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I samme serie:
Peter Michelsen: Huset fra Ødis Bramdrup.
Peter Michelsen: Hans Hansens Gård.
Bjarne Stoklund: Garden fra Lønnestak.
Peter Michelsen: Ildsteder og opvarmning på Frilandsmuseet.
Ester Kappelgaard: Thades Gård.
Peter Michelsen: Huset fra Dörröd.

Fig. 1. Garden fra Sønder Sejerslev blev på museet placeret overfor Ejderstedgården på
et rektangulært område, der før var adskilt fra den egentlige museumspark med et le
vende hegn. Dette er blevet fjernet, og området med de sydvestjyske bygninger danner
nu en helhed. A. R. Nielsen fot. 1972.

I august 1971 fuldførtes det hidtil største bygningsværk på Frilands
museet ved indvielsen af gården fra Sønder Sejerslev, en landsby, der
ligger ca. 4 km nord for Højer i det sydvestligste Sønderjylland.
Museet havde ved genopførelsen af gården Rothelau fra Ejdersted
i 1960 erhvervet en egentlig marskgård, der efter egnens skik er pla
ceret på en menneskeskabt forhøjning (værft) midt i de inddigede mar
ker. Det stod tilbage at få suppleret samlingen med et eksempel på den
byggeskik, der prægede områderne i det sydvestlige Danmark, hvor går
dene ofte ligger på kanten af bakkeøerne, terrænets naturlige forhøj
ninger.
Søren Mikkelsen Clausens gård fra den vestre ende af Sønder Se
jerslev er en værdig repræsentant for denne byggeskik, ikke alene ved
sin form, men også ved at indeholde alle de karakteristiske træk: yder
mure af røde sten, murede kviste over indgange i facaden, veludbygget
5

Fig. 2. Fra nedtagningen i 1962. På stuehusets murværk er tegnet målelinjer. Lade
og stald er fjernet, og opførelsen af den nye gård er begyndt. F. Kirk fot.

stald med plads til stude og stor lade opført i høj remsteknik med væg
lukninger af vandrette planker (bul).
Endnu genopføres på Frilandsmuseet kun bygninger, der er typiske
for landlig byggeskik frem til år 1900, og da gården var udvalgt til
at vise de seneste årtier af 1800-tallet, måtte man fjerne de tilbygnin
ger, der siden var foretaget. Disse lod sig forholdsvis let bestemme,
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Fig. 3. Den lille gårdsplads set fra vestenden, gennem vinduet ved karlekammeret.
A. R. Nielsen fot. 1972.

og resultatet blev, at man besluttede ikke at hjemtage en udvidelse af
bryggerslængen fra ca. 1900 og en ladebygning fra ca. 1910. Arbejdet
ved nedtagningen foregik praktisk således, at den nyere lade blev stå
ende for at danne lade til S. M. Clausens nye gård, der opførtes i takt
med at museets medarbejdere opmålte, fotograferede og nedtog de
gamle bygninger.
7

Fig. 4. Bulvæg. Stolperne er anbragt på
store sten (syldsten) og de vandrette
bulplanker, der danner den egentlige
ydervæg, anbringes i stolpernes lodrette
furer, såkaldte noter. Tegnet af F. Kirk
1972.

Bygningshistorie: Som gården nu står på museet, illustrerer den årene
efter 1874, hvor der blev foretaget en større ændring af stuehuset, i
forbindelse med at en ny ejer flyttede ind. Bygningerne er imidlertid
langt ældre. Årstallene 1823 og 1779, der findes i form af murankre
på ladens og staldens østgavle, beretter tilsyneladende ikke om opfø
relsestidspunkter, men om tilbygninger eller ombygninger.
Allerede i 1948 besøgte medarbejdere fra Nationalmuseets Bonde
gårdsundersøgelser området, og i rapporten om Sønder Sejerslev-gården
gjorde man opmærksom på, at der i flere af loftsbjælkerne, både i stald
og beboelse, var spor efter skråstivere (skråbånd). Disse kunne ikke
have tilknytning til de murede ydervægge; derimod var det sandsyn
ligt, at de hørte til nu forsvundne stolper i bindingsværksvægge. Sam
menholdt man dette med de rester af trævægge (bulvægge), der stadig
fandtes i ladens nordside ved museets nedtagning, fik man en antyd
ning af et meget gammelt anlæg. Dette begrundes derved, at murstens
byggede (grundmurede) huse allerede var kendt i vesteregnen ved mid
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ten af 1600-tallet, da denne bygningsteknik erstattede trækonstruktioner
i en egn, hvor bygningstømmer var svært tilgængeligt.
Ved nedtagningen af gården fik museets medarbejdere lejlighed til
at undersøge disse detaljer nærmere, og det viste sig, at en række
stolper, der havde stået halvt indemuret i staldens nordvæg, havde en
Fig. 5. På museet kan man stadig se spor af de omtalte skråbånd. Her ses bjælken nr.
VII (omvendt romertal t. v. i billedet), der findes i forstuen, i skillevæg til kønne dørns.
A. R. Nielsen fot. 1972.
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Fig. 6. Snit der viser muret ydervæg
med tagkonstruktionens befæstelse (tag
foden). Bør sammenholdes med [ig. 5.
Den vandrette bjælke, der spænder ovei
hele længens bredde, hviler i hver side
på en bjælke (tagremmen), der bæres af
en murgesims. Den skråtstillede bjælke
(spæret), der bærer lægter og tækkema
teriale, fastholdes i bjælken med en tap.
På snittet er antydet et skråbånd, som
det i sin tid må have siddet, før yder
væggene blev grundmurede. Tegnet af
F. Kirk 1972.

lodret fure (not) til anbringelse af bulplanker. Endvidere fandt man en
række taphuller i tagremmen i stuehusets nord- og sydside, og disse
måtte hidrøre fra tidligere stolper og dørindramninger. Alle iagttagel
serne bekræftede, at størstedelen af stuehus og stald, ligesom laden, en
gang havde været opført i bindingsværk, og da, i hvert fald for staldens
og ladens vedkommende, med væglukninger i form af bulvægge. Sand
synligvis er ændringsprocessen foregået således, at trævæggene langsomt
er blevet udskiftet til fordel for grundmur, en proces, der endnu ikke
helt var afsluttet, da gården blev overtaget af museet.
I dette tilfælde, som så ofte når det drejer sig om landbobygninger,
er det ikke muligt at give et nøjagtigt årstal for gårdens opførelse, og
dette hænger bl. a. sammen med, at en gård er en funktionel helhed,
som ændres i takt med produktionen. Stalden må udvides, når dyrehol
det forøges, og samtidig må laderum udvides til plads for yderligere
vinterfoder. Sønder Sejerslev-gården har fået sit udseende ved tilbyg
ninger gennem flere hundrede år, og er ikke, som man umiddelbart
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skulle tro, en firlænget gård i familie med de typer, der er almindelige
på øerne og i Østjylland. Dette på trods af at den består af fire læn
ger, der omslutter en gårdsplads. Her i området er den typiske gård en
enlænget bygning, med stald i den ene og beboelse i den anden ende,
ofte øst-vest orienteret; alt efter brugets størrelse med en tilbygget lade,
sådan at der opstår en
-formet gård. Så vidt det kan tolkes af tøm
mermærker og spor efter tidligere samlinger på S. M. Clausens gård,
har denne også engang haft en sådan grundplan. Efterhånden er der
tilbygget en bryggerslænge vinkelret på stuehuset, stalden er blevet for
længet, og laden er blevet udvidet mod øst. Til slut er laden ved en
mellembygning blevet koblet sammen med stalden, og på denne måde
er det, der før blot var en smøge mellem stald og lade, blevet til en
lukket gårdsplads af så lille en størrelse (7,6 m X 1,8 m), at den ikke
har nogen reel brugsværdi. Skal man endelig forsøge en datering ud
fra det nu foreliggende materiale, må resultatet blive, at gården har

Fig. 7. Gården på museet. Snit gennem stald og lade. Laden er et såkaldt „højremshus",
hvor taget ikke bæres af ydermurene, men af en række kraftige stolper, placeret paral
lelt med ydervæggene et stykke inde i huset. Konstruktionen afstives af skråbånd, der
enkelte steder er dobbelte, et nyere træk ved denne byggemåde. Tegnet af F. Kirk 1972.
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fået sit nuværende udseende engang i slutningen af 1700-tallet; men de
bygningsdele, der danner den enkle
-form, er betydeligt ældre.

Erhverv og økonomi: Søfarten var helt frem til slutningen af 1800tallet en livsbetingelse for de kyst- og øsamfund, hvor der i kraft
af jordens ringe kvalitet og stadige problemer med sandflugt var be
hov for en alternativ næringsvej som supplement til landbruget. Dette
gjaldt f. eks. for Fanø, Manø, Rømø og Sild såvel som for de øvrige
frisiske øer, hvor søfarten satte sig dybe spor i kulturen, f. eks. i bolig
indretningen og arbejdsorganisationen. Det kan nævnes, at da hoved
parten af øernes mandlige befolkning var borte fra februar til novem
ber, måtte kvinderne påtage sig meget af det arbejde ved landbru
get, der traditionelt betragtes som mandsarbejde. Indtil Esbjerg havn
blev bygget i 1860’erne, var anlægspladserne i Vadehavet de eneste na
turlige havne på Jyllands vestkyst. Det beskyttede fladvand bag ørækken
var glimrende egnet til den kysttrafik, der knyttede det danske vade
havsområde sammen med kystegne og handelsbyer langs den tyske og
hollandske nordsøkyst.
Vender vi os mod fastlandsboerne inden for ørækken i Vadehavet,
befolkningen i vesteregnens kystsogne, finder vi, at disse også var
beskæftigede ved søfarten, men under andre forudsætninger. Marskbøn
dernes stilling var forskellig fra øboernes, idet jordens kvalitet var
langt højere i marsken end på øerne. På fastlandet var landbruget så
ydedygtigt, at det kunne give kapitalbasis for investeringer i skibe og
ladninger; søfolk i lighed med øboerne blev marskbønderne dog aldrig.
I den periode, hvor handelen og dermed også søfarten blomstrede
? Vadehavet, da Ribe og Tønder var væsentlige handelsbyer på lands
plan, blev der af de initiativrige og kapitalstærke bønder i kystegnene
drevet en udstrakt skudehandel med eksport af stude og andre land
brugsprodukter, og import af kolonialvarer og træ.
I Tønder-området var i 1642 hjemskrevet ca. 60 skibe, og heraf
alene i Emmerlev sogn, som Sønder Sejerslev tilhører, ikke færre end
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Fig. 8. Gården på hjemstedet. F. Kirk fot. 1962.

20 skibe, hvilket modsvarer ca. 15 °/o af tonnagen i det sydlige Vade
hav til og med Ribe. Vadehavssejlerne var fladbundede både, efter
nutidens forhold usædvanlig små, og de blev lastet og losset enten di
rekte ved stranden, hvor hestevogne ved ebbetid kørte langs skibssiden,
eller ved anlægspladser i åløbene.
En af de driftige bønder, der i 1600-tallets slutning investerede i sku13

Fig. 9. Opslag i
regnskabsbogen.
Statutter for „fæl
le spungen* med
Tyge Hansens
underskrift.

dehandelen, var Tyge Hansen, dengang ejer af museets gård. Vi ved
desværre ikke så meget om hans aktiviteter udover, at han i 1698 sam
men med fire andre oprettede et forsikringsselskab „ fællespungender
samme år fik 39 medlemmer, 26 fra Sønder Sejerslev og 13 fra andre
landsbyer i sognet. Denne forsikring skulle træde til, „Om Nogen Gud
forbiude, Giorde Forllaaren Reyse, .. . enten paa Grönland, eller til
Cofertij, det maa være sig paa Huad fart Neffuenes Kand“. Fælles
pungen fungerede til 1712, hvor den opløstes, og restkapitalen fordeltes
14

Fig. 10. Opslag i
regnskabsbogen.
Peter Michelsens
regnskab med
kontrakten pr.
8. august 1733.

mellem de tilbageblevne medlemmer. Desværre giver regnskaberne ikke
mange detaljer om søfarten, og vi får f. eks. intet at vide om skibenes
størrelse og ladningens art. De eneste oplysninger, som regnskaberne
giver om besejlingsområderne, findes i det ovenfor citerede, der nævner
sejladsen på Grønland, hvilket må betyde, at man også investerede i jagt
på sæler, hvalrosser og hvaler i Ishavet.
Fællespungens regnskaber og statutter findes i en regnskabsbog, som
museet overtog sammen med gårdens forældede ejendomspapirer. Så15

danne bonderegnskabsbøger er interessante kilder, der giver mulighed
for at komme bag om de kortfattede oplysninger, som man endog
skal være heldig for at finde, når man i arkiverne søger oplysninger
om hverdagslivet i 1600- og 1700-tallet. Ydermere indeholder disse
regnskabsbøger ofte mere end blot tal, da de også fungerer som en slags
dagbøger, hvori mange oplysninger af mere tilfældig karakter er blevet
noteret. I den pågældende bog, (der for øvrigt blev brugt af går
dens skiftende ejere fra 1698 til 1878) findes notater om tjenestefolks
ansættelse og løn, om familieforhold, recepter på medicin til dyrene,
om hvornår køerne sidst var til tyr, hvornår familien sidst fik sko og
støvler etc.
Særlig Peter Michelsen, der i 1730’rne overtog gården efter Tyge
Fig. 11. Kopi af matrikelkort 1843 over gårdens jorder i Sønder Sejerslev by. Tegneren
har af praktiske grunde tnikket markerne sammen om hovedparcellen.
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Fig. 12. Urskiven på Peter Michelsens
standur. A. R. Nielsen fot. 1972.

Hansens søn, var en flittig bruger af bogen, og vi får et glimrende
indtryk af en initiativrig bonde, hvis aktiviteter måske ikke helt svarer
til den gængse opfattelse af, hvad en landmand foretager sig. Vi er
vænnet til et samfund med skarpe erhvervsgrænser og høj grad af spe
cialisering, og for de fleste betyder ordet „bonde“ en person, der lever
af landbrug i snævreste forstand. Gennem regnskabsbogen oplever vi
derimod en bonde, der også ernærer sig som urmager, vognmand, han
delsmand, kleinsmed og kobbersmed. Det er imidlertid svært, på grund
af regnskabernes diffuse karakter, at få et klart billede af, med hvilken
vægt de enkelte næringsmuligheder indgår i Peter Michelsens samlede
økonomi; men netop denne blandede økonomi, hvor man udnytter de til
enhver tid givne muligheder, har været langt mere typisk for land
befolkningen end hidtil antaget.
Peter Michelsen var ikke alene en dygtig urmager i rent faglig for
stand, som de bevarede ure beviser, men forstod sig også på at sælge
sin kunnen, bl. a. på en måde, der til forveksling ligner nutidens ser
viceabonnementer: „A° 1733 d. 8de August giorde ieg under skreffuen rigtig Acordt med Velagte Mand Jens Termensen af Mielbye, at
holde ham hans Lomme-Uhr udi stand Orlig for 1 Rdl undtagen fald
eller stød eller anden Ulempe, oc har han betaldt for indeværende
3
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Fig. 13. Høstarbejde. 1 baggrunden ses nabogården. Personerne er ikke identificeret,
men er sikkert to karle og en daglejer. Ved hjemtagelsen af gården overtog museet ca.
125 negativer; så vidt oplyst optagelser foretaget i perioden 1900-1915 af en af Claus
Clausens døtre. Negativerne er nu kopierede og indgår i museets arkiv.

Aar som er 1733 oc swaris rigtig paa baade siidcr at hollé Ord oc
Af talle, saa frembt Gud sparer Liff oc Helbred/
Imidlertid holdt denne aftale kun et par år, hvorpå Peter Michelsen lidt spidst tilføjer, for derpå at aflyse kontrakten med et kryds:
„Frcmdeeles har han det icke Vildet holde, da han dog Sielff begierlig
har indgaaet Ovenmeldte Acordt, men for at gaa forbi Trætte vil her
med alt ovenmeldte udslette/

Sønder Sejerslev danner sammen med nabobyerne en omtrent sam
menhængende kæde af bebyggelse langs den vestlige og sydlige del
af Hjerpsted Bakkeø, der begrænses af Vadehavet, marskområder og
store mose- og engarealer. Dette særlige forhold, at bebyggelsen ligger
på kanten af bakkeøen (geest-randen), er ikke en tilfældighed, idet man
derved har sikret sig på en naturlig måde i tilfælde af stormflod.
Samtidig har man anbragt driftsbygningerne midt i jordtilliggendet,
der udover pløjeland på bakkeøen består af eng, mose og marsk i de
udenfor liggende lavere områder.
18

Eng og marskjord (kogsland) er gårdenes vigtigste jorder, idet de
giver græsningsareal til studefedning, og studehandel må givet betrag
tes som den faktor, der har betydet mest for egnens velstand. Studene
blev enten tillagt fra gårdens egne kalve eller købt fra Nørrejylland
om foråret. De blev fedet om sommeren og solgt hen på efteråret eller
fedet yderligere på stald vinteren over for derpå at blive solgt om
foråret. Sønder Sejerslev-gårdens udvidelser af stald og lade må netop
ses på baggrund af, at gården har fået udvidet sit jordareal. Som vi
møder den på museet, har der været mulighed for at udnytte ca. 80 tdr.
land pløjejord og ca. 60 tdr. land kogsland i GI. Frederikskog, Ny
Frederikskog, Højer Kog og Rudbøl Kog.

Emmerlev sogn hører til den gruppe af sønderjydske sogne, hvor der i
ældre tid var blandet jurisdiktion. Før 1864 hørte nogle af sognets

Fig. 14. Der bælges ærter en sommermorgen på bænken foran stalden. Nr. 2 fra højre
er Claus Clausens kone, Caroline. Data som fig. 13.

Fig. 15. Daglig dørns set mod køkkenet. Langs loftet er en skabelonmalet frise i rødt,
hvidt og sort, rekonstrueret af museets malerkonservator på baggrund af et ganske
kort stykke, der blev afdækket ved nedtagningen af gården. A. R. Nielsen fot. 1972.

ejendomme til kongeriget og andre til hertugdømmet, og da Sønder
Sejerslev-gården havde været fæstegård under Schackenborg gods, var
dens beboere kongelige undersåtter. I 1855 hørte 160 af beboerne i Søn
der Sejerslev by under kongeriget Danmark (Ribe amt) og 250 under
hertugdømmet Slesvig (Tønder amt). Dette betød, at man i samme lands-
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Fig. 16. Et kig fra daglig dørns ind i kønne dørns. A. R. Nielsen [ot. 1972.

by fulgte forskellige love og anordninger med hensyn til retsvæsen, køb
og salg af ejendom, politivæsen, brandforsikring etc., alt efter borgernes
tilhørsforhold, ligesom man i Emmerlev sogn havde både en kongerigsk
og en slesvigsk sognefoged.
Efter krigen i 1864 blev de kongerigske enklaver sammen med her
tugdømmerne afstået til Preussen, og dermed indledtes en svær tid for
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sognet. I 1867 omlagdes administrationen komplet, idet man indførte
preussisk lovgivning og administration, samtidig med at man afske
digede de embedsmænd, der nægtede at aflægge ed til kongen af Preus
sen. Dansksindede borgere, der ville undgå preussisk krigstjeneste ud
vandrede, og de såkaldte „optanter", der forblev danske undersåtter,
risikerede udvisning uden rimelige begrundelser eller måtte leve under
en konstant udvisningstrussel.
Folketallet i sognet faldt fra 1503 (1860) til 1089 (1910), og man
kunne være fristet til at tro, at dette udelukkende var et resultat af
indlemmelsen i Preussen. Imidlertid må denne nedgang i folketallet også
ses på baggrund af den almindelige vandring mod industrien i byerne,
og på baggrund af den generelle udvandring mod Nordamerika og
Australien i disse år.
Gården på museet: Sønder Sejerslev-gården blev i 1874 overtaget af
Claus Nielsen Clausen. Han var født på familiens anden gård i nabo
sognet Brede sogn, hvortil hans far var flyttet fra Sønder Sejerslev i
1839, og i perioden 1839-1874 havde Sønder Sejerslev-gården dels
været udlejet, dels været drevet ved hjælp af en avlskarl. Claus Clau
sens oldefader var i øvrigt den første af familien Clausen, der ejede
gården, idet han overtog den efter Peter Michelsens enke, som sikrede
sig sin alderdom ved at gå på aftægt hos den nye ejer.
Som vi møder gården, er den for nylig blevet overtaget af en ung
landmand, der før indflytningen har moderniseret stuehuset: „vaaningsleiligheden er bleven ganske omdannet og bekvemmere indrettet“, som
sognekrøniken for Emmerlev sogn beretter.
Den pæne indgang, som ikke blev brugt til daglig, ligger mod syd,
hvorfra gården med den 42,5 m lange facade med de to murede kviste
også tager sig stateligst ud. Forstuen har murstensgulv og går tværs
gennem stuehuset, hvorved den deler længen i beboelse og stald. Sam
tidig er forstuen delt midtpå med en dør, og denne deling går igen i
hele beboelsen, sådan at man får en langsopdeling omtrent midt i huset:
mod syd en række stuer, og mod nord køkken og kamre.
22

Fig. 17. Væg i mellemstue med Martens' maleri. A. R. Nielsen fot. 1972.

Fra forstuen går en dør til kønne dørns, og er dørene åbne mellem
stuerne, får man et blik gennem alle fire rum: kønne dørns, daglig
dørns, mellemstue og pisel, alle adskilt med panelvægge. En sådan ræk
ke af stuer vidner om, at gården hører til de rigere i sognet, og karak
teristisk for egnen er flisebeklædningen på stuernes ydervægge, dekore-
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Fig. 18. Kiste i piselen med Claus Clausens navnetræk. Egetræsådret med påmalede
sorte „beslag«. A. R. Nielsen fot. 1972.

rede fliser i de tre første rum og udekorerede i piselen. Kønne dørns er,
som navnet fortæller, en dagligstue til pænere brug. Den er moderne
indrettet med tapet på indervægge, ferniseret gulv og blondegardiner for
vinduerne. Museet har ved genopstillingen valgt at illustrere stuens ka
rakter ved at dække op til fint kaffebord. Bordet, sofa og de syv tilhø
rende stole stammer alle fra Claus Clausens nyindretning i 1874; møble24

Fig. 19. Køkkenet set fra forstuen. A. R. Nielsen fot. 1972.

mentet har man opsporet og erhvervet ved familiens bistand. Stuen op
varmes med en dobbeltkakkelovn; dobbelt i den forstand, at den er halvt
indemuret i væggen til den næste stue, daglig dørns, som var familiens
sædvanlige opholdssted efter arbejdet. Her domineres rummet af det
egetræsådrede træværk. Døre, loft, vinduer og vindueskarme, skab og
alkovelåger; alt er malet i den særlige teknik, hvorved en simpel træsort
kunne bringes til at ligne en finere.

4
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I hjørnet findes gårdejerens skriveplads ved chatollet, og her har Claus
Clausen, der var kendt som en stor kreaturhandler, ført regnskaberne
for korn- og studehandler. Selv om indretningen af gården fandt sted
i 1874, har han beholdt den gammeldags so vemåde i alkoven, der
findes i væggen til køkkenet mod nord. Mellem alkoven og køkken
døren står et af Peter Michelsens standure på den plads, det sandsynlig
vis har haft siden det blev fremstillet omkring 1750. Uret, der er et
usædvanligt godt stykke håndværk, slår timeslag og viser udover sekun
der, dato og måned også ugedagens navn og symbol.
Et andet af Peter Michelsens arbejder, et solur, findes i vindueskar
men i den følgende stue, mellemstuen. Denne kan ligesom piselen ikke
opvarmes og har til daglig kun været brugt som soverum. På væggen
ind imod daglig dørns hænger et naivt maleri fra 1854, der omtrent
giver den besøgende et indtryk af udsigten fra stuens vinduer over mod
Emmerlev kirke og Høj kro. Desværre er det ikke lykkedes museet at
finde frem til oplysninger om maleren, der signerer sig „H. Martens “,
men der eksisterer i hvert fald endnu et af hans billeder - endda med
omtrent samme motiv, og det hænger i dag i Højkro. Denne kro har
spillet en central rolle i sognets kulturelle liv og var, indtil forsam
lingshuset blev bygget ca. 1910, samlingsstedet for sognets dansksindede.
Kroen har været centrum ved utallige kongefester, dyrskuer, ringrid
ninger og havefester.
Den yderste stue, pisel, illustrerer den gamle overstue, som den så
ud, før man på gårdene ved århundredskiftet indrettede den som pæn
stue med siddemøbler, sofa og borde. Det frie gulvareal er stort. Langs
væggene er gemmemøbler, skabe og kister til linned og kisteklær, og
dette fortæller ligesom de manglende opvarmningsmuligheder, at stuen
ikke er beregnet som opholdsstue. Vi ved ikke, om piselen her på gården
har været anvendt som ligstue, dvs. det rum hvor lig hensattes, og
hvor man vågede før begravelsen; men skikken har længe været i brug
her på egnen. Mange gårde har endnu i gavlen til piselen en særlig
ligdør, der kun er blevet brugt, når lig skulle bæres ud.
Bag piselen findes to kamre; det ene er gæsteværelse, og det andet
26

Fig. 20. Bryggerset. Til venstre gruekedel og åben skorsten, i baggrunden dør til kæl
der, i midten pigekammer og til højre dør til den egentlige gårdsplads med pumpen.
A. R. Nielsen fot. 1972.

brugtes på den måde, som ubenyttede stuer så ofte blev det dengang:
til henstilling af tekstilredskaber som karter, hasper, rokke og hegler.
Køkkenet blev ved Claus Clausens ombygning forsynet med jernkom
fur til afløsning af det åbne ildsted, og samtidig blev den førnævnte
dobbelte kakkelovn mellem kønne dørns og daglig dørns opsat i stuerne
4*
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Fig. 21. Folkestuen set fra bryggerset. A. R. Nielsen fot. 1972.

bagved. Køkkenrummet er aflangt, og under vinduerne mod den egent
lige gårdsplads, hvor pumpen findes, er bordet, hvor kvinderne spiste,
et langbord med skuffer til mel og gryn og en tilhørende bænk.
Til beboelseslængen er en tilbygget bryggerslænge med en række
specialrum: rullestue med rulle og linnedskab, folkestue hvor husfa
deren, karle og drenge spiste, en ret stor og dyb kælder og et pige28

Fig. 22. Stalden set fra forstuen. 1 brolægningen er nedfældet en køreplanke, der fører
til halvdøren ved møddingen ved staldens østgavl. A. R. Nielsen fot. 1972.

kammer. Bryggerset har et åbent ildsted og støbej ernsgruekedel, men
der findes ingen bageovn, som man skulle vente, i tilknytning til bryg
gersildstedet. Dette hænger sammen med, at hjemmebagningen var i af
tagende, i hvert fald for de bedre stillede, og i Sønder Sejerslev var på
den tid flere hvedebrøds- og rugbrødsbagere.
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Går man fra forstuen mod øst, kommer man ud i „æ bås“ (stalden),
hvor der i begge sider af det lange rum er „stal“ (båse) til dyrene.
Øverst mod forstuen er i søndre side plads til fire heste, og modsat
er et tøndelokum ved siden af en hakkelseskiste, placeret under hak
kelsesmaskinen på loftet. På gården staldfodrede man ca. 50 kreaturer,
heraf 7-8 malkekøer og resten ungkreaturer og stude. Da der ikke
i denne stald er trug til vanding i båsene, blev dyrene parvis slået løs
til vanding midt i stalden ved et muret trug, der fyldes gennem en
trærende fra pumpen på staldens sydside.
Fra stalden er en dør til „lille bås“, en studestald, der delvis er byg
get ind i den vestre ende af laden, og i tilknytning hertil er karlekam
meret, der også virker som selekammer. Karlenes alkover har en tynd
bræddevæg fælles med den første bås, hvor tyren stod, og en af museets
meddelere, der som dreng kom på gården, husker endnu ganske tyde
ligt, hvordan karlekammeret genlød af den store tyrs bevægelser.
Den store høj remslade er kun oplyst af de runde glugger i østgav
len og giver på museet desværre ikke det rigtige indtryk, da man af
hensyn til brandfaren ikke kan vise den fyldt med afgrøder: hø, halm
og utærsket korn. Dette giver imidlertid gæsten bedre mulighed for at
undersøge ladens særlige tagkonstruktion, hvor taget ikke bæres af
ydervæggene, men af de svære stolper (højremsben), der er placeret
i ca. IV2 m afstand fra de lave bulvægge. Rummet bruges som lade
(magasinrum), tærskelo og vognport. Rækken af høj remsben danner
sammen med bulvæggene i hver side af laden et aflangt rum, udskud,
og det sydlige er afskilt fra selve laden med lægter. Her opbevares
tørv til brændsel. I udskuddet mod nord findes en del markredskaber,
og man lægger særlig mærke til den svære hjulplov, en plovtype der
i denne egn blev brugt helt op til ca. 1910, mens den i det øvrige
Danmark for længst var forladt til fordel for den lettere svingplov.
Nu må man ikke forledes til at tro, at vesteregnens bønder var særlig
gammeldags landbrugere. Netop Claus Clausen var en af de gårdmænd i sognet, der var hurtigst til at prøve nye redskaber, og han havde
f. eks. allerede i 1874 købt en slåmaskine for at spare penge til høstfolk.
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Fig. 23. Højremsladens nordlige udskud med markredskaber, bl. a. hjulplov. A. R.
Nielsen fot. 1972.

Udvandringen betød mangel på arbejdskraft og stigende lønninger,
og dette var medvirkende til, at der i disse år blev indført mange nye
landbrugsmaskiner. At man i denne egn beholdt den gamle hjulplov,
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Fig. 24. Studestald og karlekammer. A. R. Nielsen fot. 1972.

hænger derimod sammen med denne plovtypes særlige egenskaber og
fordele ved pløjning af de tunge eng- og marsk jorder og brækning
af hedejord.
Udover de 4 heste, 50 kreaturer og nogle får holdt Claus Clausen
et par svin i en sti bag den lille studestald, og hønse-„huset“ var efter
vestjydsk skik anbragt over svinestien.
Gården har ingen særlig køkkenhave, da man plejede at udlægge et
nærliggende markstykke til dette formål, og haven på gårdens sydvest
lige side omkring beboelsesdelen er fortrinsvis til pryd. Foran stuehusets
vinduer er der en for egnen karakteristisk række lindetræer, og haven
er fint anlagt med regelrette stier, der skiller bede og græsplæner.
I sydøsthj ørnet ved det lave stengærde, der kun er stensat mod mar32

kerne og indefter blot skråner mod haven, et et lysthus, dvs. en lille
cirkulær plads omgivet af lindetræer.

Museet forsøger ved sine genopførelser at skildre landlig byggeskik
og landbefolkningens kultur så bredt som muligt, og udførelsen af
disse principper er selvfølgelig afhængig af, hvilke pengemidler museet
får at arbejde med, og hvilke bygninger der er mulighed for at over
tage. Sønder Sejerslev-gården skildrer på museet den velbjergede bon
de, men giver derved et ensidigt billede af egnens kultur. Sognedegn
J. Hansen, der skrev Emmerlev Sognekrønike, foretog i 1855 en analyse
af sognet, hvori han konkluderer, at 70 familier kan henregnes til
gårdmandsklassen, 175 til husmandsklassen og 121 til indersteklassen,
dvs. de jordløse husmænd. Disse forhold havde selvfølgelig ændret sig
en del i løbet af de 20 år frem til 1874, men giver alligevel basis for
Fig. 25. Gården på museet set fra nordvest. Fra denne vinkel er indtrykket af byg
ningskomplekset forvirrende, og de enkelte bygningsdeles funktionelle sammenhæng
begribes først ved et nærmere studium af grundplanen. Se forreste flap. A. R. Nielsen
fot. 1972.
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Fig. 26. Caroline Clausen mellem sine to søstre Grethe (t. v.) og Meta. Sidstnævnte var
gift med ejeren af nabogården, Andreas Sørensen Andresen. Deres datter Signe blev
siden gift med Claus Clausens søn Peter, der overtog museets gård i 1921. Data som
fig- 13.

et skøn over sognets sociale struktur på den tid, Claus Clausen flyttede
til gården.
Claus Clausen hørte til sognets overklasse. Familien ejede flere gårde,
og hans far Mikkel Sørensen Clausen var en højt agtet sognefoged,
der ved begravelsen blev fulgt af ca. 270 personer med 68 vogne. På
gården bespistes 200 gæster, og i testamentet blev oprettet et legat på
3900 Rigsmark til fordel for trængende i Sønder Sejerslev bylag.
Sønder Sejerslev-gården kan således kun tale for en beskeden del af
sognets befolkning; imidlertid kommer denne gård ikke til at blive den
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Fig. 27. Claus Nielsen Clausen. Affotografering af skilderi på museet.

eneste repræsentant for egnens kultur på museet. I 1965 var man så hel
dig at kunne overtage et hus fra nabobyen Nørre Sejerslev, og dette lille
syvfags hus, som er opført overfor Claus Clausens gård, illustrerer hus
mandens tilværelse.
Når de besøgende har glædet sig over Claus Clausens imponerende
gård, bør de gå over marken og kigge ind til husmandsfamilien, hvis
tilværelse blandt andet var baseret på kniplingen, et håndværk der netop
i disse år var i stærk tilbagegang på grund af den voksende konkur
rence fra de maskinfremstillede tekstiler.
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The Sønder Sejerslev Farm

In August, 1971, the Open Air Museum celebrated the opening to the public
of a new, and so far the biggest, building in the park, a farmstead from the
village of Sønder Sejerslev about two miles north of Højer in the south
western corner of North Schleswig. The place is very close to the German
border and to the tidal North Sea coast. In the museum the building re
presents the customary farmsteads of this area, one long wing facing south and
with added out-buildings. The dwelling house and stable are built out of red
bricks, the barn partly timbered, all buildings with thatched roofs. This part
of the country is characterized by shortage of woods and pronounced flatness.
The villages of the parish of Emmerlev, of which Sønder Sejerslev is one,
are situated on the rising ground where low marshes meet the moorland hin
terland.

History of the Building
During the last approximately 30 years before the year 1874 the farm was
partly let by the owning family, and what the farm represents in the museum
is the period shortly after 1874 when a young farmer took over, modernized
the dwelling, and moved in. A record of our farm was made as early as 1948
by the National Museum Farmhouse Investigations, on which occasion the
existence of very old details was proved. During the process of taking down
and re-construction all such traces were followed up and further records made.
The conclusion of the enquiry was that the original farm was smaller and to
a certain extent constructed with half-timbering. The walls were apparently
made from heavy horizontal boards with their ends mortised into the dividing
uprights, (oak-house, see fig. 4). Since that time, which was probably about
the middle of the 17th century, the farm was enlarged on several occasions.
The iron tie figures on the eastern gable will be dates referring to changes
rather than to the erection of the building.
The oak-house construction was gradually abandoned in favour of brick
walls, (fig. 6), a development which was among several reasons prompted by
the scarcity of building timber in this area. At the museum the oak-house
construction is only preserved in the barn and in one part of the stable.
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With the purpose of giving additional understanding of the seemingly
confused plan of the farm a tentative series of successive ground-plans has
been made, based on traces and markings in the timber elements compared
with archive and record office information, (see back flap).
Trade and Economy
Studies of documentary sources have to some extent made it possible to
describe the varied economy of the farm at different times, the conclusion
of the enquiry being that farming was not always the only or even the most
important means of income. Like many other farmers in this region the owners
of our farm had in the beginning of the 18th century investments placed in
shipping, either in cargo or in vessel, and the tidal water area inside the
islands along the southwestern coast of Jutland was an excellent basis for
coastal navigation, frequently used by the farmers for the transportation of
their export products.
The owner of the farm in the 1730’s, Peter Michelsen, did among several
trades business as a clock- and watch-maker, a detail which is illustrated by
the still preserved grandfather clock of his making now displayed in the liv
ing room.
The most important means of income in this region, however, is fattening of
steers and bullocks in the rich meadows and marshland that borders on the
ploughed lands on the higher grounds. The large number of extensions to the
farm must therefore be seen in the light of changing economy resulting from
the possessing family having from the 18th century till to-day been gathering
still more grass land.
In the situation which we meet in the museum the adjoining land exceeded
200 acres, and the stables had room for some 50 heads of cattle to be fed
through the winter.

The Farm in the Museum
The main entrance in the middle of the 42.5 metre long front leads to a
passageway which in accordance with local custom separates the living
quarters in the western end from the stable in the eastern. The dwelling has
a row of four rooms en suite, a sign of wealth. The rest of the living
quarters are some spare rooms and a big kitchen. To the north is added a
scullery wing which contains, besides the scullery, the maid’s room, a cellar,
a room for mangling and ironing, and the servants’ hall where the men and
boys of the farm would take their meals. The barn is connected with the
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northern side of the long stable, and the western end of the barn is divided
into a room for the male farm-hands and, next to it, a small bullock stable.
The big barn is a so-called nave and side aisle construction and was used
partly as storage for hay and unthreshed grain, partly as threshing floor.
The northern lean-to forms a room for various agricultural implements.
In the Open Air Museum the Sønder Sejerslev farm gives an impression of
the living conditions of a well-off farmer from that part of the country. The
owner of the farm from the 1870’s, Claus Nielsen Clausen, was able to
bequeath to his sons three farms.
In order to get an impression of the social range within the parish the
guest should pay a visit to a smallholder’s cottage from the neighbouring
village called Nørre Sejerslev, placed opposite to the large farmstead.

Illustrations
Front flap: The farm in the museum. Plan and elevation.
1. The farmstead from Sønder Sejerslev in the Open Air Museum, view
from southeast.
2. Dismantling the farm.
3. The small farm-yard in the middle of the farm, a consequence of the
many extensions of the buildings.
4. Oak-house. The posts placed on foundation stones (syldsten), the horizon
tal boards forming the wall (bullvæg).
5. Detail of beam No. VII in the passageway, cf. fig. 6.
6. Sectional view showing brick wall together with the fastening of the roof
construction.
7. The farm in the museum. Sectional view of stable and barn.
8. The Sønder Sejerslev farm in situ.
9-10. Two pages of the account book of the farm, used from 1698 to
1878. Now at the museum.
11. Copy of the cadastral map, 1843.
12. The face of the Peter Michelsen grandfather clock.
13. Harvesting. One of the about 120 photos taken by one of the daughters
in the farm between 1900 and 1915. All negatives now at the museum.
14. Women shelling peas on a summer morning, sitting on a bench in front
of the farm. No. 2 from right to left is the farmer’s wife (see text to fig.
13).
15. The living room (daglig dørns).
16. The drawing room (kønne dørns).
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17. A local artist’s impression of the view towards the church and the inn.
The painting is now hanging in the middle living rom (mellemstue).
18. In the best room (pisel), the chest belonging to the farmer, Claus Nielsen
Clausen.
19. The kitchen seen from the passageway.
20. The scullery. In the background doors to the cellar and the maid’s room.
21. The servants’ hall where all males had their meals.
22. The stable seen from the passageway.
23. The northern aisle of the barn with various implements, one of them an
old wheel plough, in use till approximately 1910.
24. The farm-hands’ room and the small bullock stable.
25. View from the northwest showing the farm in its present position in the
museum.
26. Caroline Clausen, the wife of Claus Nielsen Clausen, between her two
sisters (see text to fig. 13).
27. The farmer, Claus Nielsen Clausen, known as a great cattle dealer.
Back flap: Plan of the farm at different stages. No. 3 approx. 1750, No. 4 1779
and No. 5 1823. No. 6 is the present stage in the museum.
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Flappen heroverfor: Forsøgsvis rekonstruktion af gårdens udvikling. Stadierne 3, 4 og
5 kan omtrentlig henføres til tidspunkterne 1750, 1779 og 1823. 6 viser gårdens udseen
de efter ombygningen i 1874, - som på museet. Den ved 5 skitserede bygning syd for
stalden er en lade, tidligst erkendt ved en brandtaksation fra 1805, og ifølge Emmer lev
Sognekrønike, nedrevet i 1859. Der findes ingen oplysninger om opførelsestidspunkt,
bygningskonstruktion o. lign, for denne lade, og ved udgravningen til den nye gård
i 1962 fandtes ikke spor efter bygningen. Der har sandsynligvis været tale om en strå
tækt bindingsværksbygning med væglukninger af hul, og dens størrelse er her
angivet efter matrikelkortet 1843 (se fig. 11). Bygningens form på dette kort er dog
tydeligvis mere en signatur end udtryk for en egentlig opmåling. Det understreges, at
dette udviklingsforløb kun må opfattes som et hjælpemiddel til forståelse af gårdens
bygningshistorie, og ikke som gengivelser af konkrete situationer. Tegnet af F. Kirk
1972.
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