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Bæ FÅBORG: Hans Christiansen har levet
af sit Iille husmandsbrug på seks tønder land
og det arbejde, som bød sig.

Ved at vende hver en fem-øre har han
alligevel sparet en formue op.

Men belønningen for et helt Iivs slid og
nøjsomhed skal ikke saettes i aktier ellei
fordeles i små portioner til en snes arvinger,
har den Bl-årige fynbo besluttet:

Fåborg Sygehus fik i går en halv million
l.r. som tak for god behandling gennem
årene. Ile mange penge skal bruges til at købe
en ultralyd-scanner til sygehuset.

VIt HJÆIPE ANDR,E
»Mine penge skal bruges til at hjælpe

andre. Det vil være den største dag i mit liv,
hvis jeg modtager et brev fra en taknemmelig
patient, som har reddet livet på grund af min
gave,« sigsl Hans Christiansen til B.T.

Han fortsætter:
»Jeg har været nøjsom. Jeg startede med at

spare sammen som barn. Når jeg havde tjent i
marken en hel dag, fik jeg 25 øre og et æble.
Jeg satte hver en 25-øre ind på sparekassebo-

gen. Vi var ni børn derhjemme, så vi blev
opdraget til nøjsomhed,

Når der var bal i forsamlingshuset, havde
jeg altid job som kontrollør i mine unge dage.
Mens de andre brugte hundrede kroner på en
aften, tjente jeg halvtreds. Sådan har hele mit
liv været,« fastslår Hans Christiansen.

DE UNGE GRINER AD MIG
Han mener, de unge i dag burde tænke sig

noget bedre om.
,Jeg ved godt, de unge griner ad mig, fordi

jeg har sparet alle mine penge op. Men måske
kunne de lære noget. Scanneren kan jo også
hjælpe dem. Vi skal hjælpe de syge og de
svage her i livet. De raske må kiare sig §elv.
De kan bare bestille noget mere,« sigef Hans
Christiansen.

Gennem et helt livs slid og nøisomhed
hor Hqns Chrislionsen, 81, sporet en

formue op. Hqn forærede i går Få-
borg sygehus en hqlv mio. kroner.

Foto: Kim Rune



81-årig husmands
tak for venlighed
En halv million til gavn for fynske patienter
fÅeOnC - Det var ikke
øneket om at skabe blæst
om egen person, som i går
fik den 8l-årige husmand,
Hans Kristiansen, Sallinge,
til personligt at overrække
sin gave på en halv million
kroner til Fåborg Sygehus.
Derimod ønskede Hans Kri-
stiansen i al beskedenhed at
inspirere andre, der har
haft gavn og glæde af syge-
husophold.

De mange penge, blev
overrakt fire gange. Først
på Hans Kristiansens vegne
af Aksel Rasmussen, Spare-
kassen Faaborg, til forman-
den for det fynske amtsråds
sygehusudvalg, Ejvind Han-
§en.

Han takkede på amtsrå-
dets og den fynske befolk-
nings vegne og gav checken
videre til sygehuschef Hans
Ringmacher, Fåborg syge-

hus, der lod den ende hos
den egentlige bruger, chef-
en på røntgen-afdelingen,
Mogens Honor6.

Det skete ved en sammen-
komst på Sygehuset.

Det store beløb har Hans
Kristiansen sparet op gen-
nem et nøjsomt liv. Han er
sund og rørig, men lider af
bronkitis og har været ind-
lagt på sygehuset otte
gange. Ved overrækkelsen

Ouerlæge på røntgen-afd,elingen, Mogens HonorC t

takker den glade giuer, den 81-årige husmønd, Ha.
Kristiansen, for den ho,lue million. I midten sygeh
Høns Ringmacher. Fotos: Steen Heiberg.

Høns Kristia,nsen m.odtog en blomst øf Høns
Ringmacher som tøk for sin flotte gøue.

var han frisk og fortalte
selv om sine grunde til at
give gaven og om sit liv.

Den 8l-årige husmand le-
ver alene på husmandsste
det, som han i .mange år
drev samme med sin nu
afdøde bror, og fandt det
derfor nærliggende at skæn-
ke de opsparede penge til
sygehuset.

De kunne for eksempel
være anvendt til udsmyk-
ning, men i stedet kommer
pengene patienter og perso-
nale mere direkte til gavn.
De giver nemlig sygehuset
mulighed for at indkøbe en
bedre ultralydsscanner end
den nuværende - og endda-
tidligere end planlagt.
Ultralydsscannere, eller
som Hans kristiansen selv

kaldte den, )»ma
bruges til undersø
de indre organer og

Kontakten til Fål
gehus er formidlet r
kassen Faaborg, hv
bus hver uge holde
ter fra husmanr
hvor Hans Kristiar
hvor jorden er bor
tet, klarer sig selv
par timers hjemmel
ugen og mad fra d
munale madudbring

Den 81-årige husu
dagligt travlt i sin
med sine høns, men
viteten udendørs er
i vinterhalvåret, hr
gehuset valgt en I
som tak for den hal
on. Nemlig en lillr
dørs have i form af,
sammenplantning.
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Hans Kristiønsen sarntnen med. afd.elirycssyg-e?lgiershe Dorte Lange, Fåborg sygehus

;;ri;;i;;;;r)errækkelsen i går. Foto: Steen Heiberg

Forærer sygehtls
hele sin formue
Af
STEEN ELLE

Den 8l-årige husmand Hans
, Kristiansen, Sallinge, var
I frirk og veltalende, da han i
I går skænkede en halv milli-
I on kroner, sparet op gen-

I nem et langt liv, til Faaborg
I Sygehus.
I Da den første benovelse

over den megen virak skab-
te, begrundede Hans Kristi-
ansen sin gave med, at han
altid er blevet venligt be-
handlet på Fåborg Sygehus.

Gaven bliver til gavn for
de fynske sygehuspatienter,
idet Fåborg Sygehus nu kan
indkøbe en ny ultralydss'
canner tidligere, end der
ellers ville have været pen-
ge til det.
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Hans Kristiansen klarer
fortsat sig selv På hus-
mandsstedet, men lider af
bronkitis. Han har været
indlagt på Fåborg SYgehus
otte gange og da han blev
udskrevet sidst, i julen 1988,

frk han ideen til at give sine
sparepenge til sygehuset.
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