Lars Hækkerup.
En sjællandsk Bonde i Gennembrudsaarene
1848— 1849.
(Ved H øjskolelæ rer •/. P. Jensen. Hong.)

Af de Bonder, der i Fyrrernes brydsomme Dage
var med til at rejse den store Bondebevægelse, maa
Lorlsniand Lars Andersen H akkerne fra Yetterslor red
llhifjsted i Særdeleshed nævnes og mindes. Ilan
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var i de Aar, trods sin Ungdom, arbejdsom og
ilnerdig som faa. Gjaldt det for Alvor om at tage
en Beslutning og skridt' til Handling, da var L. A.
Ikekkerup Manden derfor. Dette kom isa*r frem i
de to bevarede .Var 1.848—49, da vort Lands Stil
ling udadtil og indadtil lagde saa stærkt Beslag paa
Folkets Evner og Knefter. Det bliver derfor rInek
fra disse Aar, der særlig maa drages frem, naar det
gælder om at kaste nyt Lys over, hvad den afdøde
garnit' Bonde og Fædrelandsven udrettede, da lian
som ung Mand stod paa sit Livs Højdepunkt.
Lars Andersen ILekkem p var født i Landsbyen
Ikekkerup, Tybjerg Sogn ved Næstved den 16.
Juni 1819. Faderen ejede et Hus og var ligesom
Farfaderen en meget flittig Musiker og Klaverstem
mer. Børnene i det lille Hjem fik en god Opdra
gelse og en ordentlig Undervisning efter den Tids
Forhold. Tidlig flyttede L. A. Ikekkerup med sine
Forældre til Vettersløv, hvor han 1842, kun 23 Aar
gi., selv fik det Boelssted, som han siden beboede
indtil sin Død, og som hans efterlevende Enke frem
deles boer i og ejer. [ Vettersløv drev Ha'kkerup
sit Jordbrug samtidig med, at han lagde sig stærkt
efter Biavl og Mjødbrygning samt Handel med Have
sager. 1845 udgav han Bogen: „Kortfattet. Anvis
ning til Biers Behandling“, som blev trykt i Køben
havn.
I disse Aar virkede i Vettersløv og Ilømb Pa
storat en yngre frisindet Præst, H. Steenberg, som
L. A. Hækkerup kom meget sammen med. Det var
disse to Mænd, i Forening med Skolelærer Schrøder
og flere Bønder fro.Vettersløv og Ilømb Sogne, d<*r
den 1. September 1844 indgav et Andragende til

KO

J. P. Jenten:

Roskilde Stænderforsamling om, at hojere Bondeskoler
red Regeringens Foranstaltninger niaatte oprettes i alle
Landets Stifter. „Bondestandens almindelige Mangel
paa aandelig Udvikling i Sammenligning med andre
Stænder er desværre kun altfor iøjnefaldende, og
Foleisen heraf paatvinger sig ved mange Lejlig
heder i Livet“, siges der i dette Andragende. „For
Bondesønnen tilbyder der sig saaledes i Reglen
ingen Lejlighed til en friere aandelig Uddannelse,
og naar han, 14 Aar gi., forlader Skolen, er hans
Udvikling ligesom overladt til Tilfældet. Men Bonde
standen er en saa talrig og betydningsfuld Stand i
vort Fædreland, at den har Grund til at haabe, at
Staten vil finde» det i sin Interesse at arbejde der
hen, at ogsaa denne Stand ikke skal mangle Lejlig
hed til at uddanne sig til indsigtsfuldere og drif
tigere Borgere?*
Dette første Andragende fra sjællandske Bønder
om Højskolers Oprettelse blev indbragt i Stænder
forsamlingen af ingen ringere end selve Præsidenten,
den afholdte Professor Joachim Frederik Schouw, og
derefter overgivet til det Udvalg, der modtog An
dragender.
1 de følgende Aar var L. A. Hækkerup en ivrig
Deltager i det kommunale Liv. Fra 1845 til 1>49
var han Formand for Sogneforstanderskabet, og da
„Præstø Amts Landkommunalforening“ oprettedes,
blev han som Medlem af denne valgt til i Sommeren
1847 at overvære Møderne i Holbæks og Københavns
Landkommunalforeninger, da disse to Foreninger
blev anset for „at være mest opvakte for den folke
lige Sag“. Da „Bondevennernes Selskab“ var op
rettet i 1846, blev Hækkerup valgt til Distrikts-
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formand, og ved samme Tid blev han Herredskommissair i Bøndernes Brandkasse.
I „Fædrelandet“ havde han af og til skrevet
Artilder, som han undertegnede med „Een Sogne
forstander for Ringstedegnen“. Disse Artikler gav
Anledning til, at Bønder fra Holbæk Amt henvendte
sig til Redaktør Carl Ploug for at faa at vide, hvem
Forfatteren var. Og da dette blev oplyst, fik Hækkerup efter den Tid stadig Breve og Besog af Mænd
som Casper Jørgensen, Ulkestrup v. Ondløse, Jens
Gregersen fra Kundby, P. Jensen fra Aagerup v.
Holbæk, P. Christoffersen fra Baarup o. fl. Ved
Forberedelserne til Stændervalgene i 1846—47 tog
han stærkt Del i Agitationen, ligesom han ogsaa
allerede den Gang stod i Brevveksling med Mamd
som Skolelærer Gleerup, Overretsprokurator B.
Christensen og Husmand Peder Hansen fra Lundby.
Men det var dog forst i Begyndelsen af 1848,
ved Kristian 8.’ Død, at L. A. Hækkerup kom mere
i Forgrunden for den unge Bondebevægelse, saadan
at han snart blev en af de mest betroede Bonder
indenfor Bondevenneselskabet. I et lille Skrift, som
han udgav i Anledning af Tronskiftet, og som havde
til Titel: „Om Danmarks N utid <>y Fremtid. E t
Par Ord nærmest til den danske Bondestand“. (Køben
havn 1848), skrev han bl. a.: „Min nærmeste Op
fordring til dette Skridt er den, at man saa sjælden
hører noget fra den egentlige Bondestand, der er
Landets talrigste Klasse, og at Øjeblikket fordrer,
at der udtales noget fra alle Sider.“
„Jeg har altid tænkt mig“, skriver han videre,
,.at i det Øjeblik en ny Forfatning skulde dannes,
da maatte der udvælges Mænd fra hele Riget efter
(i
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en i dette Øjemed organiseret Distriktsinddeling,
og at der da vilde blive et frit Valg uden Hensyn
til Ejendom eller Besiddelser. Valget vilde da falde
paa Mamd, som havde Dygtighed og vare i Besid
delse af Folkets fulde Tillid.“
„Der er et Sporgsmaal, som i Danmark for
Øjeblikket er det storste, Danmark nogensinde har
havt at besvare: Hrordan skal Danmarks Fremtid
blive

„De vilde Dyr, som Herremændene kalde den »s
Ejendom, er i Aarhundreder bievne bespist paa
Bondens Marker, uden at Bonden turde indgive
Regning paa deres Beværtning. At det er en na
turlig Frihed, Dyrene benytter sig af, at soge Foden
der hvor den findes, kan der ikke siges noget
imod; men at det er et unaturligt Beskyttelsesmid
del, Godsejerne ved Jagtloven har faaet opstillet,
er noget de fleste maa være enige i.“
„Ligesom man har faaet Værnepligten væltet
over paa Massen af Folket, saaledes har man vidst
at danne et Slags Skattefrihed, hvorved Hovedgaardene blev begunstiget. At saadanne Uligheder
har kunnet holde sig langt ned i Tiden, gor ikkt’s
vort Fædreland Æro.“
„Men Husmamdene maa ikke skydes til Si<lo
for Gaardmændene, ' fejer L. A. Ilækkerup til.
Forinden dette Skrift udkom, havde Ilækkerup
i Breve til to Bunder paa Ilolbækegnen udtalt sig
for, at Bønderne gik til den ny Konge med deres
Ønsker. En af disse to Bunder henvendte sig straks
til Bondevenneselskabets Sekreta>r, Asm und Gleerup,
som allerede den 25. Januar skrev folgende Brev
til L. A. Ilækkerup:
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Højstærede!
Ole Jensen har tilskrevet mig om Deres An
modning til ham og Jens Gregersen; den er for
træffelig og falder ogsaa sammen — som De vil se
— med, hvad Bestyrelsen for „Bondevennernes Sel
skab“ anser for rigtigt. Ole Jensen har anmodet
mig om at sammenkalde en samlet Deputation af
Distriktsformamd særskilt paa en bestemt Dag for
in pleno at overrække Majestæten Bondestandens
Ønsker. Ideen er god, men jeg kan ikke have noget
direkte dermed at gore, da Demonstrationen derved,
i det mindste opad, vilde tabe sin hele Betydning.
Derimod mener jeg, at en saadan offentlig Op
fordring passende og med Vægt kunde udgaa fra
Dem, 0. Jensen og Jens Gregersen, og efter 0.
Jensens Brev anser jeg mig bemyndiget til at gore
det for hans og J. Gregersens Vedkommende, og
min Forespørgsel til Dem er, om De har noget imod,
at Deres Navn sættes under. Opfordringen kommer
i et Numer af „Almuevennen“, som udgaar paa Lør
dag; horer jeg ikke noget fra dem indtil den Tid,
anser jeg det for en Indrømmelse til at sætte Deres
Navn til de to andres.
I forfærdelig Hast!
Deres
“Vi 184*.

Gleerup.

E. S. Dagen til at mode her i Kjobenhavn vil i Opfor
dringen blive bestemt til den 15. Februar —
for at give Distriktsformænd fra de andre
Øer Tid til at komme sammen.
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L. A. Hækkorup gav stiltiende sit Samtykke til
Opfordringen i „Almuevennen“, og Lordagen den
29. Januar — 9 Dage efter Kristian 8.s Dod — kunde
man i „Almuevennen“ læso folgende:
Offentlig Indbydelse.

Vi tillader os at anmode de ærede Herrer Stænder-Deputerede for Bondestanden og Distriktsformændene i „Bondevennernes Selskab“ om i Anled
ning af det foregaaede Tronskifte at paatænke aller
underdanigste Adresser til Hans Majestæt Kong
Frederik den 7., hvori udtales, hvad der ligger os
n<ermest paa Hjærte, saavel om en offentlig Under
søgelse af Landboforholdene, som hvad Andet saadanne Adresser kunde indeholde. Vi foreslaar der
næst, at de Mænd, som bestemme' sig til at rejse
til Kjobenhavn med disse Adresser, vil om muligt
viere der tilstede' den 15. Februar, hvor da vi Under
tegnede tnvffes i Gæstgivergaarden „Forgyldte Nogle“,
Nørregade 25, indtil Kl. 11 Find. og derved betage
vor højtelskede kære Konge saa lidt af hans vigtige
og kostbare Tid som muligt.
Den 23. Januar ISIS.
Jens Gregersen,

Kundby.
O. Jensen,

Ny Bjergby.

L . A. Hækkerup,

Vetterslov.
J/. Rasmussen,
Stænderdeputeret,
Herlufmagle.

I de folgende 14 Dage indtil den 15. Februar
fikHækkerup nu travlt med at rejse omkring i flere
Sogne i Præstø og Soro Amter for at samle Under
skrifter paa en Henvendelse til den ny Konge, f
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89 Sogne paa Øerne indsamledes der 7240 Under
skrifter paa en Begæring om en Landbokommissions
Nedsættelse. Og den 15. Februar samledes der i
Kobenhavn halvandet Hundred Bønder fra Østifterne.
Her var L. A. Hækkerup en af Ordførerne, og her
vedtog de forsamlede Bønder, at almindelig Valgret
maatte kræves som et Hovedpunkt i Regeringens
Forfatningsudkast.
Da Bøndernes Deputation kom op paa Slottet
for at overrække Kongen Adresserne, blev den af
vist med de Ord, at Kongen ikke ønskede at se
nogen Deputation for efter sin Faders Bisættelse.
Kun med Nød og næppe fik de Foretræde hos
Kabinetssekretær Tillisch. L. A. Hækkerup b(*mærker heroin i sine efterladte Optegnelser: „Da vi
ogsaa var nægtet Adgang til Chr. den 8.s Kiste, gik
vi lige los paa Politidirektør Hr. Brædstrup, bekla
gede vor Nød, og hvorledes vi var stedt overfor
Tillisch, hvorfra vi kom. „Og saa mener de Her
rer, at jeg kan forandre Stillingen?“ udbrød Politi
direktøren. „Hm! De mener vel fordi jeg er Politi
direktør?“
„Ja netop!“ svarede Bønderne.
„Ja, det tænkte jeg nok,“ sagde Politidirektøren,
„men saadan noget gaar nu ikke saa glat, naar der
paa andet kompetent Sted er taget en anden Bestem
melse.“
Bønderne fik dog alligevel Adgang til den af
døde Konges Kiste, inden de rejste fra København ;
men de var meget misfornøjet med, at de ikke havde
faaet Foretræde for Frederik den 7de.
Fem Uger senere udbrød Krigen. Og da vore
Soldater fra Roskilde begav sig paa Vejen efter
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Korsør, var Lars Hækkerup en af de første ude paa
Landet, der satte den patriotiske Stemning i Bevæ
gelse, idet han i Løbet af 8—10 Timer om Natten,
ved Breve, udsendte fra Ringsted, fik 500 Bonder
til at mode, dels ved Ringsted og Fjenneslev, dels
ved Soro for at befordre Soldaterne til Korsør. Det
var 1ste og 5te Liniebataillon, der forst blev befor
dret paa denne Maade. I de samme Dage dannede
Hækkerup en Komité, der foruden ham selv bestod
af Justitsraad Povelsen i Soro og Gaardejer Liiders
i Alsted. Denne Komité skulde skaffe Hæren Heste.
Og i det Øjemed blev der indsamlet Penge. Saa
stort et Belob blev der samlet, saa Komitéen ved
et offentligt Mode i Sorø kunde indkøbe 26 Heste.
Da disse Heste fra Torvet i Soro skulde befordres
til København, gjorde det et gribende Indtryk at se
Præsten i Pedersborg, den bekendte P. Chr. Kierke
gaard, komme ridende paa sin udmærkede Hoppe
og dybt beva?get udbryde: „Her er ogsaa en Hest!
Jeg giver den til Faulrelandet.“ Der blev saaledes
27 Heste at sende ind til Hæren. Denne Begiven
hed maatte L. A. Hækkerup altid mindes som et
bestemt Udtryk for Aanden i 1848.
I April og Maj forefaldt der paa enkelte Herregaarde nogle Uroligheder, der ingenlunde var af
alvorlig Natur, men som alligevel ved de Rygter,
der blev sat i Ømlob, nær havde givet Frihedens
Venner — ister Bondevenneselskabet og dets Mænd
— nok at bestille. Herom foreligger der 3 Breve,
som Sekretæren i Bondevenneselskabet, A. Gleerup,
skrev til L. A. Hækkerup. Disse Breve findes mel
hun Htekkerups efterladte Papirer.
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Kjære Ven!

Jeg ønskede gjerne paa Onsdag den 12. ds. at
faa en Sammenkomst med Dem samt Dhr. Liiders
i Alsted, Jens Jokumsen i Glumsø samt Rasmussen
i Torpe, angaaende forskjellige og temmelig for
uroligende Rygter om Uroligheder der paa Egnen
og navnlig paa Nresbyholms Gods, som berettes her
inde, endog ad selv officiel Vej, og som man gjerne
vil begge Bonde-Selskabet til Last. Gjor mig den
Tjeneste at sammenkalde disse Mtend paa et be
kvemt Sted Onsdag Formiddag eller Middag, dog
ikke senere, end at jeg kunde være i Ringsted
samme Dag Kl. 7. Kjender De andre paalideliye
og med Forholderne nøje bekendte Mænd, vilde det
være godt at faa dem med; dog ikke for manye. Vil
De gjor mig den Tjeneste at hente mig Onsdag
Morgen i Ringsted, paa Postgaarden, takker jeg
Dem; dog maa De ikke lade Dem genere. Kommer
De ikke til Kl. 9, kommer jeg til Dem.
Kjobenhavn, 10/i 1848.

Deres hengivne
Gleerup.

Kjære Ven!
Først mirt ærbødige Tak til Dem og Deres gode
Kone for Deres mod mig viste Velvillie og Gæst
frihed under mit Ophold hos Dem.
Det glæder mig at erfare, at Frygten, hvad
Næsbyholms Husmænd angaar, har været noget
ugrundet; den er vistnok viesentligst. fremkaldt ved
Hr. C. R.s vaagnende Samvittighed, i hvilken Til-
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stand man jo altid er fe»jg og ser Spøgelser ved
højlys Dag. Jeg maa paa lir. Christensens og egne
Vegne takke Dem og Hr. Liiders for deres udviste
Virksomhed og Bistand i denne Sag og tillad os
fremtidigen at stole derpaa.
Jeg længes efter den Beregning, Hr. Liiders
lovede mig over Afgivterne, Købesummen m. m. af
Arvefa»ste»gaarden, der fornylig er bortsolgt af Uni
versitetet: ligeledes imødeser vi de af Dem og ham
indsamlede Oplysninger om den politiske Tilstand
paa Næsbyholm.
Jeg lykønsker Amtet til Hr. Liiders Valg til
Amtsraadet. IIvad Rønnenkamps forunderlige1 Til
ladelse til Skydning angaar, da tror jeg, at man
kun skal betragte den som et Kuriosum, der nu
snart vil være uden al Betydning; det er formodent
lig Jagtretten, der løben* ham i Hoveded. men jeg
tør med temmelig Sikkerhed sige», at dem inden faa
Dage» ikke mere vil være» til. Husmandsloven, hvori
een af Hovedbestemmelserne vil blive: Pligtarbejdets
Afløsning moel passende Erstatning, er tilligemed
en Del provisoriske» Bestemmelser om Hoveriets Af
løsning, Jagtrettens Ophør, Oplnevelse» af Godsejer
nes Ret til at forbyde at tage Indsiddere tilhuse
m. m. gaaet uel fra Consejlet, og vil i elisse Dage»,
mener jeg, blive» offentliggjort; dette» sige »s Dem dog
privat.

Bliv ved, kjau*e Ven! fremtidig som hidtil at
staa fast mod Aristokraterne» i alte Skikkelser; vi
skal nok vippe elem, naar vi kun staar Last og Brast
meel hinanden, — saa ganske let bliver Sejren imid
lertid ikke; thi De skal se, hvorledes Reaktionen
nu snart vil slutten op.
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Ser jeg Dem ikke i Roskilde paa Onsdag (d.
2(5. ds.) ved Stændernes Aabning? jeg havde en
Del at tale med Dem om Valgloven, der vil blive
forelagt, og som er den, hvorpaa vor fremtidige
politisi«* Udvikling skal bygges; det kunde maaske
geres nødig i denne Henseende at rejse* en Folke
stemning. Kunde* De fonnaa Hr. Liiders til at tage
med, vilde det være mig særdeles ka*rt.
Dersom De svarer Hans Rasmussen i Tyvelse,
vil De da ikke sige ham, foruden hvad jeg paa omstaaende Side har yttret, at jeg nærmere skal for
hore mig om, hvorledes der skal forholdes ved
Skydeovelser som den paatænkte. Anmeldelse til
Politiovrighed og Anvisning derfra bliver maaske
nødvendige som Sikkerhedsforanstaltninger. — De
skal derom fra mig blive nærmere underrettet.
Med de venligste Hilsener til Deres ærede Fa
milie samt Hr. Liiders, er jeg
Deres hengivne
K jo b e n h a v n ,'<1. 23. A p ril IMS.

Gleerup.

Kjære Yen!
I stor Hast kun nogle faa Ord, men om en
vigtig Sag. Bønderne paa Morup Gods, under Soro
Akademi, skal have nægtet at betale Landgilde. At
dette er ligefrem ufornuftigt som ulovligt og vil —
ikke alene for de Paagældende — kunne faa de
sørgeligste Følger, behøver jeg ikke at udvikle for
Dem. Efter Hr. Christensens Forslag stiller jeg den
Anmodning til Dem, at De vil søge at komme Sa
gen paa Spor. Underretningen om det passerede
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er kommen fra Justitsraad Povelsen og hos ham
vil De altsaa kunne erholde den paalideligste Under
retning. Da det imidlertid nok kunde va>re muligt,
at Impulsen til denne og lignende Sager er udgaaet
fra en Kant, hvorfra man allermindst skulde for
mode det, da det jo vilde være Vand paa visse
Folks Molle, dersom Bondestanden kunde bringes
til at tee sig rent bindegal, saa vilde det være yderst
interessant at kunne fra Granden a f faa Sagen oplyst,
og derfor henstiller jeg til Dem, om det ikke var
bedre at henvende sig forst direkte til Bønderne, om
De kunde faa at vide, hvem der egentlig staar i
Spidsen.
Hvad vi altsaa ønske er: dels at blive bekjendt
med Sagens Gang fra dens Begyndelse og til nu,
dels at indvirke beroligende paa Bønderne; dette
Hverv er det, jeg herved anmoder Dem omat over
tage. Kunde De ikke formaa vor Ven, Luders, til
at assistere med sit herlige Talent til at „tage“ Folk.
Var det nogenlunde muligt, ønskede Christensen,
at De, forinden De foretager noget, vilde komme
til ham i Roskilde paa Fredag den 12. Han bliver
der, til sidste Tog gaar. Hvis imidlertid dette Brev
skulde komme for sent, til at dette kan ske, da maa
De paabegynde Deres Virksomhed i Sagen øjeblikkelig,
saa vidt det er Dem muligt, og forventer jeg da
derom Deres nærmere Meddelelse.
Rejsegodtgørelsen, nemlig til Roskilde, afholder
Selskabet i dette Tilfælde med Fornøjelse.
Sagen hører under Monrads Rapport*) og har
vakt hans Opmærksomhed i høj Grad. Det vilde
*) D. G. Monrad var Kultusminister i Martsministeriet.
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være herligt at kunne komme den paa Spor. Maa
jeg med Hensyn til Justitsraad P. tillade mig den
Bemærkning, at han skal bruges, men ikke troes.
Undskyld mit Hastværk!
Deres hengivne
Kjobenhavn, <1. 10. Maj 184K.

Gled up.

Om Skattenægtelsen paa Soru Akademis Gods
fortæller L. A. Hækkerup folgende Historie: „En
Dag kom Kultusminister Monrad korende til Sigersted, hvor han tog ind i Sognefoged Jens Jeppesens
Guard og meldte, hvem han var. Sognefogden blev
glad ved at modtage saa fint et Besog og bad straks
Ministeren at træde indenfor. Men da de var kom
men ind i Stuen, fik Piben en anden Lyd, idet
Monrad ytrede: „I har nok tænkt paa at gore Op
ror herude, idet I har truet med ikke at ville betale
Skatter44. — „Hvad for noget? svarede Sognefogden
og slog i Bordet, idet han med en droj Ed erklæ
rede Ministerens Sigtelse for Logn; men, fojede han
til, han kendte nok den Mand, der havde fort den
Historie til Ministeren; det var en højtbetroet Mand
paa Soro Akademis Gods. Saa blev Monrad mere
rolig.44
Hen i Juni Maaned paatog L. A. Hækkerup
sig at berejse Nordsjælland for at virke for Tilslut
ning til Bondevenneselskabet. Den 16. Juni sendte
Gleerup ham de fornødne Papirer, for at Rejsen
kunde gøres i Foreningens Navn. Gaardejer Luders
i Alsted skulde ledsage Hækkerup paa denne Rejse,
og en skønne Dag begav de to sig paa Vej ad
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Roskilde til, med eget Koretoj. „Vi naaede imidler
tid ikke ret langt fren/’, fortæller Ihekkerup, „for
vor Virksomhed paa en uforskyldt Maade begyndte.
Den (me Hest tabte nemlig en Sko, saa vi maatte
standse hos Smeden i Ortved. Og mens Smeden
udforte sit Arbejde, gik jeg saa et Øjeblik ind i
Byen for at hilse paa en Bekendt, Gaardejer Rasmus
Larsen/’ Men her fik vore to Rejsende snart at
imerke, at Stemningen i Byen langtfra var dem og
deres Sag gunstig, og saadan gik det flere Steder
paa Rejsen mod Nord. Forst da de kom til Udesundby ved Frederikssund og der traf den bekendte
Sognefoged Peder liansen, Medlem af Roskilde Stænder
forsamling, fik de for Alvor en god Modtagelse.
Hækkerup har beskrevet dette Besog saaledes:
„Peder Hansen i Udesundby, den velbekendte Landokonom, havde en Ejendom paa ea. 100 Td. Land,
som for en stor Del var fremstaaet ved sammen
lagte Parceller. Det var et udimerket Landbrug.
Der var i de Dage paabegyndt Ud korsel af Gød
ning, som der blev sagt vilde vare 3 à 4 Uger.
En saa stor med Torvejord blandet Gødningssam
ling havde jeg aldrig set. Det var en Selvfølge,
at Sæd- øg Høavlen var meget stor, ligesom at
Kreaturbesætningen var udmærket. Det var ikke
blot som Landmand, at P. Hansen interesserede os;
hans Kontor gemte Overraskelser, saaledes en Dag
bog, som han havde fort fra sin tidligste Ungdom,
hvori ikke alene Optegnelser om Vejr og Vind i
alle Aarets Dage, men ogsaa Tanker, Indfald og
Idéer, som var opstaaet hos ham. Saa viste han
os ogsaa et Landkort over flere af Evropas Lande,
som han ogsaa havde tegnet. Og endelig fremlagde
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han en storn? indbunden Bog, hvori han havde af
tegnet alle danske Pengesedler og tillige? en Del
udenlandske. „Ja“, sagde han, „den Bog gav en
(Tang Anledning til Begyndelsen paa en alvorlig
Historie, som fik et spøgefuldt Udslag. Der var
mange Mennesker, som havde set mine aftegnede
Pengesedler, og den Mening er saa formodentlig af
nogle bleven udbredt saaledes, at min Rigdom
rimeligvis hidrørte fra, at jeg lavede falske Penge.
Dette Rygte skaffede mig Besøg af Øvrigheden.
„Ja, jeg kan virkelig afskrive og lave falske Penge
sedler“, sagde jeg og lagde Bogen paa Bordet for
(')vrigheden. .,Ja, men det er jo en Bog“, yttrede
Byfogden. „Hvad er det dog for Historier, jeg kan
jo dog begribe, at De ikke render omkring med
Deres Bog for at udgive? Sedlerne.“ Det hele endte
med Latter og en saa god Frokost, som Huset formaaede.
Det er en Selvfølge, at P. Hansen var en meget
formuende Mand. Han havde 6 Børn, de 5 anbragte
han i velhavende Gaarde, det 6te af Børnene skulde
saa have Fædrenegaarden. Det var en stor Rigdom,
der her var fremkommen ved Flid og Sparsomme
lighed af en Mand, der ved Fremblik og Tanker
var langt forud for sin Tid. — Fra P. Hansen korte
vi saa til Gaardejer Jørgen Pedersen i Hjørlunde og
Anders Pedersen i Sperrestrup. Begge Steder var der
<‘n udmærket Drift. Jeg har aldrig set saa udmær
kede Tillægskalve. Og navnlig forbavsedes vi over
den store Rodfrugtavl, især af Gulerødder, som
fandtes begge Steder, og som for os var noget al
deles nyt.
Da vi kom op til Egnen nordvest for Frede-
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riksværk, — fire Sogne, som betragtedes liggende
Nord for Lov og Ret, fordi disse Sogne i sin Tid
ligefrem modsatte sig den ny Kommunallov og forst
efter megen Strid med Regeringen maatte bøje sig
for Magt og Ret — traf vi paa en gammeldags Be
folkning. Jeg erindrer sandig en gammel Mand, P.
Pedersen, der sagde til os: „I mener, at vi alle
skulle trækkes paa en Snor, og naar der saa i Ko
benhavn bliver trukket i Enden paa Snoren, saa
skal vi alle danse derefter; men I kan tro nej. Vi
er ikke saadan at lobe med.“
Da Hækkerup og Luders kom hjem fra denne
Rejse, ventede der dem en ny Opgave. Bondevenneselskabets Bestyrelse havde nemlig bestemt,
at der den Sommer ved Ringsted skulde afholdes
en eneste stor Fest for hele Sjælland, og her var
det igen Lars Hækkerup, der maatte trække Broder
parten af Læsset. I de kobenhavnske Blade og paa
anden Maade bekendtgjordes Festen saaledes:
Volkeforsanding ved Ringsted.

Vi Undertegnede indbyde herved Alle og Enhver
til et Folkemode, som agtes afholdt Mandagen den
17. Juli, førstkommende, ved Sigersted, sydvest for
Ringsted, paa Gaardmand Peder Christensens Udlod:
„Ilagbarths Høj“, hvortil Vejen gaar igennem Siger
sted By. Modet aabnes Kl. 1 og er bestemt til at
vække og befæste den lædrelandske Aand og oplive
hinanden til virksom Deltagelse i gamle Danmarks
Genfødelse. Vi forvente, at Bestyrelsen for Bonde
vennernes Selskab, efter Indbydelse, vil deltage i
Modet. Adgangstegn betales med 8 Sk. (Born have
fri Adgang med Forældrene), og Overskudet af Ind-
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hegten tilfalder de i Krigen Faldnes Efterladte og
de hjælpeløse Saarede. Vil Nogen, paa Grund af
Øjemedet, give mere end den bestemte Adgangspris,
vil dertil gives Lejlighed.
D en 28. Ju n i 1S4S.

Bagye,

L . A . Hrekkeruj).

Moller i Kimmerslev.

Selvejer i Vettersløv.

P. Jensen,

Lit de) s.

Gaardmand i Estrup.

Arvefæster i Alsted.

M. Rasmussen,

Gaardejer og Sognefoged i Herlufinagle S.
Festen fik en vældig Tilslutning. Efter L. A.
Ihekkerups Opgivelse skal der have vær(*t henved
12000 Mennesker til Stede. Stemningen i Anledning
af Krigen og de andre store Begivenheder i dette
nuerkelige Aar forklarer vel noget, hvorfor Tilslut
ningen den Gang var saa enorm. Denne Fest paa
1lagbart lis Høj blev senere efterfulgt af lignende
Fester med Taler og Sang; men ingen senere Fest
naaede at faa saa stor Tilslutning som den i 1S4K.
Imidlertid var Valgloven til den grundlovgivende
Rigsforsamling udkommen, og Valgforberedelserne
i Anledning af de forestaaende Valg begyndte nu
at trænge sig paa. Mange, især Byfolk, blev forsknekkede over, at almindelig Valgret med et Slag
skulde indfores. „De Stemninger og Tilstande,“
siger Lars Hækkerup. „der gik forud for Valgene
til Rigsforsamlingen, var meget forskellige. Hoved
indholdet var fra mange Købstadborgeres Side lige
frem Haan og Ringeagt overfor Bondestanden. „At
tænke sig, at Bønder skal sidde i forgyldte Lame
stole i Rigsdagen!“ Saaledes udtrykte en Brænde-
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vinsbramders Frue i Ringsted sig. Hun fandt aabenbart den ny Valgordning rent forsmædelig. Hvad
min egen Person angaar, saa følte jeg ingen særlig
Tilbøjelighed til at blive Rigsdagsmand, men jeg
tog mig ikke i Agt för, at mit Skriveri i forskellige
Blade og en politisk Pjece*), som jeg nærmest efter
Tschernings Opfordring havde udgivet, samt en Bog:
.,Tanker og Betragtninger i Anledning af Thronskiftet“ ligefrem anviste og betegnede Vejen ad Rigs
dagen til.“
I Løbet af Avgust og September modtog Ihvkkerup bl. a. følgende Breve fra Gleerup, der som
,.Bondevenneselskabet“s Sekretær i de Dage sad i
Ekspeditioner til op over Ørerne. Brevene giver for
træffelig Besked om, hvorledes det mægtige Bondevenneselskab ordnede og ledede Valgbevægelsen for
Bønderne.
Kjære Ven!
Det glæder mig af Deres Skrivelse af (5. ds. at
erfare, at De og Liiders har endelig bestemt, i
hvilke Distrikter De ville stille Dem. Uagtet jeg,
ligesom De selv, ikke noget Øjeblik kan tvivle om
Liiders Valg, saa er han dog en altfor vigtig og
uundværlig Mand til, at der ikke bor gøres alt for
at viere fuldkommen sikker, og jeg har derfor efter
Deres Vink igaar tilskrevet min Ven Ludvigsen i
Gyrstinge. Med Hensyn til den Del af Præstø Amt,
der støder op til Dem, og hvorom Jens Jokumsen
har talt til Dem, da maa jeg, efter at have forelagt
Bestyrelsen Sagen, tilbagemelde, at Barfod i Næst) ..Danm arks Nutid ng F rem tid'1.
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ved ikke bor opstilles som Demokratiets Kandidat,
og at Bestyrelsen ikke tor anbefale lians Valg. Det
er mig derimod paalagt at bede Dem henlede Vadgernes Opmærksomhed paa Gand. jnr. Schack heri
Kjobenhatm, hvem Bestyrelsen har optaget blandt
sine Valgkandidater, og til hvem navnlig Prokurator
Christensen har noje Kendskab, ligesom han uden
al Tvivl vil blive optaget paa den Candidatliste,
som snart vil udkomme fra „Valg-Reform-Selskabet“.
Ilan er en ung, udmærket dygtig og afgjort demo
kratisk sindet Mand, talentfuld Taler og Journalist;
har været som Frivillig ved Hæren, er nævnt med
Udmærkelse i Rapporten om Affæren ved Dybbol
og indstillet til Offiser; — jeg er overbevist om, at
han er en Mand, der vil gjere sit Valgdistrikt Ære
og overlader nu til Dem, kjære Ven, at sørge
for ham.
Da det maa ansees at være af allerstørste Vig
tighed, at de i Bestyrelsens Cirkulærskrivelse af
25. f. M. omtalte Komitéer for hvert enkelt Valg
distrikt saavidt muligt sættes igang, da det kun er
igjennem en saadan (eller lignende) Organisation, at
Valgene kunne ledes og faa et godt Udfald, er det
mig af Bestyrelsen paalagt at anmode Dem om at
virke for Sagen i de Sogne og Distrikter af Sel
skabet, der ligger under Deres Virksomhed, men
da saavel Præsto som Soro Amt i denne Henseende
endnu staar tilbage (i de andre Amter saavelsom i
Fyn, Lolland, Falster og Langeland er Sagen i Drift)
vil jeg foreslaa Dem, at De sætter Dem i Forbin
delse med Peder Hansen i Lundby og med ham
træffer Aftale om, hvorledes Amterne kunne deles
mellem Dem og ham, hvilket Arrangement maaske
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vilde passe begge D,Hrr. Hvad De skal gjere, er
altsaa: igjennem „Bonderennernes Selskab'"s Distrikts
Form and at istandbringe Yalgkomitéer for lirert Valgdistrikt. Disse Komitéer har man tænkt sig burde

sammensættes af en .Mand fra hvert Sogn foruden
Distriktsfornnendene samt forsaavidt der under Valg
distriktet ligger nogen Købstad, at da nogle af dis
ses fndvaanere tilkaldtes. Komitéens Opgave er det
at distribuere og komme overens om (hver for sit
Valgdistrikt naturligvis), hvem Distriktet bor vælge;
at forrisse sig om, at den paatamkte Candidat er
villig til at stille sig i Distriktet, at henlede Væl
gernes Opmærksomhed paa ham og samle Stem
merne om ham, hvilket vil ske ved at samle Di
striktets Vælgere, jeg tror bedst sognevis, og endelig,
saafremt det viser sig, at Stemningen er afgjørende
for Candidaten, da at indbyde ham til at stille sig.
Forsaavidt at Distriktet ikke i sin egen Midte
tror at kunne finde sin Candidat og mangler Kend
skab til paagældende kvalificerede Mænd udenfor
Distriktet, da er Bestyrelsen for Bondevenne-Selskabet, der i denne Hensigt har dannet sig til en
Valgkomité — villig til at vejlede; forøvrigt ønsker
Bestyrelsen, at de specielle Valgkomitéer ville sætte
sig i Forbindelse med den og navnlig meddele den
Underretning om dens Valg candidate)’.

Hvad der skal gjores, maa imidlertid ske uden
Ophold; jeg skriver i Morgen til Peder Hansen og
meddeler ham, at De vil konferere med ham, men
da De formodentlig faar dette Brev, inden han kan
erholde bemeldte Underretning fra mig, anmoder jeg
Dem om at rejse til ham; det følger af sig selv, at
der for Deres Rejser i denne Sag gives Diæter.
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Kunde De formaa Lüders til at assistere, vilde det
være fortræffeligt. Hører De, at man i noget Di
strikt enten ikke véd, hvem man skal vælge eller
henker paa at vælge Folk, der ikke bør vælges, da
henvis dem til Bestyrelsen og underret mig strax
derom, for at vi i Tide kunne modarbejde Galska
ber. B. Christensen, Povelsen, Fr. Barfoed, J. A.
Hansen og (formodentlig) jeg har bestemt os til
bestemte Distrikter; Christensen til et laalandsk,
Povelsen til Frederiksberg m. m., Barfoed til Møen;
Hansen til Langeland og jeg til Løve Herred (imod
P. Jorgensen).
— — — — Lev vel! Hils Lüders, og lad mig
snart høre fra Dem.
K jobenhavn, tlen 13. A u g u st LS4S.

Deres hengivne
Gleerup.

P. S. Der vil, efter hvad jeg hører, fra Regeringen
blive forelagt Rigsforsamlingen Forslag angaaende Gudsforholdets Afløsning. Forunder
lige Tider!

Kjévre Ven!
Efter Bestyrelsens Paalæg skal jeg herved med
dele Dem, at dens Kandidater i Sorø Amt er føl
gende: 1. Heekkerup i sit eget Distrikt. 2. Lüders i
sit eget Distrikt. 3. Institutbestyrer Møller paa Flakke
bjerg i Skelskør Distrikt. 4. K andidat og Skoleinspek
tør Frølund i det udelukkende Landdistrikt. 5. Gnid.
H ans Nielsen, Sønderup, i Slagelse Distrikt. 6. M a 
gister Steen i Korsør Distrikt.
7*
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Det er isærdeleshod Frølunds og Steens Valg,
for hvilke Bestyrelsen vil have Dem anmodet om
at interessere Dem med al Kraft. — Hr. Frølund,
der er blandt Valgreforinkomitéens Kandidater, har
jeg kendt personlig i mange Aar og er aldeles over
bevist om hans ægte demokratiske Sindelag som om
hans ualmindelige faste og energiske Karakter,
hvormed han forbinder en hej Grad af Rolighed og
Selvbeherskelse. Ilan har som Skribent (baade i
pædagogisk, folkelig og tildels politisk Retning) til
bagelagt en fleraarig hæderlig Løbebane, og navnlig
har han den store Fortjeneste at have været den,
der har bragt Folkeskolens Tilstand ind under de
senere Aars offentlige Debat; hans Valg vilde jeg
anse som en Vinding for det demokratiske Parti;
Skole- og Undervisningssagen vilde i ham faa ikke
alene en videnskabelig dannet, men fuldkommen
sagkyndig Talsmand.
Hvad Hr. Steen angaar, da kan jeg næsten ord
ret holde mig til, hvad jeg i sin Tid har tilskrevet
Dem om Schack*), kun med den Forskel, at han i
videnskabelig Henseende er en mere fremragende
Personlighed end Schack, uden i politisk Henseende
at staa under ham. Ogsaa han er blandt Valgreform
komitéens Kandidater. Han er for Tiden som Løjt
nant ved Armeen, men har erklæret sig villig til at
modtage Valg.
Bestyrelsen forventer, at De ved Deres betyde
lige Indflydelse og meget udbredte Forbindelser
*) Kandidat Hans Egede Sehaek, der 1S57 skrev den mti.»li
kelige Fortælling „Fantasterne“.
J. P. J.

101

L a rs H (ckkerup.

gor, hvad der staar i Deres Magt, for disse Valgs
Gennemførelse.
— — — Der staar i Dag i „Fædrelandet“ at
Valgene skulle være bestemte til at foretages den
5. Oktober; vi har altsaa ikke lang Tid at lobe paa.
Paa Fredag 8 Dage (d. 22.) holder Bestyrelsen et
Mode i Ringsted, hvor jeg venter at se Dem; jeg
vil i den Anledning bede Dem at forespørge hos
Værten paa „Postgaarden“ i Ringsted, om han den
Dag kan overlade Bestyrelsen et Lokale, som er
tilstrækkelig rummeligt til et saadant Modes Afhol
delse, eller dersom De véd et andet Sted, at arran
gere det fornødne.
Jeg imodeser Deres nærmere Meddelelse.
Kjobenhavn, den 11. September 1848.

Deres hengivne'
Gleerup.

P. S. Jeg har Brev fra Peder Jensen i Estrup.
hvori han meddeler, at han med Bestemthed,
i Anledning af en Opfordring til ham om at
stille sig, har erklæret ikke at ville dette,
men derimod anbefaler Dem som Valgkandi
dat. Jeg tror, han er en brav Mand, og at
De i ham har en ærlig Ven.
Gi

Som det fremgaar af disse Breve, var Hækkerup altsaa gaaet ind paa at lade sig opstille i Ringstedkredsen. Men først den 26. September — 12
Dage efter Gleerups sidste Henvendelse og kun 8
Dage før Valget — henvendte han sig i et Opraab
til Vælgerne. Da dette Opraab baade er et vel-
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skrevet og interessant politisk Aktstykke, meddeles
det her i hele sin Længde. Det var kun faa af
Valgkandidaterne i 1848, der gjorde saa god Rede
for deres Tanker og Synsmaader.
Til
Vælgerne i Soro Amts forste Distrikt.
Da flere af dette Distrikts Vælgere have op
fordret mig til at stille mig som Valgkandidat til
den kommende Rigsdag, saa tillader jeg mig herved
at udtale, at jeg efterkommer denne Opfordring.
Jeg foler bedst selv, hvor lidt jeg er den Plads
voksen, hvorom Talen er her; men vel vidende, at
det ikke blot er Dygtigheden, men Villien, hvorpaa
det kommer an, vover jeg at paastaa, at jeg, hvad
den sidste Egenskab angaar, ikke viger Pladsen for
mange. Ved at finde Understottelse i de bedre
Kræfter, der kommer til at rore sig, kan jeg dog
mulig blive mit Fanlreland til nogen Nytte.
Det kan vist ikke være nogen fornuftig Væl
gers Mening, at den Deputerede skal binde sig ved
et Slags Instruks, selv om det var muligt at give
en saadan; thi dette vilde unægtelig have til Folge,
at han i Rigsdagen kom til at staa som en ube
vægelig Stotte, som et mekanisk Instrument, uden
nogen Selvstændighed, til Skam for sig selv, og til
Skade for Valgdistriktet og Fædrelandet. Men paa
den anden Side er det en naturlig Berettigelse, at
Vælgerne kende de Mænds Anskuelser, i hvis Hæn
der de nedlægge en saa betydelig Magt som den
at give Stemme i Rigsdagen. Derfor indeholder
Valgloven ogsaa Bestemmelse om, at der skal gives
Valgkandidaten Lejlighed til at yttre sig paa Valg-
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dagen. — Endskønt jeg vel maa antage, at de fleste
Vælgere kjende mine Anskuelser, vil jeg dog herved
udtale mig gennem Pressen. De Anskuelser, jeg
na»rer, er folgende:
En af de store Grundpiller i en Statsforfatning
er Valgloven; thi Valgene er den eneste Regerings
akt, hvori hele Folket kan komme til at deltage, og
det er derfor naturligt, at hver fuldmyndig M and med
et uplettet Rygte erholder Valgret til Folkerepræsentationen, ligesom at han ogsaa maa kunne vælges
til Repräsentant-. Ligeledes anser jeg det for rig
tigst, at Folkerepræsentationen udgaar af direkte
Valg.

Jeg anser det for naturligt, at Folkerepræsenta
tionen er samlet i et Kammer, og at Kongens Veto
er suspensivt, saa at han er berettiget til at nægte
Samtykke til en tagen Rigsdagsbeslutning, men maa
forehegge Sagen for en nyvalgt Rigsdag til Afgjorelse.
Med Hensyn til Kommunernes Berettigelse til
selv at vælge sine Embedsmænd, da er jeg i dette
Punkt ikke saa fuldkommen paa det rene med mine
Anskuelser. Derimod er jeg stemt for, at al Slags
privat Indstillingsret bortfalder, og at denne Ret
tilfalder Kommunen. Herved synes Kommunen at
faa en passende Indflydelse ved Ansættelsen af de
Embedsmænd, den selv maa lønne.
Lighed i Byrder og Rettigheder, hvorved jeg
i Særdeleshed forstaar ligelig Beskatning og al
mindelig Værnepligt, er noget, der har hjemme i
Demokratiet og maa absolut indføres. Derimod bør,
efter min Mening ophæves alle Fødsels- og Standsprivilegier, Rang og Titler.
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Med Hensyn til de kirkelige Forhold vil jeg
her ikke tilkjendegive nogen bestemt Mening, kun
finder jeg, at Statskirken bor bestaa, og at der ved
Siden af denne bliver Religionsfrihed.
11vad Presse- og Forsamlingsfriheden angaar,
da er jeg fuldkommen overbevist om. at disse
Rettigheder hore til et Folks storste Goder, og at
det navnlig er ved disse Midler, at det offentlige
Liv skabes og vedligeholdes, som en Betingelse for,
at en konstitutionel Forfatning kan svare til sin
Bestemmelse.
Ligeledes mener jeg, at der bor foregaa en
Reform i Næringsforholdene, men dog ikke saa
voldsom, at en Omvæltning i alle Kobstædernes For
holde derved skulde bevirkes.
Det er disse Anskuelser, jeg har troet at burde
udtale for Vadgerne. Med Hensyn til mine Menin
ger angaaende saadanne Genstande, som vel ikke
kommer for i den forste Rigsforsamling, men som
i den meste eller siden i Tiden, efter al Sandsyn
lighed, vil komme paa Bane, skal jeg ligeledes til
lade mig at yttre mig.
Jeg onsker en Kommission nedsat til at under
sege Landboforholdene, hvilken efter at on saadan
Undersøgelse er tilendebragt har at give Forslag
til en kommende Rigsdag, hvorledes at alt Fæste
gods kan komme til at gaa over til Selvejendom
eller Arvefæste. At jeg snarest muligt onsker alt
Husmandshoveri hævet mod passende Godtgørelse,
og at jeg forøvrigt immer, at Husmandsstandens
Vilkaar bor komme i Betragtning ved ovennævnte
Kommissions Undersøgelse, følger formentlig af sig
selv.
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Ligeledes ønsker jeg Reformer i Almueskole
væsenet, da det dog i Grunden, naar Alt kommer
til Alt, er herfra, at den store Masse af Folket i
borgerlig og politisk lienseende skal finde Grund
laget for Livet. Gid den Dag ikke maa være fjtvrn,
da hele Folket maa komme til den Erkendelse', at
der bor gjøres noget i denne Henseende.
Vet terslov ved R ingsted, den 26. Septem ber 1S4S.

L . J . Ihekkcrup.

Saa kom endelig Valgdagen den 5. Oktober,
hvor det store Valg skulde foregaa over lude Lan
det. 1 Ringsted stod Valget den Dag imellem Kontor
chef i Generaltoldkamret, F. Rothe, der var opstillet
af Vælgere fra Ringsted By, og saa L. A . J Trekkernp.
der var Bøndernes Kandidat. Desværre var Hække
rup blevet syg, saa han ikke kunde møde paa Valg
stedet, og dette udlagde hans Modstandere paa en
meget ondskabsfuld Maade. De paastod nemlig, at
Hækkerup havde Valgfeber, at han rystede' af Skræk
ved Tanken om at skulle staa paa Valgtribunen i
Ringsted o. s. v. Nok er det, det forslog ikke', at
L. A. Hækkerups Sognepræst, Pastor Steenberg, be
vidnede, at Kandidaten virkelig var syg. Man kræ
vede en Attest veel Distriktslægen. Valgbestyrel
sens Formand gav Ordre' til, at Distriktslægen i
flyvende Fart skulde køre til Vettersløv for at godt
gøre, at Hækkerup leel af en virkelig Sygdom.
Medens Attesten blev hentet, gjorde Borgerne' paa
Ringsted Torv et voldsomt Spektakel, saa Valg
tribunen tilsidst faldt ned; men L. A. Hækkerups
ordførende Stiller, Pastor Steenberg, eler netop stoel
og talte for den syge Kandidat, klamrede sig fast
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(il en Opstander og undgik derved at falde ned.
Saa stor var Forbitrelsen imod Bønderne og deres
Kandidat, at selv en Kobmand, som havde L. A.
Ilækkerup til Kunde, viste sig i Besiddelse af en
udnuerket. musikalsk Sans ved at pibe i Fingrene.
Det nyttede bare ikke noget. Distriktslægem mødte
med den Erklæring, at Hækkerup virkedig var syg,
og Resultatet af den skriftlige Afstemning ved Val
get blev, at L. A. Ihekkerup erklæredes for valgt
med 828 Stemmer, medens Modkandidaten, V. Rothe>,
kun fik 199.
Den 23. Oktober aabnedes Rigsforsamlingen paa
Kristiansborg Slot. „Jeg mødte“, skriver L. A.
Ihekkerup, „som yngste Medlem af Forsamlingen,
lidt over 29 Aar. Kun Bøssemager G. Christensen
af København var nogle Maaneder yngre, men han
horte til de Kongevalgte. En af de første Mænd,
jeg hilste paa i Rigsforsamlingen, var Ole K irk (fra
Vestjylland). Uagtet vi aldrig før havde set hin
anden, saa var vi dog kendt gennem Husherer,
(’and. theol. Jørgensen hos Pastor Steenberg i Vettersløv, Jørgensen havde nemlig i sin Tid været
Huslærer i Naudieden af Ole Kirks Hjem. Desuden
kendte vi godt hinanden paa Grund af Skriverien- i
Bladene. Jeg blev meget venlig modtaget af Ole
Kirk, der straks ved Samtalens Begyndelse foreslog,
at vi skulde sige „Du“ til hinanden, hvad jeg selv
følgelig vægrede mig ved overfor en saa anerkendt
Personlighed, da jeg i saa Henseende var — Ingen
ting. Ole Kirk bemærkede: vi er jo begge Bønder,
og han kunde gerne have tilføjet: kun Bønder; thi
en Tid tilforn havde han faaet Dannebrogsmændenes
Haîderstegn, medens hans Pnest var blevet Ridder,
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og hans Nabo, Godsejer Tang, var bleven Etats-

raad — alle for Deltagelse i det offentlige Liv.
Disse forskellige Udntvvnelser var i mine Øjne en
Tilsidesættelse af den Bonde, der var en særlig
Prydelse for Viborg Stænderforsamling.
Mine fortroligste Venner i Rigsforsamlingen var
og blev bestandig: Skolelærer Gleerup, Gaardmand
Hoj er og Gaardmand J. R. Jakobsen fra Taasinge.
Jeg blev Fodgænger, efter Professor Fengers
Raad, og gik i min Rigsdagstid ofte Kobenhavns
Volde rundt hver Dag. To Dage om Ugen gik jeg
ud til Damhuskroen for at se de korende Landmænd
komme ind til Byen med deres Varer. Senere hen
gik jeg flere Gange fra mit Hjem i Vetterslov til
Roskilde eller Præsto (6 Mil). Det var slemt for
mange Rigsdagsmænd at faa Tiden til at gaa i Ko
benhavn, naar de ikke havde Lyst til at læse eller
se sig om.“
I den grundlovgivende Rigsforsamling stod Lars
Hækkerup fast paa det Program, han havde givet,
sine Vælgere den 26. September.
Ved Afstem
ningerne over de enkelte Grundlovsparagrafer holdt
han paa den mest udvidede Frihed, hvad enten det
gjaldt politisk eller personlig Frihed. Den 9. Fe
bruar 1849 blev han beæret med det store Hverv
at blive udnævnt til Medlem af den store Landbo
kommission, som Bonderne lige siden 1844 havde
forlangt nedsat, men som forst Indenrigsminister
Bang gjorde til Virkelighed i 1849. Det var en
ærefuld Post, L. A. Hækkerup her blev sat ind paa.
Landbokommissionen kom til at bestaa af folgende
11 Medlemmer:
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Stiftamtmand Unsgaard, der var Formand i Kom
missionen,
Justitiarius Mourier, der var Næstformand,
Etatsraad C. Neergaard, Gunderslevholm.
Grev Knuth fra Knuthenborg,
Godsejer Nyholm fra Vendsyssel,
Fabriksejer M. P. Bruun, Viborg,
Godsejer Dahl, Moesgaard v. Aarhus,
Overretsprokurator B. Christensen,
Skolelærer A. C. Gleerup,
Gaard ej er Ole Kirk, Ulfsborg, og
Boelsmand L. A. Hækkerup, Vetterslov.
Den 14. Marts holdt Landbokommissionen sit
forste Mode. Blandt de Landbosager, som Inden
rigsministeren paalagde Kommissionen at afgive Betænkning om, maa ister nævnes:
1. Udjævning af al Ulighed medlem det privilege
rede og det uprivilegerede Hartkorn.
2. Afløsning af Gaardmandshoveriet.
3. Afløsning af Husinandshoveriet.
4. Ftestegaardenes Overgang til Selvejendom.
5. Om Jords Udstykning og Sammenlægning, og
Bestemmelser om Afgivelse af Byggepladser for
Husvildt*.
6. Afløsning af Arvefa'Steafgiftcr, Piender m. m.
7. Ændringer i Jagtloven, saaledes at der bliver
Adgang for Jordbrugeren til at fjerne skadeligt
Vildt.
Det var store og omfattende Sporgsmaal, disse
11 Mænd blev stillet overfor, og Kommissionen tog
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fat paa Sporgsmaalene med en Iver, der minder
noget om den tidligere store Landbokommission af
1786, der loste Stavnsbaandet. Inden et Aar var
gaaet, havde Kommissionen i det va?sentlige endt
sit Arbejde. Hen paa Sommeren 1849 holdt Med
lemmerne (‘n lille Ferie, for derefter den 2. Juli at
samles igen og daglig holde Mode. Det kom tidt
til Rivninger mellem de bondevenlige og de kon
servative Medlemmer af Landbokommissionen. L.
A. Hivkkerup anfører, at Mourier en Dag sagde til
B. Christensen og Gleerup: „Jeg har ikke modtaget
mit Mandat af alskens Mennesker og er ikke paa
Hovedet styrtet ind i Kommissionen“. Denne Ud
talelse optog B. Christensen og Gleerup som en
personlig Fornærmelse. Men Mourier sagde bag
efter: „Saadan skal de Karle have det!“
I Landbokommissionen holdt Mourier engang
et 2 Dages Foredrag om Fa'ste- og Ejendomsfor
holdene. Hækkerup, der var fraværende under
dette Foredrag, spurgte siden Gleerup: „Hvor kunde
I holde ud at høre paa alt dette?“ — ,,Ja, hvordan
befandt vi os vel,“ sagde Gleerup, „vi sidder her
jo for at lære og belæres.“
Xaar der ved de daglige Moder i Kommissionen
blev gjort et lille Ophold, gik Carl Neergaard gerne
hen i en Bagerbutik og købte sig et Par Hvedeboller.
Da han en Dag vendte tilbage til Mødestedet endnu
knapt færdig med den sidste Bolle, blev han hilst
af Formanden, Stiftamtmand Unsgaard, med et „Vel
bekomme!“ Neergaard sagde paa den naturligste
Maade „Tak“ til det gode Ønske og lod sig ikke i
mindste Maade forbløffe. Saa jævnt og nøjsomt
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kunde et højtstaaendc Kommissionsmedlem tage det
i de Tider.
„Dagen for Slaget ved Fredericia gik Arbejdet
trevent og langsomt i Landbokommissionen,‘‘ siger
L. A. Hækkerup. „Og Dagen efter Slaget, da Bud
skabet om Sejren var kommen, blev der næsten
ingen Ting bestilt.“ En fælles Glæde over Sejren
greb alle. Man satte sig for at skrive Breve hjem,
eller man talte om Udfaldet af Slaget. C. Neergaard
skrev straks et Brev, som han bad L. A. Hækkerup
besorge til Gunderslevholm, da Hækkerup den Aften
rejste hjem til Vetterslov. Ud paa Natten naaede
Lars Hækkerup sit Hjem, hvor han straks vækkede
sin Karl og meddelte ham Budskabet om Sejren.
Med Glæde gik Karlen ind paa at ride til Gunders
levholm med Neergaards Brev, og paa Gunderslev
holm vakte Brevets Budskab om Sejren selvfølgelig
ogsaa den største Glæde.
Et mørkt Punkt for „Bondevennerne“ i Landbo
kommissionen var det, da Indenrigsminister Bang
den 21. September 1849 gik af og blev erstattet
med den tidligere Stiftamtmand for Island, Kammer
junker Rosenørn. Bangs Afgang blev af Bønderne
opfattet som et Offer til Godsejerne, som et Tegn
paa en Standsning af Landboreformerne. Det gik
dog anderledes. Landboreformerne blev fremmet
med al Kraft, om end de ikke blev gennemførte
helt i den Udstrækning, som Bondevennerne ønskede
det og havde udtalt sig for i Landbokommissionen.
Meget blev naaet og vundet for den jævne Land
befolkning.
Da Valgene til Danmarks første Folketing var
under Forberedelse i Eftersommeren 1849, meddelte
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L. A. Hækkerup sine Vælgere, at han ikke* ønskede
Valg, men vilde trække sig tilbage for en Mand,
som enkelte Vælgere i Valgkredsen hellere ønskede
valgt. Det var en betydelig Mand, Hækkerup an
befalede som sin Efterfølger; det var nemlig ingen
ringere end den højtbegavede Jurist („en Fader mel
lem Dommerne“, som Mourier skal have bemevnt
ham), den frisindede og højsindede Etatsraful Spun
det, Grundtvigs gode Ven og Forsvarer.
Her er Ordlyden af den smukke Skrivelse, søm
L. A. Hækkerup sendte sine Vælgere, da han trak
sig tilbage til Fordel for Spandet:
Den 31. A ugust 1S49.

Idet jeg takker Vælgerne i Sorø Amts I.
Valgdistrikt for den Tillid, de har bevaret tør
mig, undlader jeg ikke at udtale, at jeg denne
Gang ikke vil stille mig til Valg. Jeg Inn
ingen politisk Grund, hvorfor jeg trækker mig
tilbage, mine Anskuelsen* er nu som før; jeg
befinder mig paa samme Standpunkt; men hvor
for jeg gør dette Tilbageskridt er, dels for at
skaffe Enighed medlem By og Land — hvilken
Uenighed jeg, i Forbigaaende sagt, ikke be
høvede at bryde mig om, naar min Hoved
opgave blot var at blive* valgt, thi Ringsted By
udgør kun en Tiendedel af Valgdistriktet, —
dels for at skaffe en Mand Plads, der hører til
Landets største Personligheder, og som ved sin
Dygtighed og Anseelse vil kunne gavne Landbo
sagen i langt højere Grad end jeg, og som hal
et større Kendskab til Købstadsforhohhme, end
jeg har haft Lejlighed til at erholde.
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Don Manti, for hvem jeg trækker mig til
bage, og som jeg herved vil anbefale' paa det
allerbedste, er Hædersmanden Etatsraad Spandet,
for hvis moralske Karakter og frisindede An
skuelser jeg har den allerstørste Agtelse og for
hvis Dygtighed, jeg bojer mig.
Ærbødigst
L. A. Hækkerup.

Hækkerup havde af forskellige Mænd hørt .de
største Lovtaler over Spandet, vidste ogsaa, at
Spandet var en troende Mand og meget frisindet i
sine Anskuelser. Da Spandet blev underrettet om,
at Ha'kkerup gerne vilde støtte hans Valg og gerne
saa ham som sin Efterfølger i Ringsted, indfandt
Spandet sig en Dag hos L. A. Ifokkerup, der under
sit Ophold i København boede i Kattesundet 110.
„Jeg havde kun en Gang før set Spandet“, skriver
Hækkerup. „Men denne forunderlige beskedne Mand,
der senere blev min Sidemand i Rigsdagen — gjorde
et eget Indtryk paa mig. Det var ligesom han var
undselig og ledte efter, hvad han vilde sige. Han
henstillede til mig, om det ikke var bedre, at jeg
vedblev at være Rigsdagsmand, da jeg bedre end
han kendte politiske og personlige Forhold; men
Enden paa Samtalen blev, at Spandet lovede at
stille sig, hvad han ogsaa gjorde, og blev valgt.“
..Jeg tænkte den Gang kun lidt paa, hvilken
Indflydelse han vilde faa paa mig i religiøs Hen
seende. I den Retning har jeg meget at takke ham
for. Han levede og dode paa Troens Grund. Min
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sidste Samtale med ham var i Nærheden af Trini
tatis Kirke. Han saa da meget tnet ud og lod sig
forstaa med, at hans Dage stundede mod Slutningen.
Kort Tid derefter var jeg med ved hans Begravelse,
hvor Grundtvig paa en saa gribende Maade talte
om denne Mands stille Visdom. Jo, Spandet var en
stille Mand, og var der blot mange af den Slags
blandt vore ledende Mænd, saa var der ikke saa
megen Hulhed i den politiske Beva?gelse, som det
desværre ofte er Tilfældet.“
Skont Hækkerup selv af egen fri Drift havde
trukket sig tilbage fra Ringstedkrcdsen, blev han
dog alligevel valgt ind i det ny Folketing paa
den almindelige Valgdag den 4. December 1849.
I sidste Øjeblik lod han sig bevæge til at gaa til
Næstved, hvor Bondevennerne med Lethed gennem
førte hans Valg. Og saaledes gik det til, at han
blev Spandets Sidemand i Folketinget. Spandet
blev straks valgt til Tingets Næstformand — et af
gørende Bevis paa, hvor stor hans Anseelse var
blandt Tingmændene. Og Aaret efter var det, at
han fremkom med sit store Lovforslag om Troesfrihed, et Forslag, der gav Anledning til en af de
mærkeligste Forhandlinger, der nogensinde er fort
i den danske Rigsdag.
Den unge Lars Hækkerup havde i Lobet af
disse to mærkelige Aar oplçvet meget sammen med
sit Folk. Trofast havde han taget Del i dets Fryd
og Smerte; meget havde været ham betroet. Paa
en værdig Maade havde han hævdet sin Plads
blandt Danmarks Tingmænd. Og paa flere Omraader havde han været med til at forberede Frems
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tiden og anvise Vejen, som den danske Bondestand
og med den hele Folket havde at folge.
Vod Udarbejdelsen af denne Skildring er folgende
Kilder benyttet: L. A. Hækkerups efterladte Papirer, der
iblandt hans egenhændige Optegnelser, og en Del Breve fra
Gleerup, B. Christensen, C. Ploug o. 11. Af trykte Kilder
kan anføres: „Roskilde Stændertidendc“. Den grundlov
givende Rigsforsamlings Forhandlinger 1<S4S—49, „Fædre
landet“, „AlmuevenneiU, „Sjællandsposten“, Erslevs For
fatterleksikon, L. A. Ilækkerups Sinaaskrifter m. ni.
J . P. J.

