disse folkeforførere som alle 
deres tilhængere forbigik viselig denne sag med tavshed for således at 
lade det ved løgn og bedrag til utilfredshed forledte folk forblive i den 
falske tro, som nu engang var blevet det bibragt«.

Om de i den holstenske stænderforsamling rejste prægravationsklager 
vedrørende toldindtægterne mener Hansen at kunne vise, at de er hjer
nespind, og at det tværtimod er beboerne nord for Ejderen, som er for
fordelte. Men han gør opmærksom på, at han til trods herfor ikke hylder 
Ejder- eller udskillelsesprincippet: »Tværtimod ønsker vi, at samtlige 
beboere i den danske stat, fra Sundet og Skagen indtil Elben, broderligt 
deler byrderne som fordelene, forener deres kræfter og bestræbelser til 
det heles vel og må leve sammen i fred og endrægtighed, sådan som det 
skete fra 1721 til det tidspunkt, hvor frugterne af Wartburgsammen-
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sværgelsen modnedes«. Hansen sigter til studenterfesten 1817 på Wart
burg, hvori bl.a. den slesvig-holstenske pastor Valentiner i Flensborg 
havde deltaget, og hvor han inspireredes til sine stortyske drømme. - Men 
for at opnå det ønskede fredelige samliv finder Hansen det nødvendigt, 
at Holsten udskilles af det tyske forbund, samt at man kommer af med 
alle folkeforførere ! I modsat fald bør toldgrænsen flyttes til Ejderen.

Som slutstenen på Chr. Hansens litterære virksomhed må de bidrag til 
Flensborgs historie anses, som offentliggjordes i tidsskriftet »Slesvigske 
Provindsialefterretninger«, der blev trykt og udgivet i Flensborg. De står 
i 2. bd. (1862) og har titlen »Fragmente, die commerzielten, politischen, 
communalen und nationalen Zustände der Stadt Flensburg und der 
Landschaft Angel zunächst betreffend«. Som forfatternavn angives kun 
C. H., men hele afhandlingen - på ca. 220 sider - forudsætter, at læse
ren kender C. H.

Ser man bort fra en længere oversigt over Sønderjyllands historie, 
som man næppe kan tilskrive selvstændig betydning, og som dårligt 
rimer med afhandlingens titel, drejer indholdet sig væsentligt om Flens
borgs forhold i 1830’erne, 40’erne, 50’erne - og om Chr. Hansens egen 
litterære og kommunale virksomhed i disse årtier. Man kan ganske vist 
ikke kalde det et optryk af hans artikler og pjecer, men man vil med 
lethed i afhandlingen kunne genfinde ordrette citater fra disse - skønt 
ikke angivne som sådanne. Da jeg i det foregående har omtalt artiklerne 
og pjecerne, er der således her ingen særlig grund til udførligt at gå ind 
på afhandlingen. Jeg nøjes med enkelte bemærkninger om den.

Den er som Chr. Hansens øvrige publicistik velskrevet. Det føler man 
allerede gennem hans anslag, hvor han fortæller, at han for nogen tid 
siden tilfældigt traf sammen med tre af sine medborgere. Den ene af 
disse, hvis fader var indvandret fra Tyskland, fremsatte så sine anke
poster mod det danske styre, i alt 6. De to andre, ligeledes tysksindede, 
gav ham stort set medhold, »ja, den ene pukkede endog, i plattysk 
dialekt, på sit »tyske modersmål«, skønt det er bekendt, at hans moder 
altid har talt »dansk«.«

Om sit eget forhold til tysk og dansk hævder Hansen, at han er sig 
bevidst ikke at have nogen tåbelig eller partisk forkærlighed for hverken 
den danske eller tyske nationalitet. Om sprogforholdene i Flensborg be
mærker han, at det turde være lige så vanskeligt blandt Flensborgs ind-
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fødte, erhvervsdrivende borgere at finde nogen, der ikke forstod dansk 
og kunde gøre sig forståelig herpå, som at opdrive en hvid ravn. Om 
Angel siger han, at han i årene 1825 til 1830 hyppigt havde været i 
Husby, Grumtofte, Kværn, Sørup og andre steder og haft lejlighed til 
at blive kendt med folkesproget. Plattysk taltes vel hyppigt af de yngre, 
men de noget ældre og de gamle talte næsten udelukkende dansk ind
byrdes. Jeg indskyder her, at Hansen allerede i januar 1857 i en artikel 
i »Zeitung« havde taget til orde mod angrebene på Regenburgs sprog
ordning.39

Ligesom i den førnævnte artikel om holstensk besværing over told- 
prægravation benægter Hansen at ville tage til orde for »den såkaldte 
Ejderpolitik«. Ifølge traktaterne af 1720, 1773, 1806, 1815 og 1852 er 
såvel Slesvig som Holsten og sidst Lauenborg folkeretlig, selv om ikke 
administrativt indlemmet i det danske statslegeme.

I overensstemmelse med den holstenske greve Carl Moltkes syn på 
oprøret 1848 stempler Chr. Hansen dette som »en af de nederdrægtigste 
rebellioner, som nogen sinde har eksisteret«. »Vi kunde her«, skriver han 
(s. 311), »anføre mange enkeltheder, som vi har oplevet og iagttaget 
såvel ved dette djævelske (»hinterlistig«) kup som overhovedet i de 
ulykkelige martsdage; men skønt nutiden opfordrer til på ny at mindes 
sådanne«, vil han dog undlade det for ikke at komme ind på personlig
heder. Det må man fra et historisk synspunkt beklage.

Hansens store afhandling ender med: »Fortsættelse følger«, men en 
sådan kom aldrig. Fortsættelsen skulde behandle sprogsagen og var i det 
væsentlige udarbejdet, hvad der ses bl.a. af Hansens breve til Regen- 
burg.40 Om sit arbejde siger Hansen i et brev fra juli 1863, at meget 
naturligvis er gentagelser af, hvad der er sagt af andre (Allen navnlig), 
men at han dog troede, »at den hele sammenstilling og opsættelse, især 
da der kuns nærmest tages hensyn til forholdene i Flensborg og Angel, 
er temmelig forskellig fra andre lignende skrifter«. Han havde især søgt 
at gøre sig »forståelig for den mindre dannede klasse«.

De sprogbestemmelser, der gjaldt i det blandede distrikt, bør, mener 
Hansen, udstrækkes til at gælde ligeledes for Flensborg. Derimod udtaler 
han, at »så ønskeligt det også måtte være, når det danske sprog kunde 
trænge ud over denne grænse [d.v.s. det blandede distrikts] videre ind i 
Sydslesvig, så tror jeg dog ganske vist, at det hverken vil komme til rolig-
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hed og fred her i landet, eller at det så møjsommeligt opnåede resultat 
med hensyn til det danske sprog i Mellemslesvig vil kunne fastholdes og 
videre udvikles, når ikke enhver mistillid og frygt for overgreb i Sydsles
vig derved fjernes, at det tyske sprog sikres i denne del af provinsen ved 
en mere fuldstændig garanti end den, der nu er til stede«.

Midt i december 1863 udtrykker Hansen over for Regenburg sin 
glæde over, at denne vil skaffe udgiverne af »Provindsialefterretninger« 
penge, så hans manuskript kunde blive trykt. Men, føjer han til, det vil 
næppe passe til den nuværende tid og meget mindre til den nærmeste: 
fremtid »og altså måske være til ringe eller ingen nytte for sagen«. Trykt 
blev det, som sagt, heller ikke. »Den nærmeste fremtid«, krigen 1864, 
skulde medføre, at »sagen« ikke længere eksisterede.



io. Ulykkesåret 1864

Den første af de tre aggressive krige, der gjorde Preussen til eneherre i 
Tyskland, og ved hvilke det tyske kejserrige skabtes, blev ført mod Dan
mark i 1864; de to følgende var i 1866 mod Østrig og 1870-71 mod 
Frankrig. Krigen mod Danmark endte med den danske helstats opløs
ning; ved freden i Wien den 30. oktober måtte vi til Tyskland afstå 
ikke alene hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, men også det danske 
hertugdømme Slesvig.

I slutningen af december 1863 havde tyske tropper besat Holsten. Da 
den danske regering ikke så sig i stand til at gå ind på de af Preussen 
og Østrig stillede krav, rykkede disse magters hære den 1. februar over 
Ejderen. Vor hær, der havde besat Danevirkestillingen, rømmede natten 
mellem den 5. og 6. februar denne og gik tilbage nordpå - dels til 
Dybbøl, dels til Nørrejylland. Den 18. april faldt Dybbøl-skanserne, og 
den 29. juni gik tyskerne over til Als. Den 20. juli sluttedes en våben
hvile, og den i. august underskreves de fredspræliminærer, som bekræf
tedes ved den endelige fred den 30. okt. Som vederlag for de kongerigske 
enklaver, der lå spredt i Sønderjylland, beholdt Danmark Ærø, 8 sogne 
syd for Kolding og egnen omkring Ribe.

Som året 1864 blev et ulykkesår for den danske stat, blev det for 
mange flensborgere et skæbneår. Thi flere dansksindede valgte flugten 
eller flytningen til kongeriget for ikke at komme under tysk styre. Blandt 
disse var Christian Hansen. Allerede i september 1863 skrev datteren 
Marie til sin broder Eduard i Tyskland, at hvis det kom til krig, måtte 
de tage til København!1 Hun har vel tænkt på, at faderen var kongelig 
dansk embedsmand, og hun har nok også hørt om hans fængselsophold i 
Rendsborg, da slesvig-holsteneme sidst huserede.

Af Christian Hansens børn var den ældste, Christian, med i krigen på 
dansk side som løjtnant i 21. regiment. Den næstældste, Eduard, havde
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Christian Hansens næstældste søn, Eduard. Fot.

stilling i Tyskland. Af de andre tre børn var datteren Louise død, men 
Marie og Gustav opholdt sig i hjemmet; den sidste gik, som tidligere 
nævnt, i den lærde og realskole. Vi er nu i det heldige tilfælde, at der 
fra det begivenhedsrige år er bevaret (i afskrift) en række breve til 
Eduard fra nogle af de ovrige familiemedlemmer. Det er fra disse, at det 
meste af, hvad der berettes i det følgende, er hentet.

7 Chr. Hansen jr.
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Fra den i. til den 4. februar opholdt kong Christian og konsejlspræsi- 
dent Monrad sig ved hæren ved Dancvirke. Men om morgenen den 4. 
tog de derfra. I et brev netop fra denne dag fra en flensborgsk embeds
mand hedder det: »Kongen og Monrad kom hertil imorges over hals og 
hoved, hvilket foranledigede en panisk skræk her i byen. Det hed sig, at 
der vilde blive gjort et hovedangreb på Dannevirkestillingen i dag, og 
at man var betænkte på at opgive den . .. Kongens omgivelser er yderst 
modfaldne og forplante denne stemning til folk her i byen, hvor det er 
en almindelig mening, at stillingen ikke kan holdes«.2

Under indtryk af denne stemning fandt Christian Hansen det for
nuftigt nok bedst at bringe centralkassen og dens arkiv i sikkerhed. Han 
forlod Flensborg samme dag eller aften (eller nat) og tog foreløbigt 
ophold i Sønderborg.

Den samme embedsmand, hvis brev af 4. februar lige er nævnt, skrev 
dagen efter, at han havde pålidelig underretning om, at Danevirkestillin- 
gen desværre sandsynligvis blev forladt i nat.3 Det skete jo også. Tilbage
togets trængsler er ofte beskrevet, og hvad vi hører om løjtnant Chri
stians oplevelser, falder ganske i tråd hermed. Søsteren fortæller herom 
i et brev til broderen Eduard:4 Om morgenen den 6. ved 4-tiden be
gyndte vogne og bagage at ankomme fra Slesvig, og i en fart kom vi ud 
af sengene. Efterhånden kom alle regimenter marcherende og i god 
orden. Men først kl. 4 om eftermiddagen kom Gustav, der havde ventet 
på Slesvig-chausseen, med broderen, løjtnanten. »Men tårerne kom i 
vore øjne, da vi så, hvor træt og udmattet han var. Vi sørgede for, at 
han først fik noget varmt at spise, thi han havde ikke fået noget varmt 
siden dagen før. Hans fødder var naturligvis helt tykke og opsvulmede, 
thi tænk blot, fra forrige aften kl. 9 til næste dags eftermiddag kl. 4 
havde de været på landevejen, da de som bedækning for flere vogne kun 
kunde rykke så langsomt frem.«

Kun en halvanden time kunde løjtnanten tilbringe i familiens skød. 
Så blæstes der alarm, og Marie fulgte ham til Angelbogade, hvor han 
skulde møde. Ved 1 o-tiden indfandt han sig igen for at sige farvel endnu 
engang. Da hans regiment netop var opstillet i nærheden af en bekendt 
families [Locher] lejlighed, opholdt han sig hos denne til henved kl. 1 
om natten. Først ved 5-tiden om morgenen kom de af sted. »De stakkels 
soldater måtte altså fra kl. 6 om aftenen til kl. 5 om morgenen ligge i
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sneen, det var en skrækkelig tragedie«. Men søndagen var, om muligt, 
endnu værre. Kl. 7/2 sprængte de første preussiske husarer forbi. »Jeg 
kan ikke sige dig, hvad vi følte derved«. I en efterskrift siger hun, at han 
vel kan forestille sig, at Flensborg er som forvandlet: »Vi lader os næppe 
se på gaden, det er skrækkeligt at se på alle disse »Wühlereien«.«

Om retræten fra Flensborg til Sønderborg fortæller løjtnanten selv i 
et senere brev til søsteren/ at den var »frygtelig anstrengende. Jeg var 
næppe menneske, da jeg ankom mandag den 8. febr. om morgenen. Tak 
Lochers endnu engang for opholdet og kaffen om natten. Om morgenen 
den sidste dag [d. 7.] havde jeg besat Frederikshøj ved chausseen i 
% time, da der igen kom ordre til tilbagetog. Jeg begriber blot ikke, 
hvordan vi fra Adsbøl, små to mil fra Sønderborg, kunde bruge 9 timer, 
nemlig fra søndag aften kl. 9 til mandag morgen kl. 6 for at nå til Søn
derborg. Man marcherede virkelig sovende, og endnu længe har jeg 
kunnet føle det i mine fødder. Det var rart for mig, at jeg straks traf 
fader i Sønderborg og kunde komme til sengs et par timer«. Faderen er 
sikkert stået op af sin egen seng for at lade sønnen få hvile.

Christian Hansens ophold i Sønderborg varede omkring et par uger. 
Derpå beordrede overkommandoen, at centralkassen skulde flyttes til 
Fåborg.0 Hansens overordnede, Edv. Collin, udtalte i et brev af 22. febr. 
sin overraskelse over flytningen, men tilføjede: »der kan jo fra vor side 
ikke siges noget derimod«.7 Der var, skrev Collin videre, gjort ham det 
spørgsmål, om det lå uden for mulighederne, »at fjenden kunde komme 
over til Fyn«. Collin havde personlig ingen frygt i så henseende, »men jeg 
kan jo ikke indestå for, at jeg har ret. Det være nu, som det vil, jeg vil 
ikke forlede Dem til at se spøgelser ved højlys dag, men jeg vil dog råde 
Dem til betimelige forholdsregler for denne, om end usandsynlige mulig
hed«. Hansen burde derfor sikre sig, at kassen med kort varsel kunde 
flyttes og da helst til København. Collin bad ham ikke at berøre sagen 
for de andre kassebetjente.

I sit svarbrev udtalte Hansen, at han - som Collin - anså en fjendtlig 
overgang til Fyn for usandsynlig.8 Og skulde virkelig en sådan finde sted 
- formodentlig i så fald ved Stenderuphage eller Snoghøj - mente han, 
at man betids kunde blive underrettet og »bringe pengebeholdningen, 
activeme o.s.v. i sikkerhed enten ad hovedlandevejen til Nyborg eller 
søværts med et af de flere her ved Fåborg beliggende sejlskibe«.
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I brevet omtalte Hansen, at medens de var i Sønderborg, havde de 
påtænkt, »selvfølgelig efter højere vedkommendes indvilligelse«, i påkom
mende tilfælde at begive dem til Ærø, »navnlig for at den med Holsten 
fælles brandkasse- og den slesvigske digekassebeholdning kunde forblive 
på slesvigsk grund«. Men overkommandoen havde, som sagt, beordret 
centralkassen til Fåborg.

Sidst i brevet berørte Hansen »et personligt magtpåliggende punct«, 
spørgsmålet om eventuel tilståelse af diæter. De havde alle efterladt 
familie og husvæsen i Flensborg og havde udgifter på det fremmede op
holdssted. Selv savnede han for resten for nærværende al underretning 
om, hvordan det stod til i hjemmet i Flensborg.

Den må han omtrent i de samme dage have fået gennem et brev fra 
sønnen i Tyskland, der gik ud på, at »moder og søskende befandt sig vel 
indtil den 14. d. m.«.9 Som ovenfor nævnt, blev det gennem sønnen 
Eduard, at familienyhederne meddeltes. Af faderen fik Eduard gentagne 
gange indskærpet, at han skulde være forsigtig med at udtale sig om 
politik og holde sig til »vore familieforhold«.

Opholdet i Fåborg kom til at vare en rum tid, og fjernt fra familien 
har tiden nok faldet Chr. Hansen lang. Mange forretninger kan han 
ikke have haft at udføre, men i de københavnske blade og i »Börsen
halle« fulgte han med i krigsbegivenhederne og i det sidste blad også 
med i, hvad der skete hjemme i Flensborg. Formodentlig er det her, han 
har set, at latin- og realskolen skyndsomt blev omdannet til en ren tysk 
undervisningsanstalt med tyske lærere. I et brev 19. marts til Eduard 
skriver han, at han i det mindste foreløbig ikke ønsker, at Gustav skal 
besøge »den nye skole«. Han anmoder Eduard om at sende ham Gustavs 
fotografi, da han vil forsøge at få en friplads for ham enten i Sorø eller 
København. Herom henvendte han sig i april til Regenburg for at opnå 
en sådan i Sorø.10 Sønnen skulde ikke, skrev han, i den nye fortysknings
skole. Han vedlagde fotografiet af sønnen, som han karakteriserede som 
»velopdraget, flink og begavet med en sund menneskeforstand«. - På 
Sorø kom Gustav nu ikke. Midt i august rejste han til København, og 
han kom her til at gå i Østre Borgerdydsskole.

Stormen på Dybbøl den 18. april omtaler Chr. Hansen ganske kort i 
et brev to dage senere til Eduard. Efter at skanserne i ugevis var blevet 
beskudt, skriver han, var de kun »sandhøje«. Naturligvis måtte han be-
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klage de tunge tab, men han mener, at stormen - og her må han tænke 
på det heltemodige forsvar - kun kunde være til gavn for den danske 
sag. I et brev til Regenburg, hvor han nævner Londonkonferencen, der 
åbnedes 20. april, slår han sin lid til, »at den retfærdige Gud endnu til 
rette tid forhindrer udførelsen af vore ind- og udenlandske fjenders for
dærvelige planer«.11 Det blev, som bekendt, ikke tilfældet.

Den 12. maj sluttedes en våbenstilstand på en måned, som siden for
længedes med 14 dage. Våbenstilstanden gjorde det muligt for de tre i 
Flensborg værende medlemmer af familien at besøge Chr. Hansen i Få
borg.12 Besøget varede en halv snes dage, og som datteren Marie skriver, 
var det en meget behagelig tid: »Vi boede hos fader i hotellet, spiste 
hver dag tre retter og levede overhovedet som Gud i Frankrig. Spadsere
ture kunde vi også udmærket foretage, da vi hele tiden havde prægtigt 
vejr, og skønt byen i sig selv kun er lille og stille, har den dog en aller
kæreste omegn«. Den sidste dag af besøget indtraf oven i købet uventet 
løjtnanten, så kun broderen i Tyskland savnedes i, at familien havde 
været fuldtallig.

Få dage efter våbenstilstandens ophør fulgte tyskernes overgang til 
Als. Den 1. august nødtes de danske fredsforhandlere til at gå ind på 
Preussen-Østrigs krav om alle tre hertugdømmers afståelse. I Flensborg 
illuminerede slesvig-holstenerne. Familien Hansen undlod dette, skønt 
de frygtede at få deres vinduer slået ud.13 Men der skete dem intet, 
pøbelen forvildede sig ikke så langt ud som til dem, skrev Marie.

Den endelige fred, den 30. okt. i Wien, beseglede helstatens opløsning 
og hertugdømmernes afståelse. Naturligt følte Chr. Hansen den som 
»meget ulykkelig for Danmark«.14 Men den danske befolkning var krigs
træt, og meget i dens holdning kan have begrundet Chr. Richardts ord: 
»Det hørtes sige, da vi fik fred: Så, Gud ske lov, nu er det jævnet! . . .« 
Chr. Hansen holdt alligevel fast ved den mening, at »vor konge vil blive 
hersker i hertugdømmerne, og at meget altså kan arte sig noget gun
stigere, end det synes at se ud«. Udtalelsen kunde tyde på, at Hansen 
har en eventuel personalunion mellem kongeriget og hertugdømmerne i 
tankerne. Men heller ikke en sådan plan blev der noget af.

Med udgangen af året 1864 ophævedes den slesvigske centralkasse, 
og Chr. Hansen afskedigedes med pension. Da han kun havde været 
kgl. embedsmand i 5% år, blev pensionen, som han skrev til sønnen
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Eduard,15 knap 1/3 af hans hidtidige indtægt: »Det er rigtignok sørge
lige udsigter for mig og min familie. Men den kære Gud har ofte før 
hjulpet mig, når det så sort ud, og vil forhåbentlig også nu gøre det. - 
At få en anden ansættelse nu er vanskeligt, thi bliver en sådan ledig, er 
der hundreder, som samme skæbne har ramt som mig, og de er alle 
straks på pletten«. Hansen meddeler også sønnen, at det var på tale at 
gøre ham til justitsråd - det skete dog ikke - men som han bemærker: 
»Dermed er jeg lidet hjulpet, hvis jeg ikke har tilstrækkeligt at leve af 
for mig og min familie«.

Nogen tanke om at vende tilbage til Flensborg synes Chr. Hansen ikke 
at have haft. Hvordan skulde han også der have forsørget familien? Han 
var nu 60 år gammel, og helbredet var heller ikke for godt. Han har nok 
regnet med, at formående venner i hovedstaden skulde kunne skaffe 
ham en eller anden ansættelse, der kunde supplere pensionen. Denne 
anmodede han om at få udbetalt ved finanshovedkassen i København. 
I Fåborg forblev han til årets slutning. I begyndelsen af 1865 træffer 
vi ham i København.



ii. I København

I kongerigets hovedstad befandt sig således fra begyndelsen af året 1865 
såvel Chr. Hansen som hans yngste søn, Gustav; den første boende på 
hotel, den sidste indlogeret hos en familie på Østergade. Medens sønnen 
læste til studentereksamen, søgte faderen en ansættelse, der sammen med 
pensionen kunde gøre det muligt for ham at få kone og datter fra Flens
borg over til sig.

Allerede den 1. februar 1865 kunde Chr. Hansen skrive til sønnen 
Eduard, at han havde fået bestemt løfte om en stilling i København. 
Fra i. marts 1865 blev han også efter »derom ytrede ønske« konstitueret 
som kasserer ved Assistenshuset i København.1 Lønnen var 1100 rdl. 
årlig foruden midlertidigt lønningstillæg. Han havde at stille kaution af 
værdi 3000 rdl. Hvor lang tid der gik, før han fik hustru og datter over 
til sig, ses ikke, men senest i efteråret var familien igen samlet. De kom til 
at bo i Strandgade 22, 2. sal.

I november 1866 kan Chr. Hansen fortælle sønnen i Tyskland, at fra 
i. januar bliver stillingen som assistenshusforvalter ledig.2 »Også jeg«, 
skriver han, »har indgivet en ansøgning herom, men rigtignok er der 
lidet håb om, at jeg får denne post, idet der er mange farlige konkur
renter. For øvrigt er der også forbundet en meget stor risiko dermed, idet 
forvalteren må overtage ansvaret for hele lageret til en værdi af 800.000 
[rdl.], hvilket han skal betro fremmede folk, som han umuligt nøje kan 
kontrollere. Forvalteren må desuden stille en kaution på 10.000, hvad 
der vilde være en vanskelighed, ja næppe gennemførlig opgave for mig. 
Dog, det er, som sagt, ikke sandsynligt, at jeg behøver at bekymre mig 
om kautionen«.

Det kom han nu til. Ved kgl. resolution af 1. december udnævntes 
Chr. Hansen til assistenshusjorvalter fra i.jan. 1867.3 I forestillingen 
om udnævnelsen siges, at ministeriet af hensyn til embedets karakter 
havde undladt opslag om det. Som begrundelse for Hansens udnævnelse 
anføres først naturligt nok, at han i sin kasserertid havde vist sig egnet.
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Assistenshuset i København.

Hertil kommer, bemærkes det, at han »såvel medens han beklædte kom
munale tillidsposter i hertugdømmet Slesvig som senere har udfoldet en 
rig litterær virksomhed for bevarelsen af de dengang bestående statsfor
hold, navnlig ved at optræde mod de gængse vildfarende meninger om 
monarkiets finansielle forhold, hvad der til forskellig tid påførte ham 
megen ulempe af de ulovligt magthavende«.

Assistenshusforvalterens faste årlige gage var noo rdl., men hertil 
kom procenter af de beløb, der indkom ved auktion over ikke indløste 
panter. Ved Hansens udnævnelse nedsattes disse procenter dog fra 4 til 
3. Yderligere havde forvalteren fribolig på 2. sal i Assistenshuset. Den 
tidligere forvalter fik tilladelse til at blive boende til april flyttedag 1867, 
så først da kunde den Hansenske familie rykke ind i den rummelige, 
smukt beliggende lejlighed.

Her havde de til huse i seks år. Chr. Hansen afgik ved døden den 15. 
marts 1873 »efter længere tids svagelighed og 4 ugers sygeleje«. »Med 
ham er atter en af danskhedens gamle forkæmpere i Slesvig gået bort«, 
skrev »Berlingske Tidende«: »han nød en stor popularitet blandt den 
loyale befolkning i Flensborg, og hvad Christian Hansen jun. - som han 
sædvanlig kaldtes - havde sagt, det var rigtigt«.4 - Chr. Hansens enke 
levede i mange år endnu; hun døde først 1897.
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Fra Assistenshuset. Indlevering. Tegnet af Knud Larsen. Ill. Tidende 1893.

Den fortjenstfulde litterære virksomhed, Chr. Hansen havde udøvet 
før 1864, fortsatte han ikke i København. Forudsætningerne for den var 
borte med helstatens fald. Hans nye embede kan også nok have lagt be
slag på alle hans kræfter, og alderen gjorde sig gældende. Med de to 
unge mennesker hjemme - datteren Marie og den yngste søn, Gustav, 
der efter at have taget studentereksamen studerede jura - var det ikke 
nogen isoleret tilværelse, der levedes i forvalterboligen. I de unges kor
respondance hører vi om baller og selskaber, fodture og besøg. Omgangen 
med bl.a. mange andre flensborgske familier, der som de selv var flyttet 
til København efter krigen, synes at have været livlig: familier som 
Asmussens, Biehls og Mengs. Forbindelse opretholdtes også med venner 
og familie i Flensborg og Slesvig. En stor glæde beredtes Chr. Hansen, 
da Gustav i januar 1873 blev juridisk kandidat med 1. karakter. Han 
byttede da sit eget guldur med sønnens sølvur.0 Gustav Hansen blev 
senere herredsfoged og borgmester, først i Marino, senere i Kolding.

Da langt senere en sønnedatter af Chr. Hansen blev gift ind i en af 
vore adelsfamilier, og hendes søster til tante Marie bemærkede, at med 
hende kunde den pågældende familie være vel tjent, udtalte Marie: »Ja,
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Marie og Gustav Hansen. Fot.

det tror jeg, sådan en pike! Og så det go te navn Hansen«.6 Hun tænkte 
med denne bemærkning på sin far, som hun beundrede grænseløst. Nav
net Hansen er heller ikke blevet devalueret af den mand, hvis liv og 
litterære virksomhed her er skildret - en virksomhed, der i så høj grad 
gjaldt bevarelsen af Flensborgs forbindelse med moderlandet, gamle Dan
mark.
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Forkortelser

Hvor intet andet anføres, findes de citerede arkivalier i Rigsarkivet. Som Privateje 
betegnes de arkivalier eller optegnelser, der ejes af den Bergsøeske familie. Ved 
arkivalier, der findes i Flensborg stadsarkiv, anføres Fl. St.ark. og ved sådanne, 
der beror i Landesarchiv Schleswig-Holstein på Gottorp slot, LA.

Fl.W. = Flensburger (Flensburgsches) Wochenblatt für Jedermann. - Univer
sitetsbibliotekets i. afd. har kun bladet fra 1836. De foregående årgange har jeg 
gennemset i Fl. St.ark.

Fl.Z. = Flensburger Zeitung. - I tidsrummet 18. okt. 1849 til 30. sept. 1850 
hedder bladet Flensburger Correspondent.

Blaunfeldt = M. F. Blaunfeldt: Minder fra Sønderjylland. Bidrag til denne 
Landsdels Historie i dette Aarhundrede. København. 1876.

Hedrich = OttoHedrich: Die Entwicklung des schleswig-holsteinischen Eisen
bahnwesens. Altona. 1915.

Kardel = Elisabeth Kardel: Die Stadt Flensburg und die politischen und natio
nalen Zeitströmungen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Flensborg. 1929.

Schütt = Hans Fr. Schütt: H. C. Jensen. Ein Lebensschicksal im Grenzland 
Schleswig. Wiesbaden. 1956.

Sdj. Arb. = Sønderjyske Årbøger.
Slesv.Prov. 1862 = Slesvigske Provindsialefterretninger. 2. bd. 1862.

Christian Hansens pjecer

Chr. Hansen’s jun. Idee einer Flensburg-Husum-Tönninger Eisenbahn. Flensburg. 

1837-
Vorschlag zu einem Zolltarif für die Herzogthümer und vielleicht für den 

ganzen dänischen Staat, so wie eine Wahrscheinlichkeits-Berechnung über die 
Industrie-Schuld des dänischen Staats. Odense. 1838.

Die projectirten Eisenbahnen in den Herzogthümern Schleswig-Holstein und 
ihre Folgen für den ganzen dänischen Staat, mit besonderer Rücksicht auf Ham
burg. Flensburg. 1839.
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Dänisches Staatsinteresse und Holsteinische Eisenbahn. Bemerkungen, veranlasst 
durch die in Kiel erschienene Schrift: »Holsteinische Eisenbahn«. Schleswig. 1840.

Noch einige Bemerkungen die materiellen Interessen des Staats betreffend, als 
Antwort auf die von dem Syndicus Klenze herausgegebene Schrift: »Prüfung der 
Eisenbahn-Projecte Schleswig-Holsteins«. Mit einem Anhänge über die Verhält
nisse der Stadt Altona zum In- und Auslande. Schleswig. 1840.

An das Volk der Herzogthümer in Betreff der angeblichen Uebervortheilung 
von Seiten Dänemarks, nebst Betrachtungen über die künftige Stellung Schleswigs 
im dänischen Staatsverbande. Flensburg. 1849. (Dansk oversættelse. Haderslev 
1850).

Die Politik und die materiellen Interessen, zunächst in Bezug auf das dänische 
Reich. Aus der »Flensburger Zeitung« Nr. 293 bis 296 abgedruckt. Flensburg. 
Uden år. (Averteres til salg i januar 1852).

Bemerkungen über die projectirten Eisenbahnen im Herzogthum Schleswig. 
Flensburg. 1852.

Ueber die Anlage eines Seehafens an der Westküste als Ausgangspunkt für die 
Eisenbahnlinien der dänischen Halbinsel. Flensburg. 1855.

Ueber Schutzzölle, Finanzzölle und Handelsfreiheit. Mit besonderer Berück
sichtigung der Gewerbindustrie des Dänischen Staates. Flensburg. 1857.



i. Indledning (s. 9-12;

[i] Die projectirten Eisenbahnen, s. 8. - [2] Se f.eks. Klenze: Prüfung der Eisen- 
bahn-Projecte Schleswig-Holsteins. (Itzehoe. 1840). S. 21. - [3] Sdj.Arb. 1952, 
s. 147 ff.

3. Giftermål og etablering som købmand. Udnævnelse til
broskriver (s. 24-29)

[1] Chr. Hansen: Mit Livs Historie. - [2] Velvillig meddelelse fra Flensborg stads
arkiv ifølge St. Marie kirkes vielsesregister. - [3] Se anm. 1. - [4] Fl.St.ark. Schöte- 
buch 1831-38, s. 3: »hiezu kommt vom vorigen Jahre 1830 Chr. Hansen Kauf
mann«. - [5] Se anm. 2 og 1. - [6] Fl.St.ark. Schuld- und Pfandprotokoll. 1822-36, 
fol- 335- - [7] Fl.W. 10/12 og 17/12 1836. - [8] Fl.W. 26/9 1840. - [9] Se anm. 
6. - [10] Fl.St.ark. Stadtrechnungen 1835 og 1840. - [11] Fl.W. 7/12 1833. - [12] 
Smst. 26/10 1833. - [J31 Smst. 23/4 1836. - [14] Smst. 16/7 1836. - [15] Smst. 
17/5 1843 og 6/9 1845; Fl.Z. 20/7 1843. - [16] Fl.St.ark. Nr. 334. Akta betr. 
Hafen- und Brückenordnung ... c. 1784-1861 samt nr. 337. Akta betr. Hafen- und 
Brückenvogt. 1647-1856. - [17] Fl.St.ark. Ratsgerichtsprotokolle. Nr. 34 c. Bd. 56. 
1845-47, fol. 172. - [18] Smst., fol. 179.

4. Tværbaneprojektet (s. 30-38)

[1] Dette omtales i brev 4/4 1845 fra generalmajor Fr. Chr. Ernst til sønnen 
Jacob Fr. M. Ernst. Dennes privatarkiv i R.A. - [2] Erindringer om »Bedstemor 
og tante Marie«, nedskrevet af Mibbe Amble Hansen. Privateje. - [3] Om Jensen 
se H. Fr. Schütt: H. C. Jensen: Ein Lebensschicksal. - Sml. Sdj.Årb. 1958, s. 275 f. 
- [4] Fl.Z. 21/10 1840. - I Slesv.Prov. 1862, s. 265 siger Hansen selv, at han 
fremsatte forslaget »Zu Ende des Jahres 1836«. - [5] Hos Hedrich, s. 28 og hos 
Kardel, s. 34 anføres fejlagtigt datoen 16. jan. Fejlen synes at gå tilbage til Han
sens egen opgivelse i det trykte »Prospectus betr. die Flensburger-Husumer Eisen
bahn ...«. 1841. Hansens urigtige opgivelse beror vistnok på, at artiklen var skrevet
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i januar, og at hans efterskrift til den særskilte udgave er dateret 16. februar. - 
[6] Fl.W. 22/4 1837. - [7] Se herom hans bog »Minder fra Sønderjylland«. - [8] 
Fl.W. 19/1 1839. - [9] Smst. 16/2 1839. - [10] Smst. 2/3 1839. — [11] I Fl.W. 
24/3 1838 averteres pjecen til salg hos Korte Jessen. - [12] En omtale af toldloven 
1838 findes bl.a. i Kjeld Winding: Frihandelsproblemet i Danmark 1855-1863. 
(1959). “ [13] Fl.W. 17/8 og 7/9 1839. - [14] S.H.L. Kane. Vorstell. 1838, nr. 
76: Kgl. res. 13/2. - [15] Smst. 1839. VI, nr. 60: Kgl. res. 16/11. - [16] Smst. 
1839. V, nr. 30: Kgl. res. 10/9. - Sml. Kastrups brev 23/1 1840 til J. G. Adler 
i dennes privatarkiv. - [17] S.H.L. Kane. Vorstell. 1841. Ill, s. 945: Kgl. res. 
1/5 og 1845. VII, nr. 1: Kgl. res. 13/7. - Sml. Fl.Z. 3/6 1841. - [18] Brev fra 
Kastrup 23/1 1840 til J. G. Adler, sml. brev af 3/12 1840. Adlers privatarkiv. - 
[19] Fl.W. 5/10 og 19/10 1839. - Blaunfeldt, s. 87 ff.

5. Jernbanesagen i 1840'erne (s. 39-49)

[1] Jernbanekomm. af 10/12 1835. Vorstellungen 1840-42: Kgl. res 26/2 1841. -
[2] Smst. Forskellige akter. 1840-45, d.å. 1 pk. - [3] Se anm. 1 samt Fl.Z. 9/4 
og 7/5 1840. - [4] Trykt bl.a. hos Hedrich, Anlage 1. - [5] Fl.Z. 25/10 1847. - 
[6] Fl.W. 1/8 og 8/8 1840. - [7] I Fl.W. 22/8 1840 averteres pjecen til salg 
hos Korte Jessen for 1 mk. - [8] Troels Fink: Admiralstatsplanerne i 1840’erne. 
Festskrift til Erik Arup. (1946), s. 287 ff. - [9] Se Rencks brev 5/9 1840 til Han
sen. Privateje. - Sml. Fl.Z. 7/1 og 28/10 1847, hvor Rencks udtalelser til Hansen 
i 1840 gengives. - [10] Fl.W. 28/11, 5/12, 19/12 og 24/12 1840. - [11] Se anm. 1. 
- [12] Se anm. 1: Kgl. res. 15/5 1841. - [13] Fl.Z. 25/10 1847. - [14] Fl.W. 5/6 
1841. - [15] Se anm. 1: Kgl. res. 9/8 1842. - Sml. Fl.Z. 21/6 1841. - [16] S.H.L. 
Kane. Vorstell. 1843. I, nr. 90: Kgl. res. 28/2 1843. - Sml. Kardel, s. 34 ff. - 
[17] Fl.W. 10/6 1843. “ [J8] Se bl.a. Schütt, s. 48 f. - [19] Fl.Z. 1/4 1844. - 
[20] Smst. 4/4 1844. - [21] Smst. - [22] Smst. 18/4 og 29/4 1844. - Fl.W. 20/4 
1844. - [23] Fl.W. 29/5 og 5/6 1844. - Fl.Z. 3/6 1844. - [24] Fl.Z. 26/8 1844; 
Fl.W. 31/8 1844. - [25] Smst. - Det trykte statut findes i Fl.St.ark., nr. 475 fase, 
i. - [26] Fl.W. 7/7 1847, sml. 30/10 1847. - [27] Smst. 22/3 1848. - [28] Smst. - 
[29] Fl.Z. 13/6 1842. - [30] Brev 8/7 1855 fra Chr. Hansen til Regenburg, dennes 
privatarkiv. - [31] Fl.Z. 3/1 1842. - [32] Dannevirke 1840, nr. 71. - [33] Brev 
9/6 1840 fra Hansen til Koch. Kgl. Bibi. Ny kgl. Saml. 1763. 20. I (422-441). - 
[34] Fl.Z. 24/3 1842. - [35] Smst. 14/1, 18/1, 1/2 og 4/2 1847. - [36] Smst. 24/2 
1848. - [37] Se bl.a. koncept til skr. 1/8 fra Hansen til jernbanekomiteen og brev 
fra Reden 2/1 1845 til Hansen samt brev 18/1 1845 fra redaktøren af »Der 
Dampfer« til Hansen. Privateje.
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6. Var hertugdømmernes bidrag til statshusholdningen
forholdsvis større end kongerigets ? (s. 50-60)

[1] Se herom »Sønderjyllands Historie«. IV, s. 80 ff. og her anførte værker af 
Marcus Rubin. Se desuden fremstillingen hos A. S. Ørsted: For den danske Stats 
Opretholdelse i dens Heelhed (1850). - [2] Blaunfeldt, s. 90. - [3] »Dannevirke« 
1838, 6/12 og 13/12. - [4] P. Lauridsen: Da Sønderjylland vaagnede. I, s. 229. - 
[5] Fl.Z. 13/7 1843 °g f0lg- nr- (nr- 56-66). - [6] Smst. 4/9 1843. - [7] Smst. 
12/10 1843. - [8] S.H.L. Kane. Vorstell. 1844. X, nr. 35: Kgl. res. 2/12 samt 
Vorstell. 1845. II, nr. 54: Kgl. res. 21/2. - [9] Fl.Z. 12/10 1843; 11/1, 22/1 og 
4/11 1844. - [10] Smst. 10/2 1845. - [11] Smst. 19/10 og 18/12 1843; 25/J °g 
8/2 1844; 27/8 og 28/9 1846. - [12] Smst. 6/2 1845 °g 16/8 1847.

7. Andre sager og spørgsmål (s. 61-65)

[1] Fl.W. 16/9 1837. - Sml. om det følg. Wilhelm Rust: Die Geschichte des 
gewerblichen Schulwesens der Stadt Flensburg von 1815-1962. (Flensburg 1962).
- [2] Fl.W. 5/1 1839. - [3] Smst. 14/12 1839; 8/2, 15/2 og 26/9 1840. - [4] Smst. 
9/1 1841. - [5] Fl.Z. 8/9 1854 og 2/5 1856. - Den hos Rust: anf. arb., s. 42 ud
talte »formodning« verificeres af art. i Fl.Z. - [6] Fl.Z. 19/2, 22/2 og 26/2 1844.
- [7] Fl.W. 6/3 1844. - [8] Fl.Z. 3/1 1842. - [9] Smst. 26/12 1842 og 12/1 1843.
- [10] Se om Droysen Hist. Tidsskr. 11. r. I, s. 581 ff. - [11] Fl.Z. 8/2 1847. - 
[12] Smst. 19/4 1847. - [13] Se f.eks. Fl.Z. 6/7 og 3/8 1846. - [14] Fl.Z. 4/3 og 
8/3 1847.

8. Under Treårskrigen (s. 66-]8)

[i] Hist.Tidsskr. u. r. III, s. 379 ff. - [2] Sml. om det følg. Sdj.Arb. 1952, s. 113 
ff. - [3] De følg, oplysninger bygger på akter i landsarkivet på Gottorp, ni. fra 
C. XIX. i, nr. 81 og C. XII. 1, nr. 504 a. - [4] Fl.Z. 12/9 og 23/9 1844. - [5] Se 
herom også Fl.Z. 26/11 og 28/11 1850. - [6] Se ekstrakten af Hansens ansøgning 
ved Finansmin. sekr. Reskr. og Resol. 1859. I, nr. 73. - [7] Om Andresen se Sdj. 
Årb. 1936, s. 92 ff. - [8] Fl.W. 13/1 1849. - [9] Smst. 27/1 1849. - [10] Smst. 
3/2 1849. - [11] Smst. samt 7/2, 10/2 og 14/2 1849. - [12] Hjelholt: Sønderjylland 
under Treårskrigen. II, s. 15. - [13] Fl. Correspondent 21/11 1849. - [14] Privateje.
- [15] Finansmin.s sekr. Journalsag 1198/1849. - [16] Sdj.Arb. 1900, s. 122. - 
[17] Fl. Correspondent. 28/2 1850. - [18] Smst. 10/12 1849. - [19] Smst. 20/12, 
22/12 og 27/12 1849. - [20] Smst. 18/4 1850. - [21] Smst. 26/1 1850. - [22] Smst. 
21/2 og 22/3 1850. Se også artikler i 9/2, 15/2, 1/3, 11/3 og 2/4 1850.
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g. Meilern krigene (s. yg-gg)

[i] Om det følg, se H. Hjelholt: Den danske Sprogordning og Det danske Sprog
styre i Slesvig mellem Krigene (1850-1864). - [2] Fl.Z. 4/10 1851. - [3] Smst. 
13/1 1851. - [4] Smst. 8/3 1851. - [5] Smst. 29/4 1851. - [6] Smst. 16/12 1851 
og ff. - [7] Smst. 2/1 1852. - [8] Smst. 6/10 1852. - [9] Smst. 7/1 1853. - [10] 
Smst. 26/11 og 28/11 1850. - [11] Smst. 27/5, 2/6, 10/6, 13/6, 18/6, 5/7, 14/7, 
7/8 og 14/8 1851. - [12] Slesv. min. Forestill. 1852, nr. 157: Kgl. res. 26/5. - Se 
også Fl.St.ark., nr. 236. 3 (Dep.kollegiets prtk. 1848-65): 13/8 og 29/8 1851. - 
[13] Sml. Fl.Z. 6/5 1852 og Die projectirten Eisenbahnen (1852), s. 12, hvor det 
dog fejlagtigt siges, at petitionen er fra 1851. - [14] Slesv.Prov. 1862, s. 325. - [15] 
Sml. Fl.Z. 26/4 1852. - [16] Fl.St.ark., nr. 236. 3: 27/4 1852. - Fl.Z. 29/4 og 
13/5 1852. - Die projectirten Eisenbahnen (1852), s. 12 f. - [17] Skr. 4/6 1852 
fra Poulsen. Privateje. - Fl.Z. 10/6 1852. - [18] Sml. Fl.Z. 25/9 1852. - [19] Se bl.a. 
Slesv. min Forestill. 1852, nr. 319 og 1854, nr. 150 samt Trap: Slesvig. I, s. 62. - 
[20] Fl.Z. 4/10 1854. - [21] Smst. 25/10 og 27/10 1854. - [22] Smst. 13/10 1854. 
- [23] Sml. herom og om det følg. Slesv. Prov. 1862, s. 417 ff. - [24] Fl.Z. 10/3 

1855; 2/1 °g 17/1 i857- “ [25] Smst. '‘VS, 6/9> 16/9, ^9 °g 6/10 i856- -
[26] Smst. 13/8 og 27/8 1856 samt 9/2 1861 og Slesv. Prov. 1862, s. 419 ff. -
[27] Fl.Z. 10/12 1855. - [28] Smst. 2/3 og 16/9 1857; 24/11 1859; Fl.St.ark., 
nr. 236. 3: 27/3 1856 og 19/2 1857: Slesv.Prov. 1862, s. 435 f. - [29] Fl.Z. 17/3 
og 18/3 1853. - [30] Sml. Kjeld Winding: Frihandelsproblemet i Danmark 1855- 
1863, s. 138. - [31] Fl.Z. 29/12 og 30/12 1857; sml. 8/1 1858. - [32] Finansmin. 
sekr. Kgl. resol. 1859. I, nr. 73: Kgl. res. 24/3. - [33] Brev 2/4 1859 til Regen- 
burg i dennes privatarkiv. - [34] Brev 16/7 i860 fra Chr. Hansen til Collin. Det 
kgl. Bibi. Collinske brevsaml. XXX. - [35] Finansmin.s skr. 7/7 1862. Den slesv. 
centralkasses arkiv. Indk. breve. - [36] Se bl.a. Fl.Z. 5/11 1862. - [37] Departe
mentstidende 1862. - Brev fra Hansen 11/10 1862 til sønnen Eduard. Privateje. - 
[38] Fl.Z. 2/4 1861. - [39] Smst. 31/1 1857. - [40] Breve 6/7, 15/7 og 14/12 1863 
samt april 1864 fra Hansen til Regenburg og brev 15/9 1863 fra C. Juel til samme, 
dennes privatarkiv.

10. Ulykkesåret 1864 (s. g6-i02)

[1] Brev 24/9 1863. Privateje. - [2] Brev 4/2 1864 fra C. Juel til Regenburg, 
dennes privatarkiv. - [3] Brev 5/2 1864 fra C. Juel til Regenburg, dennes privat
arkiv. - [4] Brev 13/2 1864. Privateje. - [5] Brev 10/3 1864. Smst. - [6] Kept, til 
brev fra Hansen til Collin, efter 22/2 1864. Privateje. - [7] Privateje. - [8] Se
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anm. 6. - [9] Brev 28/2 1864 fra Hansen til sønnen Eduard. Privateje. - [10] Brev 
april 1864 fra Hansen til Regenburg, dennes privatarkiv. - [11] Se anm. 10. - 
[12] Brev 20/6 1864 til Eduard fra søsteren Marie. Privateje. - [13] Brev 24/8 
1864 fra Marie til Eduard. Smst. - [14] Brev 13/11 1864 fra Hansen til Eduard. 
Smst. - [15] Brev 28/11 1864. Smst.

n. I København (s. 103-106)

[1] Finansmin. sekr. Brevbog 1865 8/2, nr. 485, og 28/2, nr. 699. - [2] Brev 16/11 
1866. Privateje. - [3] Finansmin. sekr. Kgl. resol. 1/12 1866, nr. 248. - [4] Ber- 
lingske Tidende. 15/3 1873. - [5] Optegnelser af Mibbe Amble Hansen. Privateje. 
- [6] Smst.
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(Chr. Hansen er ikke medtaget. - De allerfleste personer er hjemmehørende i Flens
borg).

Adler, J. G., kabinetssekretær 36.
Allen, C. F., historiker 94.
Andresen, A. P., borgmester 70.
Andresen, Caspar, preussisk konsul 70 f. 
Asmussen, familien 105.

Basta, H. F. L., skibsmægler 34.
Beseler, Wilh., slesvig-holstensk politiker 

63 f-, 92.
Biehl, familien 105.
Blaunfeldt, M. F., advokat 34, 38, 44, 47, 

5b 76-
Boldt, N., kasserer ved den slesv. central
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Bremer, Jürgen, advokat 31, 45, 66, 74. 
Brix, kromand 68, 83.

Callisen, Chr. Fr., borgmester 66.
Christian VIII 38 f., 63.
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Christiansen, Andr., jun., købmand 44, 

47, 70, 72.
Collin, E., departementchef 75, 91, 99.

Dahlmann, Fr. C., professor 54.
Demuth, H. R., bymusikant 59.
Droysen, Johann Gustav, historiker 64.

Eulenburg, Botho Heinrich zu, medlem af 
bestyrelseskommissionen for Slesvig 74.

Flor, Chr., professor 75.
Fock, O., slesvig-holstensk politiker 76. 
Frederik VI 38.
Frederik VII 85.
Frederik, prins af Nør 31.
Fries, Hans Thomsen, borgmester 34.

Grühl, Eduard v., forlægger 33.

Hansen, Catharine Marie, f. Hänicke, g. 
m. Christian H. 23, 104.

Hansen, Christen, fader til Christian H. 
11 f.

Hansen, Christian Nicolai, løjtnant, søn af 
Christian H. 24, 92, 96, 98 h, 101.

Hansen, Eduard Georg, søn af Christian 
H. 28, 92, 96-98, 100, 102 f.

Hansen, Gustav Theodor, søn af Christian 
H. 28, 92, 97 f., 100, 103, 105.

Hansen, H. P., rådmand 34.
Hansen, Louise Marie, datter af Christian 

H. 28, 92.
Hansen, Maria Augusta, datter af Chri

stian H. 28, 92, 96-99, 101, 105 f.
Hansen, P., jun., deputeret borger 84.
Hansen, Peter Nicolai, købmand 19-26, 

44.
Henningsen, Henning, rådmand 68.
Hodges, George Lloyd, medlem af besty

relseskommissionen for Slesvig 74.
Holst, Matthias, rådmand 34, 44.
Hänicke, Christine, f. Wanner, g.m. 

Johann Daniel H. 24.
Hänicke, Johann Daniel, snedker 24.

Jensen, H. G., agent, stænderdeputeret 
31 f., 46, 58 f.

Jensen, Jens, stænderdeputeret 50.
Jessen, Johan Christoph Korte, boghand

ler 33, 40.
Jochimsen, J. W. H., købmand 44, 46 f., 

59-
Johannsen, Chr. H., skibsfører 68, 83. 
Jürgensen, Nane, oliemøller 72, 74. 
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