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Ude godt, hjemme bedst
- Fyrstebesøg i Haderslev og hertug Hans
dqn Ældres rejser Af Mikkel Leth Jespersen

Hertug Hans den Ældre er i eftertiden 
blevet opfattet som en fyrste, der ikke 
rejste meget ud, men befandt sig bedst, 
når han opholdt sig hjemme i sit sles- 
vig-holstenske hertugdømme. Ved 
nærmere eftersyn blev det dog til en del 
rejser i løbet af hans lange regeringstid, 
der strakte sig fra 1544 til 1580. Med 
udgangspunkt i kurfyrst August af 
Sachsen og hans hustru Annas besøg i 
Haderslev 1557 fortæller stipendiat 
Mikkel Leth Jespersen historien om 
Hans den Ældres rejser i det tyske rige 
og en tur til Italien.

Fint besøg

Da kurfyrsteparret og deres store 
følge havde været i København 
på besøg og efterfølgende i Haderslev, 

ledsagede Hans den Ældre dem til 
Sachsen, hvor han opholdt sig nogle 
måneder, inden han atter vendte 
hjem til Haderslev.

Formålet med det sachsiske besøg i 
Danmark var at hente kongesønnen 
hertug Magnus, som skulle stå i fyr
stelære i Sachsen. Det var en fast tra
dition i tidens fyrstekultur, at sønner-

Prægtige optog var et centralt led i 
1500-tallets fyrstekultur, og ved særlige 
begivenheder inviteredes venner og fami
lie fta nær og fjern. Udenlandske fyrsters 
tilstedeværelse bidrog til at kaste glans 
over den regerende familie. Her ved Fre
derik II's kroning den 20. august 1559 
ses hertug Hans den Ældre, side om side 
med lillebror Adolf af Gottorp og fulgt af 
deres råder. Under baldakinen rider 
hovedpersonen Frederik II og ved siden 
af ham August af Sachsen, der som regel 
mødte op med hustruen Anna, når der 
var fest hos den danske kongefamilie. 
Stikket er fta 1589 og udført af Franz 
Hogenberg og Simon Novellanus. Foto
graferet fra udgave på Det slesvig-hol- 
stenske landsbibliotek i Kiel.
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ne blev sendt i fyrstelære hos nære 
slægtninge i andre fyrstendømmer. 
Hans den Ældre havde selv været i 
Preussen i årene 1536 til 1542, hvor 
han havde stået i lære hos sin svoger, 
Albrecht af Preussen, som var gift med 
hertugens halvstoresøster, Dorothea. 
Hans den Ældres yngre bror, hertug 
Adolf af Gottorp, tilbragte ligeledes 
nogle år i Hessen. Fyrstelæren var en 
måde, hvorpå de kommende fyrster 
kunne samle sig erfaringer og opbyg
ge forbindelser, til de en dag selv 
skulle regere. De skulle lære at gebær
de sig og stifte bekendtskab med livet 
ved hoffet. 1 1557 var hertug Magnus 
17 år gammel. Han var den næstæld
ste søn af kong Christian III og dron

ning Dorothea, lillebror til den sene
re Frederik II. Det var derfor blevet 
besluttet, at han skulle til Dresden, 
hvor hans ældste søster Anna var gift 
med hertug August. Det var ikke 
tilfældigt, at det var Hans den Ældre, 
der var blevet bedt om at ledsage 
Magnus og hertugparret fra Køben
havn til Dresden. Han var onkel til 
Anna og Magnus, og i 1548 havde han 
deltaget i hertugparrets bryllup i Tor- 
gau i Sachsen.

Mens selskabet endnu opholdt sig i 
København, begyndte Hans den Æl
dre at træffe forberedelser til rejsen. 
På vejen hjem til Sachsen havde man 
planlagt at gøre holdt i Haderslev, 
som var hertugens residensstad. Her-

Smukke og kostbare tapeter var 
en vigtig del af renæssancens 
fyrstelige boligindretning. Ikke 
alene bidrog de til æstetikken, 
de kunne også hjælpe med at 
holde på varmen. Det var såle
des vigtigt, at de gårde i Ha
derslev, hvor de fyrstelige 
gæster skulle overnatte i 1557, 
blev dekoreret med tapeter eller 
'teppichen', som hertugen 
kaldte dem. Da tapeterne var 
meget dyre at fremstille, var de 
forbeholdt samfundets eliter. 
11567 bad hertugen en amt
mand om at sende sin kone, 
så hun kunne stå for indret
ningen i forbindelse med et 
fyrstebesøg. Hun skulle blandt 
andet smykke husene med ta
peter ('decken'). De to tapeter 
stammer muligvis fra Hans
borg og befinder sig i dag på 
henholdsvis Museumsberg 
Flensburg (th.) og National
museet (tv.).
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Medaljen er det eneste egentlige portræt, der 
findes overleveret af hertug Hans den Ældre.

Indskriften er følgende: D(ei) G(ratia)
Johan Se(nor) Her(es) Nor(vegiæ) 

Slees(vegiæ) Hol(satiæ) etc. D(ux), som 
oversat til dansk betyder: Hans den 

Ældre af Guds nåde, arving til Nor
ge, hertug af Slesvig-Holsten osv.

Den er særlig interessant i forbindelse 
med hertugens rejser, fordi den 
efter alt at dømme blev udført i

Sachsen i 1573, hvilket indikerer, at 
hertugen besøgte kurfyrsteparret på

vejen til eller fra Venedig dette år. Kunst
neren er den sydtyske medaljør Valentin

Maler, og medaljen befinder sig i Møntkabi
nettet i Den statslige Kunstsamling, Dresden.
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tugen begyndte således også 
at planlægge det fine besøg. 
Den 22. september skrev 
han til en af sine mest betro
ede råder, Breide Rantzau, at 
han skulle gøre sig klar til at 
tage med på turen til Dres
den. Samme dag skrev han 
til Breide Rantzaus bror, Si
vert Rantzau, som også var 
hans råd og desuden amt
mand i Haderslev. Han skul
le begynde at arrangere 
modtagelsen af selskabet, 
som efter hertugens bedste 
overbevisning ville ankom
me til Haderslev to uger se
nere, altså omkring den 6. 
oktober. Først og fremmest 
skulle Sivert Rantzau varsko 
borgerne om selskabets an
komst, således at de kunne 
sørge for, at der var rigeligt 
med vin og godt hamborgsk 
øl i byen. Det var dog ikke 
kun menneskene, der skulle
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have forplejning, også selskabets om
kring 350 heste skulle der skaffes fo
der til. Det kunne være svært at finde 
havre nok, så hertugen havde bestilt 
en sending fra stalleren (fogeden) på 
Nordstrand, Henrik Hacke. Der måtte 
ikke mangle noget.

Indkvarteringen
Dernæst var der spørgsmålet angåen
de overnatning til de mange menne
sker. Der skulle findes et passende 
logi til de fyrstelige gæster. I den for
bindelse havde hertugen aftalt med 
Mouritz Høcken, som var en af hans 
hoftj enere, at kurfyrsten, dennes ge
malinde og hertugindens 'frauenzim- 
mer', altså hofdamer og tjenestepiger, 
kunne blive indlogeret i hans hus i 
Haderslev.

Dronning Dorothea ønskede at 
overnatte i nærheden af hertugpar
ret, så amtmanden skulle anbringe 
hende i Wobitzers hus. Her var for
mentlig tale om et hus tilhørende 
adelsmanden Wobislaw Wobitzer til 
Ladkærgård. Sivert Rantzau skulle der
for sikre, at Mouritz Høcken og andre 
sørgede for ophængning af tæpper i 
begge huse ("die beiden heuser mit 
teppichen zur noturft gesmucht und 
tzugerichtet"). Vægtæpper var en 
uundværlig del af tidens festlige 
boligindretning for fyrster og adel. 
Hertug Magnus skulle overnatte sam
men med dronningen. Kong Chris
tian III skulle ikke med, hvilket for
mentlig havde sin årsag i, at han var 
plaget af sygdom i de sidste år af sit 
liv. Til gengæld skulle kongens ældste 
søn kronprins Frederik (II) med. Han 
skulle indlogeres på Haderslevhus, og 
hertugen foreslog derfor Sivert Rant
zau, at Frederik boede i hans kammer 
over porten.

Selskabet var dog langt større end 
blot medlemmerne af det danske 
kongehus og det sachsiske hertugpar. 
Med i følget var også hertugen af 
Liineburg, herrerne af Reufi og nogle 
flere hofjunkere. Inden selskabets an
komst til byen ville kurfyrstens forri
der ankomme til Haderslev og arran
gere deres overnatning. I den forbin
delse gentog hertugen, at borgerne 
skulle være velforsynede med ham
borgsk øl, da hofsinderne skulle spise 
i deres herberg og altså ikke på slot
tet.

Dernæst skulle den lokale adel i Ha
derslev amt samles i byen. Det blev 
derfor pålagt sekretæren Jeronimus 
Boldig at drage rundt og indkalde 
landjunkerne, der skulle ankomme 
til Haderslev den 12. eller den 13. ok
tober - selskabets ankomst var således 
blevet udskudt en lille uges tid. I det 
følgende blev det udspecificeret, hvil
ke adelsmænd det helt konkret dreje
de sig om. Det gjaldt Hans Johansen 
Lindenov til Fovslet, Moritz Emiksen 
til Revsø, Henrik Rantzau til Tovskov, 
Ditlev von Buchwald til Gram, Joa
kim Breide til Hejis Vargård, Henrik 
von Ahlefeldt, Poul Sehested og Hans 
Reichenbach til Vandlinggård. Det 
var de lokale godsejere, der blev ind
kaldt til at kaste glans over selskabets 
modtagelse i Haderslev. Endelig blev 
også tre af hertugens råder indkaldt. 
Det gjaldt hr. Iven Reventlow til Rix- 
torf, Christoffer Rantzau til Bulk og 
Gregorius von Ahlefeldt til Søgård. 
Til slottet skulle der købes 15-16 tøn
der hamborgsk øl, ligesom der skulle 
indkøbes forskelligt klæde til unifor
mer.

Om selve besøget i Haderslev vides 
ikke andet, end at hertugen den 11. 
oktober sendte et brev fra byen. Vi 
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kan kun forestille os hvilken ekstraor
dinær begivenhed, det må have været 
for Haderslevs borgere med kurfyrste
parret, deres følge af fyrster og hofsin- 
der og i alt omkring 350 heste, sam
lingen af den lokale adel og råderne. 
Det var et opbud, som sjældent så sin 
lige i Haderslev, og som indbyggerne 
sent ville glemme.

Turen til Sachsen
Nu gik hertugen i gang med at plan
lægge den videre færd til Sachsen. 
Han skulle have sammenkaldt et føl
ge af egne hofsinder og skrev derfor 
til adelsmændene Jasper von Buch- 
wald, Laurents Wensin og Johan 
Rathlou, at de skulle med på rejsen. 
De skulle stille med svende og heste -

Enhver renæssancefyrste med respekt for sig selv byggede et eller flere prægtige slot
te. Da der var fyrstebesøg i Haderslev i 1557, var Hans den Ældres slot, Hansborg, 
endnu under opførelse. Gæsterne måtte derfor indlogeres i byen og på den gamle og 
formentlig temmelig ubekvemme middelalderborg, Haderslevhus. Under sine rejser 
til Sachsen søgte hertugen inspiration til opførelsen af Hansborg, som stod færdigt 
i 1562. Stikket fra 1588 er udført af Georg Braun og Franz Hogenberg og befinder 
sig på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

Fo
to

: M
us

eu
m

 Sø
nd

er
jy

lla
nd

 - 
A

rk
æ

ol
og

i H
ad

er
sle

v



8 Sønderjysk Månedsskrift 1 • 2009

Anna (1532-1585) var Christian III's ældste datter og således storesøster til Frede
rik IL 11548 blev hun gift med August afSachsen i Torgau. Fyrstelige ægteskaber 
var på denne tid først og fremmest politiske alliancer, og Anna og August var 
blandt det danske kongehus' tætteste forbundsfæller i anden halvdel af 1500-tal- 
let. Hans den Ældre havde, som det fremgår af artiklen, også særdeles tætte relati
oner til Sachsen. Anna var efter alt at dømme en ligeværdig partner for August, og 
hun gik ikke af vejen for at blande sig i politiske forhold. Parret fik 15 børn. Male
riet befinder sig på Rosenborg.

tre ryttere per mand. Jasper Buch- 
wald blev dog senere fritaget fra tu
ren, fordi det som husbond var ham 
ubelejligt at skulle rejse. Da hertugen 
havde brug for en forrider på turen og 
ikke selv havde en sådan ved sit hof, 
bad han Jasper Rantzau om at låne 
hans svend ved navn Juge von Peine, 
der angiveligt kunne varetage embe
det som forrider. Klosteret i Bordes

holm skulle stille med to heste og en 
svend til toget.

Det var ikke kun Jasper Buchwald, 
der vægrede sig ved at skulle med på 
den lange rejse, også Breide Rantzau 
slog sig i tøjret. Denne gang holdt 
hertugen dog fast og bad ham endnu 
engang nådigt om at tage med ("be
gern nochmals gantz gnediglich"). 
Formuleringen ligner en egentlig 
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befaling. Hertugen skrev videre, at 
Breide Rantzau skulle stille med seks 
ryttere i Bramstedt den 23. oktober, 
hvor han så kunne slutte sig til sel
skabet. Det ser da også ud til, at Brei
de faktisk kom med, da hertugen un
dervejs bad hr. Johan Rantzau til Brei- 
tenburg indkræve 'tyrkerskat' til kej
seren i Breides sted. Til alle deltager
ne på toget udsendte hertugen nøje 
instrukser om den forventede på
klædning - mønstre og farver.

Fra Haderslev skulle selskabet rejse 
videre over Rendsborg, hvor hertu
gen havde instrueret Iven Reventlow 
om at arrangere overnatning. Den 
24. oktober kunne dronning Doro- 
thea skrive til kongen, at selskabet 
var vel ankommet til Rendsborg. Da
gen efter skulle de videre til Bram
stedt og dagen derpå videre til Ham
borg, hvor dronningen ville tage af
sked med selskabet og vende næsen 
hjemad.

Den 14. december skrev Hans den 
Ældre til kongen, at selskabet var vel 
ankommet til Meifien. Kongen var 
naturligvis interesseret i at høre, 
hvordan turen gik. Hertugen fortalte, 
at selskabet en tid lang havde været 
på vildsvinej agt, hvilket var en af ti
dens almindelige forlystelser, når fyr
ster var samlede for at pleje deres for
bindelser. Den 7. december var de an
kommet til residensstaden Dresden, 
hvor de skulle tilbringe endnu nogle 
dage, før de skulle op i de omkring
liggende bjergbyer. Hertugen havde 
søgt om lov til hjemrejse, men havde 
endnu ikke fået svar fra kurfyrsten. 
Den 24. december kunne han fortæl
le Sivert Rantzau, at han nu for alvor 
ville søge at komme af sted hjemad 
("zu widerreise mit ernste trachten").

Hjemkomsten
Der gik dog endnu nogen tid, før 
Hans den Ældre begav sig hjemover. 
Hvad, de følgende måneder gik med, 
er uvist, men omkring den 1. marts 
1558 var han tilbage i Haderslev. Da 
skrev hertugen til kongen, at han ger
ne snart ville komme på besøg, men 
at han først skulle sove ud og komme 
til sig selv efter den lange rejse. Såle
des lyder hertugens egne ord: "så 
snart vi atter har fået udhvilet en 
smule, er kommet til os selv og har 
fået ordnet vores sager her på stedet, 
så vil vi, såfremt det passer kongen, 
komme på et broderligt og venskabe
ligt besøg".

Hertugen var tydeligvis udmattet 
efter turen, som derefter ikke nævnes 
mere i kilderne. Rejsen fik dog allige
vel et lille efterspil, som er særlig in
teressant, fordi det kan føje endnu en 
lille brik til historien om det nu 
længst forsvundne Hansborg slot i 
Haderslev. I Pirna, der ligger lidt uden 
for Dresden, og som må være en af de 
bjergbyer, han omtaler i sit brev til 
kongen, havde hertugen nemlig be
nyttet lejligheden til at bestille 200 
gode hvide kvadersten, som hver 
skulle være 3 alen lange, 1 alen brede 
og en halv alen tykke. Leverandøren 
var byens borgmester Laurents Fu
gen. Stenene skulle fragtes til Ham
borg ad Elben, hvor hertugens kon
takt Joakim Damerow ("up dem hop- 
penmarckte wonhafftig") ville mod
tage dem.

Den 6. maj var 177 kvadersten så 
ankommet til Hamborg, hvor Joakim 
Damerow havde modtaget dem. Her
tugen skulle derefter have fragtet 
dem fra Hamborg til Tønder, hvor 
stenene skulle losses. Til den ende 
kunne han bruge undersåtterne på 
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Nordstrand og skrev derfor til stalle- 
ren Henrik Hacke. Hertugen bad 
Henrik Hacke forhandle med under
såtterne på Nordstrand, om de ikke 
kunne forære ham fragten. Hvis ikke 
ville hertugen dog betale det beløb, 
stalleren anviste. Han synes, for
handlingerne skulle forsøges først. 
Som læseren nok har bemærket, 
manglede der 23 kvadersten i forsen
delsen. Det havde hertugen også ob
serveret. Derfor skrev han den 6. maj 
atter til Laurents Fugen i Pirna. Han 
sendte 20 daler ekstra og bad borg
mesteren sende de manglende sten 
ved næstkommende lejlighed. I 1560 
bestilte Hans den Ældre atter bygge
materialer i Sachsen. Denne gang 
drejede det sig om sten til den vin
deltrappe, som Hansborg efter tidens 
mode skulle forsynes med. Fyrstebe
søg havde således en række forskelli
ge formål, der rakte lige fra, at man 
plejede sit udenlandske netværk af 
slægtninge og alliancer, til, at man vi
ste sine besiddelser frem og så, hvad 
andre kunne præstere. Det kunne 
være, at man fandt noget, man kun
ne bruge derhjemme.

De tyske kurbade
I den følgende tid rejste Hans den Æl
dre ikke meget udenlands. I 1561 var 
han et kort smut over Holstens sydli
ge grænse, da han tilbragte tre dage i 
Braunschweig-Ltineburg-Celle, hvor
efter han straks vendte hjem igen. 
Ved årsskiftet 1564/65 skulle hertu
gen have været i Kassel til fejringen af 
Adolfs bryllup med Christine af Hes- 
sen, men på grund af pestudbrud i 
byen blev festen flyttet til Gottorp.

I 1573 foretog han så atter en større 
rejse gennem det centrale Europa. 
Det er ikke meget, der vides om rej

sen, der strakte sig fra omkring mid
ten af april til den 1. september. En 
årbog beretter, at hertugen var i Ve
nedig, og efter tilbagekomsten fortæl
les det, at hele selskabet nåede vel 
hjem, bortset fra adelsmanden Cas- 
par Harmenssen. Han havde været 
hertugens staldmester, men var ble
vet syg på rejsen. Han døde i Basel på 
vejen tilbage, hvor han også blev be
gravet.

Inden afrejsen fortalte hertugen Si
vert Rantzau, at han tog af sted for at 
søge sin lykke og helbredelse ("unser 
gliick und heill zuvorsuchen"). En 
anden af hans nære medarbejdere, 
Hans von der Wisch, informerede 
han om, at han skulle til Tyskland og 
besøge de varme bade ("eine reise in 
deutschland nach dem warmen bade 
furgnommen"). Den 1. september var 
hertugens råder i Haderslev blevet in
formeret om, at han nu var vel hjem
kommet til Bordesholm, "frisch und 
gesundet". Besøget ved de lindrende 
kurbade havde angiveligt haft sin til
tænkte virkning på den aldrende her
tug.

Den sidste rejste
Måske havde hertugen fået smag for 
at rejse. Allerede året efter drog han 
mod syd igen for endnu engang at 
besøge kurfyrsteparret i Sachsen. I be
gyndelsen af august måned havde 
han forordnet nogle råder til at vare
tage regeringen, indtil han atter 
vendte hjem. Ved samme tid infor
merede han kongen om den fore
stående rejse.

Den 20. september befandt han sig 
i Miihlberg, hvorfra han sendte et 
brev hjem til Adolf. Han beklagede, 
at han ikke havde skrevet før, men 
dette var første lejlighed. Hertugen 
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kunne fortælle, at han var ankommet 
til Torgau den 21. august, hvor han 
mødtes med det sachsiske hertugpar. 
Allerede den 23. august rejste selska
bet videre til Miihlberg, hvor man 
den 28. mødtes med administratoren 
af Magdeburg og Georg Friedrich, 
som begge var markgrever af Bran- 
denburg. De havde medbragt deres 
hustruer, jomfruer og den unge her
tug Johan af Liegnitz (søn af hertug 
Georg). Sammen rejste de alle videre 
til Annaburg, et prægtigt renæssance
slot, som netop var ved at blive fuld
ført ved denne tid. Her gik de på jagt 
og tilbragte en fornøjelig tid sammen 
med diverse forlystelser. Derefter skil
tes de fra de øvrige fyrster, og den 9. 
august rejste hertugen med kurfyrste
parret tilbage til Miihlberg. August 
ville gerne vise Hans endnu et af sine 
slotte, nemlig Augustusburg. Hans 
begyndte at blive bekymret for, om 
han kunne nå hjem i tide til at over
tage fællesregeringen af Slesvig-Hol- 
sten den 29. september, som han 
egentlig skulle. Hertugen overvejede 
at bede om lov til snarlig hjemrejse, 
men kunne mærke, at en sådan an
modning ville blive taget ilde op. Det 
ønskede han ikke, da han satte stor 
pris på det sachsiske hertugpar. Han 
måtte berede sig på at blive endnu en 
tid for at glæde værterne. Hertugen 
bad derfor Adolf, om han ikke kunne 
varetage fællesregering, indtil han 
selv vendte hjem. Desuden sendte 
hertugen forskellige nyheder til 
Adolf, som han havde modtaget i 
Sachsen. Endelig kunne hertugen for
tælle, at han havde diskuteret sagen 
om forleningen af Slesvig som et len 

under Danmark med forskellige per
soner ved det sachsiske hof. De men
te, at hertugerne havde en god sag 
over for kongen.

Fra Miihlberg rejste selskabet videre 
sydpå mod Dresden. I midten af ok
tober sendte hertugen et par breve 
hjem fra Dresden til de råder, som 
passede regeringen derhjemme ("die 
heimgelassene Rethe"). Han skrev, at 
turen derfra ville gå tilbage til Au
gustusburg og videre til Torgau, hvor
efter han håbede at kunne begive sig 
hjemover: "og ved Guds nåde snarest 
vende hjem til jer i landet og med fa
derlig, tro og flittig omhyggelighed 
personligt varetage regeringen".

Hertugen ville angiveligt gerne 
hjem, men der skulle gå endnu en 
rum tid, før det lod sig gøre. Han var 
først tilbage i Holsten omkring mid
ten af december. Så vidt vides rejste 
hertugen derefter ikke over Holstens 
sydgrænse. Derimod rejste han flere 
gange til Danmark, men det er anden 
historie. ■
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En overlever i en katastrofetid
- herredsfoged Jep Andersen fra Bæk

Af Carsten Porskrog Rasmussen

For det gamle Haderslev amt var krigs
årene 1657-60 en katastrofe af næsten 
ufattelige dimensioner, der for en tid 
slog lokalsamfundet delvis i stykker. 
Efter krigen var situationen trøstesløs, 
og de fleste af de overlevende måtte stil
le sig tilfreds, hvis de overhovedet kun
ne holde gården bare halvt i drift. Men 
midt i ulykken klarede én mand sig 
fint: herredsfogden Jep Andersen i Bæk. 
Dr. phil. Carsten P. Rasmussen, Århus 
Universitet, fortæller om den driftige 
gårdmand Jep Andersen i Bæk, der 
klarede sig gennem de vanskelige år og 
tillige havde overskud til at låne ud 
efter krigsårene 1657-60.

SOM RESTEN AF SØNDERJYLLAND havde 
Haderslev amt oplevet fjendtlige 

besættelser 1627-29 og 1644-45. Hver 
gang havde det medført planløs vold 
og plyndring på den ene side og sy
stematisk brandskatning på den an
den. Tidens hære søgte at få de besat
te områder til at dække udgifterne til 
soldaternes løn og forsørgelse - og må
ske endda gøre en forretning ud af 
det. Forunderligt nok kom samfundet 
nogenlunde over disse ulykkesår.

Det blev anderledes med den tredje 
krig. I 1657 rykkede svenske tropper 
igen ind i Sønderjylland, og igen 
brød forsvaret hurtigt sammen. Vi 
ved ikke så meget om den svenske be
sættelse, men det har uden tvivl 
været svært for befolkningen at skaf
fe mad og penge til endnu en besæt

telseshær. Det blev ikke bedre af, at 
tropperne blev i landet, også efter der 
blev fred i februar 1658, og de var der 
endnu, da svenskerne genoptog kri
gen i august 1658.

Ironisk nok blev ondt dog til værre, 
da fjenden i september 1658 blev for
jaget af en allieret hær af polske, 
brandenburgske og kejserlige tropper. 
Vi har bevaret en række rædselsberet- 
ninger fra denne besættelse, som 
altså fandt sted for netop 350 år si
den. Måske var polakkerne, som har 
fået et særlig dårligt ry, faktisk mere 
brutale end svenskerne. Måske var 
forklaringen, at befolkningen ikke 
længere kunne skaffe de penge og fø
devarer, tropperne krævede, og at 
tropperne så søgte at få pengene frem 
med plyndring og tortur. Fra store 
områder flygtede folk i rædsel.

Som om det ikke var galt nok, førte 
tropperne en epidemi med sig, som 
begyndte at sprede sig i foråret 1659 
og kulminerede hen på sommeren og 
det tidlige efterår. Da den havde raset 
af, var måske 80-90 % af befolknin
gen døde i sogne som Hygum, Jels og 
Oksenvad, og i det meste af Hader
slev amt var det formentlig over halv
delen. Kun egnen omkring Ribe og 
Skærbæk og halvøerne længst mod 
øst - Stenderup og Øsby-Halk - var 
gået nogenlunde fri.

Gram herred efter krigen
Efter krigen var situationen trøstes-
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Dette udsnit af Johannes Meyers kort over Haderslev amt 1652 viser den centrale 
og vestlige del af Gram herred. Dyrkede marker (vist med hvidt) vekslede med hede 
(de prikkede områder) og nogle steder med en ret åben skov (vist med træer).

løs. I det store Gram herred, der dan
nede en uregelmæssig trekant med 
Sønderballe Hoved som den sydøstli
ge spids, Nustrup og dele af Gram 
sogne som den sydvestlige og Jels 
som den nordlige, havde der før kri
gen været ca. 800 gård- og husmænd. 
11663, altså tre år efter krigen, var der 
kun 252 skatteydere i herredet. Der 
var beboere på lidt flere gårde og 
huse, da en del nytiltrådte bønder 
havde fået nogle års skattefrihed, 
men ikke mange. Kun i Hoptrup og 
Magstrup sogne og enkelte nabo
landsbyer så det nogenlunde ud. I 
resten af herredet var højst hver tred
je ejendom beboet.

Netop i dette herred får vi nogle 
glimt af situationen efter krigen, for
di vi har bevaret retsprotokoller - 
tingbøger - fra Gram herredsting fra 
1661 og 1667-72. I tingbogen regi
streres, hvad der blev sagt eller læst 
højt ved retten. Ud over en række 

korte omtaler af gældssager fanger 
vurderinger og besigtigelser af en 
række øde gårde og dødsboer op
mærksomheden .

Hvor sølle tilstanden var, illustreres 
af den besigtigelse, som seks mænd 
fra herredet den 6. juli 1660 foretog 
af den nu afdøde Christen Jessens 
gård i Kolsnap i Nustrup sogn. Byg
ningerne var der endnu -14 fag 'sals
hus' (stuehus) og to avlsbygninger 
('ladehuse') på 7 og 13 fag. De synes 
at have været i nogenlunde stand, 
men til gengæld var der næsten intet 
i dem. Vurderingsmændene fandt 
hverken korn eller besætning på 
gården. Af løse værdier var der kun to 
små borde, et skab, en kværn, en bøt
te og et par stole.

Endnu ringere så det ud i Tomas 
Mikkelsens gård i Skjoldager øst for 
Gram, da den blev vurderet i marts 
1661. Ud over 11 fag stuehus og 9 fag 
'ladehus' var der på gården en kiste 
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uden låg - måske fordi den var brudt 
op af tropper på jagt efter værdier - et 
bord og en 'bing' (melkiste).

Det tog lang tid at få denne egn på 
fode. Endnu ti år efter krigen lå et 
meget stort antal gårde i herredet 
øde, og de gårde, der var beboede, var 
kun i ringe drift. Da man i 1670 vur
derede dødsboet efter Tomas Jør
gensen i Ustrup i Vedsted sogn, var 
der på gården to heste, to køer, en 
kvie, fem får og fire svin. Der var sået 
fire ørtug (= fem tønder) rug på mar
kerne. Indboet i stuehuset var såre 
beskedent og blev kun vurderet til 
omkring 15 mark. Af møbler vurdere
des et skab, to borde og to gamle 
skrin. Af husgeråd var det mest vær
difulde en kobberkedel og to små 

messingkedler (en slags kogekar) og 
en jerngryde, som blev vurderet til 6 
mark i alt. I alt var der værdier for 357 
mark, hvoraf bygningerne tegnede 
sig for halvdelen og kornet på mar
ken og den beskedne besætning for 
langt det meste af resten. Da gælden 
var 1.186 mark, rakte det ikke langt. 
Gården blev overladt til kreditorerne. 
Omvendt er selve det, at der var så 
stor en gæld, et vidnesbyrd om, at ti
derne engang havde været bedre. El
lers var der nemlig ikke nogen, der 
ville have lånt bonden så mange pen
ge-

Jep Andersen
Midt i al denne tristesse lyser døds
boet efter herredsfogden Jep Ander
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I1655 fik Jep Andersen 
opsat en stor gravsten i 
Nustrup kirke, dels over 
Thomas Olufsen, som nok 
var hans svigerfar, dels 
over ham selv og hans 
kone, skønt de da begge 
levede. I stenens hjørner ses 
de fire evangelister og et 
bibelsted for hvert evange
lium. Til venstre ses Kris- 
tus med korset og til højre 
med sejrsfanen, som tegn 
på Jesu død og genopstan
delse. Men så var efter
mælet forberedt, og man 
behøvede bare at tilføje de 
nødvendige oplysninger.
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sen fra Bæk i Nustrup sogn op. Jep 
Andersen døde i 1670. Han var da 58 
år gammel, så han må være født i 
1611 eller 1612. Jep Andersen var af 
fremtrædende slægt. Hans far, Anders 
Jepsen i Rise, blev herredsfoged i Rise 
herred 1633, og efter hans død 1649 
gik hvervet til Jep Andersens bror, 
Thomas. Jep Andersen blev selv her
redsfoged over Gram herred i 1635, 
kun 23 år gammel.

Formentlig havde han giftet sig til 
en markant position i Gram herred. I 
1655 fik han opsat en gravsten i 
Nustrup kirke. Ud over ham selv og 
hans kone, som begge levede i 1655, 
mindes stenen Thomas Olufsen i 
Bæk, der havde været sandemand og 
var død i 1627. Det var også hans tid
ligere gård, Jep Andersen sad på. 
Gravstenen siger det ikke direkte, 
men meget taler for, at Thomas Oluf
sen var Jep Andersens svigerfar. Des
værre kaldes Jep Andersens kone kun 
'Margrete Jeppes' på stenen, så vi ikke 
kan få familieforholdet endeligt be
kræftet. Vi ved heller ikke, hvornår 
Jep Andersen havde overtaget gården 
i Bæk, men det må i hvert fald være 
før 1655. Initialerne IA på himlen 
over prædikestolen i Nustrup kirke, 
som er opsat allerede i 1635, kunne 
dog tyde på, at Jep Andersen allerede 
da som en ung mand havde sat sig 
fast som gårdmand i Bæk.

Jep Andersen havde allerede før kri
gen været en betydelig mand. I 1655 
kunne han overdrage gården Fugl
sang i Oksenvad sogn til Henrik 
Vognsen på den betingelse, at Henrik 
"efter Guds forsyn og tilskikkelse skal 
have Karen, Nis Kocks datter i Høj
rup, som er hos Jep Andersen og er 
hans kones datter, som det er aftalt 
mellem dem". Jep Andersen havde 

overtaget Fuglsang efter den forrige 
beboers død og betalt arvinger og kre
ditorer ud. Han havde magt over tin
gene. Samtidig får vi oplyst, at hans 
kone Margrete tidligere havde været 
gift med Nis Kock.

Margrete døde som så mange an
dre i 1659. Jep Andersen overlevede 
derimod krigen, og vi møder ham 
igen som leder af herredstinget, så 
snart krigen var forbi. Det var ham, 
der iværksatte vurderingerne af 
mange af de øde og forarmede gårde 
i tiden efter krigen. Vurderingerne 
blev ofte foranlediget af kreditorer, 
der søgte at sikre så meget som mu
ligt af deres tilgodehavender. Det var 
også i hans egen interesse. I tre af de 
boer, som blev vurderet, var Jep An
dersen selv blandt kreditorerne. 
Mest havde han til gode hos sin 
egen sognepræst Peder Hjort, der var 
død under krigen. Ham havde Jep 
Andersen lånt ikke mindre end 450 
mark i 1655. Det er et svimlende be
løb - værdien af ti stude eller den 
normale afgift til amtskassen af en 
halvgård i over ti år. Uheldigvis var 
præstens bo insolvent, da gælden 
var tre gange så stor som aktiverne, 
og herredsfogden blev ikke placeret 
blandt de såkaldt privilegerede kre
ditorer.

Også sin egen nabo Peder Hansen i 
Bæk havde Jep Andersen lånt penge i 
1655, men dog kun 60 mark. Peder 
Hansen havde dog naturligt nok ikke 
kunnet betale renter siden krigsud
bruddet, og Jep Andersen havde end
da lagt et års skat ud for ham, så det 
samlede tilgodehavende var på 93 
mark. Heller ikke det beløb var der 
dækning for.

Før Jep Andersens død møder vi 
ham også som kreditor i Mads Han



16

sens gård i Skjoldager, Hans Knud- 
sens i Ringtved og Jørgen Bertelsens 
og Knud Nielsens i Kastrup. Gælden 
gik i de tre sidste tilfælde tilbage til 
hhv. 1642, 1648 og 1652-53. Jep An
dersen havde været en pengestærk 
mand på egnen i mange år. Da han 
døde i 1670, var hans bo langt rigere 
end noget andet bo efter en bonde i 
datidens Gram Herred.

Gården i Bæk
Jep Andersen boede på en fæstegård i 
Bæk i Nustrup sogn. Det hører ikke 
umiddelbart til de bedste egne i Gram 
herred. Omkring 1710, hvor hele Ha
derslev amt blev undersøgt af en 
kommission, dyrkede bønderne i 
Nustrup udelukkende rug og boghve
de, og det var typisk for udprægede 
sandjordsegne. Egnens gårde havde 
god sommergræsning, men kun be
grænsede enge til høslæt. Det bety
der, at de heller ikke havde specielt 
gode forudsætninger for studefed
ning.

Gården var en fæstegård på to ot- 
ting, senere kendt som Kraggård. Den 
var blandt de største i Bæk, men i jor- 
debøgerne fremstår den dog ikke som 
én af de få virkelige storgårde i sog
net. Alligevel var det en statelig gård, 
vurderingsmændene fandt, da de 
gjorde boet op. Stuehuset var på hele 
21 fag plus 2 fag 'kvist', dvs. korshus. 
Da et fag typisk var godt halvanden 
meter bredt, har huset nok haft en 
længde af omkring 35 meter. De sam
lede avlsbygninger var på 57 fag, som 
tilsyneladende dannede to gårde. I 
den søndre gård var der en 13 fag 
lang bygning mod syd og en fem fag 
lang bygning mod øst. I den nordlige 
gård var der bygninger på tre sider - 
en ti fag lang bygning mod vest, en 
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12 fags bygning mod nord og en hele 
17 fag lang bygning med port mod 
øst. Her må stuehuset altså have lig
get mod syd, og det forekommer 
mest sandsynligt, at stuehuset har 
ligget midt i gården. Der har så været 
gårdspladser mod nord og syd.

Bygningerne i den nordlige gård 
bliver betegnet som brøstfældige, 
altså forfaldne, i skiftet. Der står ikke 
noget om tilstanden i den sydlige 
gård, men faktisk er vurderingen pr. 
fag hus endnu lavere. Derimod synes 
stuehuset at have været i god stand, 
for det blev sat til 12 mark pr. fag, 
som var højt for tiden.

Noget af det mest imponerende ved 
gården var besætningen. Mens de fle
ste andre gårde, som vi finder vurde
ret i tingbogen fra 1670-72, kun hav
de 2-4 køer og et par heste, var det 
helt andre tal, man fandt hos Jep An
dersen. Der var seks heste, hvoraf de 
to dog havde været stjålet, og den 
ene af dem betegnes som udlevet. De 
andre fire har til gengæld været gode 
dyr, for de var højt vurderet.

Helt svimlende var kvægbesætnin
gen. Der var 26 køer, som dog beteg
nes som "magre", og en del af dem 
var "ringe og små". Der var også en 
tyr, tolv stude og fire tredjeårsstude, 
seks kvier, fire kviekalve, syv stude
kalve og ni spædekalve - altså i alt 
ikke mindre end 69 stykker kvæg. 
Omkring år 1710, hvor landbruget el
lers var mere på fode, var gennem
snitsbesætningen på gårde i Nustrup 
sogn 3 køer og 5 andre stykker kvæg. 
Jep Andersen havde otte gange så me
get! De bedste gårde i Bæk havde om
kring 1710 hhv. 5 og 6 køer og 19-20 
stykker kvæg i alt. Dem overgik Jep 
Andersen altså tre-fire gange. Også får 
var der i stort tal - 52 voksne og 24
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11635 blev der opsat en ny lydhimmel over prædikestolen i Nustrup kirke. På den 
flankeres et 'C4' for Christian IV (til venstre i billedet) af navnetræk for fire 
personer, som utvivlsomt var fremtrædende bønder i sognet. Mon ikke IA (midt for) 
står for Jep Andersen, der netop det år blev herredsfoged?
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unge får. Svinehold var ikke så vigtigt 
dengang, men 24 stk. er ganske man
ge. Opremsningen af besætningen 
slutter med fire gæs og en gase.

På markerne var der sået 18 ørtug 
rug, dvs. 22,5 tønde. Det er usædvan
lig meget for egnen. Omkring 1710 
såede de største gårde i Bæk kun ti 
tønder rug om året, og det peger også 
på, at Jep Andersen har forenet to 
gårde under sig. Der var også korn på 
loftet - 12 ørtug rug, 4 ørtug byg og 
godt 21 ørtug boghvede. Den store 
mængde boghvede hænger nok sam
men med, at der ikke var sået bog
hvede endnu her 5. maj. Det virker 
sent for os, men i det våde klima, der 
herskede omkring 1670, kom vårsæ
den ofte sent i jorden.

Gården var altså stor og i fuld drift. 
Der var også, hvad der skulle være af 

redskaber. Blandt andet opregnes to 
plove, fem vogne, seks leer og en hel 
masse andet. Til at passe gården var 
der adskillige tjenestefolk. Blandt kre
ditorerne i boet var to mandlige og to 
kvindelige tjenestefolk, der hver hav
de et halvt års løn til gode, foruden 
"drengen som har kørt ploven". Der 
synes altså at have været to karle, en 
dreng og to piger på gården.

Et rigt indbo
Stuehusets indbo svarede til bygnin
ger og besætning. I en tid, hvor al uld 
og hør skulle kartes og spindes og 
tøjet væves med håndkraft, repræ
senterede tekstiler store værdier. Vi 
ved, at det var populært plyndrings
gods for soldaterne, og det er påfal
dende, hvor sjældent der var tekstiler 
af værdi hos andre bønder i dødsbo
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erne i tingbogen. Men hos Jep An
dersen var der ingen mangel.

Vigtigst var sengetøjet, fordi det re
præsenterede store mængder stof. 
Skifterne taler om 'senge', men me
ner egentlig komplette sæt af senge
tøj med dyner og lagner. Den første 
seng i stuen med puder og underdy
ner, lagner og to grønne gardiner blev 
sat til 50 mark, mens den anden seng 
i samme stue blev vurderet til 20 
mark. Videre var der en seng i mel
lemkammeret, én i dørnset og én i 
'skolen', foruden pigernes seng i ba- 
gehuset og to senge i 'svendekamme
ret' (karlekammeret). De sidste blev 
kun sat til 6-9 mark hver. Ud over de 
komplette senge var der otte hør
garns lagner, seks blårgarns lagner, 
fire bordduge og meget andet. Der 
var også ganske meget personligt tøj 
- kjoler, snøreliv, et kristen tøj osv. Det 
meste var ikke højt vurderet, men en 
kvindes 'mantel' var dog sat for 12 
mark.

Møbler repræsenterede ikke den 
store værdi, da det var langt lettere at 
save og snedkre en kiste end at spin
de og væve et dynevår. Vurderingen 
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nævner fire kister, seks skrin, fire 
såkaldte binge (kasse eller kiste til op
bevaring af mel, korn og lign.), to 
skabe, tre borde og 20 stole. Ingen af 
møblerne synes dog at være af særlig 
kvalitet. Den højeste vurdering var 
for bordet i stuen med to skuffer, som 
blev sat til seks mark.

Til gengæld var husgeråd af metal 
af værdi. Usædvanligt var det, at hu
set rummede to jernkakkelovne, som 
tilsammen blev vurderet til hele 60 
mark. En bryggerkedel var vurderet 
til 42 mark - lige så meget som den 
lange østerlade med porten i - og en 
brændevinskedel til 12. Videre var 
der to kobberkedler, fire messingked
ler, tre jerngryder og en kobbergryde, 
ti lysestager, 18 tinfade, 37 tintal
lerkner, syv tinkander og forskelligt 
andet tintøj.

Alligevel er det dog nok sølvtøjet, 
som er det mest imponerende vid
nesbyrd om, hvor godt Jep Andersen 
var kommet gennem de ulykkelige 
krigsår. Pragtstykket var en kande 
med Jep Andersens navn og årstallet 
1646. Den vejede 61 lod, dvs. ca. 1,1 
kg. To mindre sølvkander bar faderen 

De sølvkander, der nævnes i skiftet, har 
formentlig været lågkrus af samme type som 
dette, der er udført omkring 1700 af Thomas 
Hansen Bahr i Haderslev og nu er på 
Museumsberg Flensburg.
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Anders Jepsens navn, så også de må 
have overlevet krigen. Også en bræn
devinsskål og et bæger bar Jep Ander
sens navn. Videre var der 19 sølvske- 
er, flere sølvkæder og en mængde 
sølvknapper. Endda var der også guld 
i boet. En pung indeholdt 15 gulddu- 
kater, og mere løst var der endnu en 
guldmønt og tre guldringe. I alt var 
der sølv og guld og rede penge for 
omkring 470 mark - mere end de 
samlede aktiver i de fleste boer på eg
nen i disse år!

Bøger
At Jep Andersen kunne læse og skri
ve, er indlysende. Ellers kunne han 
ikke passe sit arbejde som herredsfo
ged, hvor han hele tiden har skullet 
tage stilling til fremlagte dokumen
ter. Vi ved også, at han selv førte 
regnskabsbog.

Han efterlod sig også nogle bøger. 
De blev ikke vurderet. Fire blev ud
trykkelig hensat til sønnens læsning, 
mens de andre blot blev udleveret 
uden vurdering. Heldigvis får vi at 
vide, hvilke bøger det drejer sig om. 
Det var ikke noget stort bibliotek, 
men dog så mange bøger, at Jep An
dersen må have holdt af at læse. De 
fleste bøger var med sikkerhed på 
dansk, kun én udtrykkelig på tysk. 
Dansk var også det sprog, tingbogen 
blev ført på. Dansk har været det do
minerende skrift- og kultursprog på 
egnen.

Typisk for tiden var de fleste bøger 
af religiøst indhold. Vi må tro, at Jep 
Andersen har holdt husandagt jævn
ligt. I hvert fald var der i boet to hus- 
postiller, en katekismusforklaring, en 
udgave af Davids salmer, Peter Tide
mands bønnebog (en populær bøn
nebog, der var udkommet første gang 

i 1563), en tysk bønnebog og en op
byggelig bog kaldet 'den gyldne 
klenodie', som nok er bogen 'Guds 
Børns Gyldne Klenod', en oprindeligt 
engelsk bog, der udkom på dansk i 
1651. Det peger på, at Jep Andersen 
har haft en personlig interesse i sin 
kristentro og gerne læste opbyggelig 
litteratur.

Jep Andersens virke som herredsfo
ged mærkes ved, at han ejede et ek
semplar af Jyske Lov og - mere over
raskende - også 'den norske lovbog'. 
Endelig var der i samlingen "en 
dansk historiebog", som Jep Ander
sen havde fået foræret af en præst, og 
to ligprædikener, herunder "sal. Høj
lovlig ihukommelse prins Christian 
den 5tes ligprædiken" - altså Chris
tian IV's ældste søn, den 'udvalgte 
prins', som døde kort før sin far.

Det økonomiske netværk
Vi har allerede mødt Jep Andersen 
som kreditor i flere boer. Da man 
gjorde hans eget bo op, rummede det 
både en bog, der opregnede en lang 
række tilgodehavender, og en række 
løse gældsbreve. Betegnende nok 
blev mange af disse tilgodehavender 
regnet for usikre, så de opgjordes for 
sig, efter at man først havde opgjort 
de fysiske værdier på gården og fun
det dækning for al gæld der.

I alt opregnes hele 38 debitorer. Tre 
skyldte mere end 100 mark, ti mindre 
end ti mark, men de fleste tilgodeha
vender fordelte sig fra 10 til 80 mark. 
Kun i få tilfælde oplyses det, hvor 
gammelt lånet var. Fire poster gik 
med sikkerhed tilbage til tiden før 
krigen, mens omvendt fem med sik
kerhed var fra tiden efter krigen. Det 
sidste er næsten det mest bemærkel
sesværdige. Selv i de hårde efterkrigs
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år har Jep Andersen kunnet og villet 
yde lån eller kredit.

Kun i ret få tilfælde oplyses det, 
hvad gælden skyldes. Én skyldte "for 
hans gård" og én for et landbolhus. 
Her synes at være tale om, at Jep An
dersen på én eller anden måde har 
overtaget ejendomme - måske efter 
krigen - og afhændet dem videre. Ved 
nogle af de mindre beløb fremgår, at 
de var for korn, en ko eller en hest. 
Det forekommer sandsynligt, at Jep 
Andersen har hjulpet folk i gang efter 
krigen ved at skaffe dem noget korn, 
en hest eller en ko på kredit. Ved fle
re af de større beløb står, at de er efter 
'obligation' eller 'brev'. Det peger på, 
at det har været egentlige lån.

Jep Andersen havde endda skaffet 
dyr og sædekorn til naboer på andre 
måder. Hos fem bønder i forskellige 
landsbyer i omegnen var der i årene 
1667-69 placeret 37 får. Nogle var 
døde, to var bidt af ulven. Til 
gengæld var der i mellemtiden kom
met 49 unge får og lam til. Det frem
går af skiftet, at aftalen var, at lam
mene skulle deles halvt mellem Jep 
Andersen og de bønder, der lagde 
græs og opsyn til. Det var en ganske 
hård forrentning til Jep Andersen, 
men omvendt delte han også risiko
en. På samme måde holdt Jep Ander
sen i en særlig bog regnskab med 
godt 15 tønder havre og godt en tøn
de rug, der var "sået til halvt" hos 
otte bønder, de fem i hjemsognet og 
de tre andre i Magstrup sogn noget 
længere mod øst. Det må forstås 
sådan, at Jep Andersen leverede kor
net, de andre bønder jord og arbejde. 
Høsten skulle deles lige.

Geografisk fordelte Jep Andersens 
tilgodehavender sig over et ret stort 
område. I hjemsognet Nustrup havde 
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han penge til gode hos 16 personer 
og korn og får "til halvt" hos syv. 
Dermed fandtes halvdelen af hans 
forskellige former for debitorer i 
hjemsognet. De fleste af resten var ret 
jævnt fordelt over Gram herred. Af de 
sogne, hvis hoveddel lå i herredet, 
mangler kun Sommersted, men det er 
dog tydeligt, at Jep Andersen ikke 
gjorde sig så stærkt gældende i det 
sydøstlige hjørne. Til gengæld havde 
han tre tilgodehavender i byer, der lå 
på den anden side af herredsgrænsen 
mod nord og vest samt en enkelt post 
i Haderslev by. Jep Andersens økono
miske netværk havde sit tyngde
punkt i Nustrup sogn, men strakte ud 
over næsten det ganske herred - og 
lidt længere endnu.

En driftig mand
Jep Andersen var en rig mand midt i 
en situation, hvor næsten alle andre 
var forarmede. Hans skifte forklarer 
ikke helt, hvordan det lykkedes ham, 
men det giver os nogle indikationer. 
For det første var han en rig mand 
også før krigen, måske gennem arv og 
med stor sandsynlighed gennem sit 
giftermål. Så har Jep Andersens hverv 
som herredsfoged været en kilde til 
velstand. Herredsfogden modtog ge
byrer for de mange sager, han ekspe
derede.

Krigen havde medført store tab 
også for Jep Andersen, men han var 
alligevel kommet igennem den. 
Måske har han været med til at skaf
fe penge og korn til besættelsesmag
ten - og måske er han så sluppet for 
selv at blive udplyndret, hvad der 
kunne forklare rigdommen af både 
sengetøj og sølvtøj.

Efter krigen har Jep Andersen været 
med til at få økonomien på fode igen
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Kort over hvor de personer, Jep Andersen havde lånt penge eller leveret udsæd og 
får til halvpartdrift, boede. Hans egen bopæl er markeret med det lille flag.

ved at udlåne penge, skaffe folk korn 
og kvæg på kredit og ved at levere 
folk får og korn mod at få det halve 
af udbyttet. Ikke mindst det sidste var 
med til at øge hans egen velstand. 
Det har sikkert ofte været bittert for 
nogle af de bønder, der var rige før 
krigen, at måtte gå ind på sådanne 
vilkår, men omvendt har Jep Ander
sen været med til at få økonomien i 
gang igen.

Det er dog ikke sikkert, at det gjor
de ham populær. Et sagn hævder, at 
han gik igen, fordi han havde taget 
umyndige børns penge, og skønt 
præsten manede ham i jorden, ved
blev han at dukke op. Det kan være 
folkeviddets syn på den driftige pen
gemand, der overtog gårde fra afdøde 
naboer for en slik.

Døden
Jep Andersen blev begravet med ma
ner. Sognepræsten Hr. Johannes i 
Nustrup fik 36 mark for at holde lig
prædiken over ham, den lokale degn 
fik tre mark for at synge og fire andre 
degne - vel fra nabosognene - hver to 
mark for at assistere ham. Derefter 
blev der holdt et ordentligt gilde. Pe
ter Møller i Haderslev krævede 48 
mark, bl.a. for "et og andet til den sal. 
mands begravelse", mens borgmester 
Godtfred Schumacher havde leveret 
øl og brændevin for 22 mark, og Hen
rik Skøt, også i Haderslev, fik hele 50 
mark for øl ved samme lejlighed. Be
tegnelsen gravøl synes i dette tilfælde 
at have haft sin berettigelse.

Sønnen Anders Jepsen gik i skole i 
Haderslev hos latinskolens konrek- 
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tor, som fik hele 100 mark af boet for 
et års undervisning, kost og logi. 
Hvilke planer, man havde lagt, er 
uklart, men mon ikke faderen havde 
regnet med, at han både skulle have 
den store gård og hvervet som her
redsfoged efter ham. Sådan gik det 
ikke, da sønnen ikke var gammel 
nok. Peder Hansen Holm blev ny her
redsfoged. En række bønder blev ud
peget som formyndere for Anders 
Jepsen, og den nye herredsfoged 
spurgte dem én for én om de ville 
påtage sig at bestyre gården.
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Kun den afdødes bror Mathias An
dersen fra Hønkys meldte sig. Han 
fæstede gården og blev formynder for 
drengen. Med gården overtog han det 
meste af boet på drengens vegne, men 
en væsentlig del af værdierne blev 
dog deponeret hos fem andre for
myndere. Mathias Andersen beholdt 
gården til 1691. Anders Jepsen blev 
hverken herredsfoged eller gårdmand 
i Bæk. Endnu i 1670'erne synes han at 
have holdt til hos sin onkel, men 
hans videre skæbne er ukendt. ■

Nogle af Johannes Meyers kort til Caspar Danckwerths beskrivelse af Slesvig og 
Holsten er ledsaget af vignetter. På et kort over Ejdersted ses dette ægtepar, der 
glæder sig over landbrugets frugter. Også Jep Andersen havde kom og kvæg i overflod.
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Den, der er iblandt børn, er i godt 
selskab - Streger til et portræt af degnen 
og læreren Peter Møller Af Thomas Petersen

Degnen var den respekterede og vidende 
autoritet i lokalsamfundet, der kunne 
få stor betydning for den enkelte elev. 
Thomas Petersen fortæller om sit møde 
med 'degnen' Peter Møller (1886-1977) 
i fjerde klasse på skolen i Jejsing.

Der findes mennesker, man aldrig 
glemmer. Også selv om der går 
mange år. Det er næsten 60 år siden, 

hans og mine veje krydsedes. Jeg var 
på det tidspunkt en knægt på kun ti 
til elleve år, mens han var nær pen
sionsalderen. Min læser har sikkert 
allerede gættet, at det drejer sig om 
en lærer. Ja, denne historie handler 
om min lærer i underskolens fjerde 
og femte klasse. Hans navn var Peter 
Møller. Ved siden af at være enelærer, 
først i Hostrup, dernæst i Jejsing, var 
han også degn i den lokale sognekir
ke. Ham skal de følgende linjer hand
le om, men først lidt baggrund og lidt 
kontekst.

Min forestilling om degne - før Pe
ter Møller - var formet af min fars 
hyppige og yndede genfortælling af 
H.C. Andersens eventyr om Lille 
Claus og Store Claus. Og ikke mindst 
af sidstnævnte storskryders afsky for 
degne. For mig var en degn på den 
baggrund en person, der på den ene 
side var ikke så lidt grådig - og på den 
anden side ikke så lidt latterlig ved 
dels at ligge nede i en kiste og dels at 

bede så mindeligt for sit liv. Med an
dre ord svarede min opfattelse af deg
ne godt til litteraturens yndede bille
de af en lidt ynkelig person. Tænk 
blot på en Blichers eller en Holbergs 
degnefigur. I henholdsvis 'En lands
bydegns dagbog' og 'Jeppe på bjer
get'. Eller på ordsproget "Degne og 
Duer gjør skidne Stuer". I virkelighe
dens verden var degneembedet ble
vet afskaffet allerede i 1814 og erstat
tet af posten som kirkesanger på lan
det og som kordegn i byerne. Siden 
Reformationen i 1536 havde degnen 
ved siden af at bistå præsten under 
gudstjenesten - især på landet - haft 
en funktion i undervisningen.

Men i Hostrup havde embedet 
overlevet i begge funktioner - i hvert 
fald uofficielt og i daglig tale. Det 
havde her i øvrigt haft en lidt usæd
vanlig historie, idet embedet i slut
ningen af 1500-tallet blev knyttet til 
herregården Solvig. Nådigfruen her, 
Dorothea von Rantzow, forærede 
omkring 1590 en af sine piger et styk
ke jord, svarende til "en hel Solviger 
Plov" i Hostrup by. Med den udtryk
kelige klausul, at hun og alle de føl
gende ejere skulle "løse Fæste hos 
Herskabet paa Solvig og aarlig betale 
30 Skilling Recognitionspenge". Den
ne pige giftede sig med den lokale 
degn med navnet Kaisen. På den 
måde kom jord og gård til at høre 
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sammen med degneembedet i 
Hostrup. Det betød, at der stadig i be
gyndelsen af 1900-tallet hørte 96 
tønder land med til degneembedet. 
Og at det blev finansieret med afka
stet fra denne jord.

Denne situation og den tilliggende 
jord har næppe generet landmands
sønnen Peter Møller, da han efter 
Genforeningen i 1920 overtog jobbet 
som enelærer og degn i Hostrup. Hele 
33 år varetog han her embedet som 
lærer - som nævnt først ved Hostrup 
og senere ved Jejsing skole. Lidt læn
gere som degn. Peter Møllers bag
grund er interessant. Selv havde han 
ønsket at gå i forældrenes fodspor 
som bønder, men de havde til 
gengæld et brændende ønske om, at 

han skulle studere et eller andet. Og 
sådan blev det. Peter Møller var født 
i 1886 på Århuskanten. Som kun 21- 
årig, i 1907, dimitteredes han fra det 
tyske seminarium i Haderslev. Han 
var derefter enelærer i Hyrup ved 
Toftlund og senere i Skrydstrup.

Hvad havde fået en ung mand fra 
Århusegnen til at drage til det nordli
ge Slesvig og her søge ind på et tysk
sproget seminarium - for derefter i en 
årrække at virke som lærer i tyskspro
gede og preussiske skoler? Han har 
næppe omkring 1905 kunnet forudse 
Genforeningen halvandet årti senere. 
Var hans motiv at gøre en indsats i 
det tyske skolevæsen i håb om at sæt
te et spinkelt dansk aftryk på det? 
Som dansksindet og som en unger-
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Degneboligen i Hostrup, bygget 1914 til afløsning af den tidligere, der var brændt. 
Da landmandssønnen og den nu unge lærer Peter Møller flyttede ind her i 1920, 
hørte der 96 tønder land til embedet. Det var i dette statelige og solidt byggede 
hus, degnen samlede de elever til privatundervisning, der var udvalgt til efter 5. 
klasse at fortsætte i mellemskolen i Tønder.
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svend, opdraget i danske traditioner? 
Som for eksempel at liste danske 
pædagogiske ideer og principper ind 
i den preussiske kasernepædagogik. 
Vi kan ikke vide det med sikkerhed. 
Men med mine egne erfaringer fra 
Møllers undervisning et lille halvt 
århundrede senere tør jeg godt gisne 
om, at Møllers motiv har været noget 
i den retning.

Jeg har også en anden kilde som 
grundlag for mine gisninger. Da Peter 
Møller i 1953 lod sig pensionere, gav 
han et interview til en lokalavis. 
Hans engagement i og kærlighed til 
børn lyser ud af interviewet - det var 
netop et kærnepunkt i den nordiske 
reformpædagogik, som den udvikle
de sig i begyndelsen af 1900-tallet. 
Journalisten bag afskedsinterviewet 
ville have Møller til at kommentere 
det udsagn, at den danske skole var 
den bedste genforeningsgave, Søn
derjylland kunne få i 1920. Hans be
skedne svar lyder: "Det føler jeg mig 
ikke kompetent til at dømme i. Den 
slags udtalelser fremsættes gerne af 
folk, som ikke har forstand på den 
slags. Jeg vil hellere sige, at det bed
ste, der skete for skolen ved Genfore
ningen, var, at børnene herefter blev 
undervist på deres modersmål. Det er 
nemlig en forbrydelse mod børnene 
at give dem den grundlæggende un
dervisning på et fremmed sprog".

Det er tydeligt, at børnene og deres 
tarv var det centrale i Møllers skole
syn. Det rummer tydelige elementer 
af den reformpædagogik, der med 
rod i den amerikanske filosof og 
pædagog John Deweys (1859-1952) 
tanker gik over store dele af Europa i 
begyndelsen af 1900-tallet. Det er 
muligt, at Møller ikke har kendt De- 
wey, men omsorgen for det enkelte 

barn og ønsket om at sætte det i cen
trum havde de til fælles. Det, han 
kaldte hovedfagene, det vil sige 
dansk, regning og religion, skulle 
være det centrale i undervisningen. - 
En skole, der ikke yder topresultater i 
hovedfagene, er efter mit skøn ikke 
noget værd, udtalte han i afskedsin
terviewet i 1953.

Peter Møllers positive holdning til 
børn kom ligeledes til udtryk, da han 
blev spurgt, om børnene ikke var ble
vet sværere at omgås. Det er naturlig
vis vanskeligt at vide, hvad journa
listen mere præcist mente med 
spørgsmålet. Men lærer Møllers svar 
afspejler igen hans umiddelbart posi
tive holdning til eleverne. - Børnene 
er blevet livligere, og det er en fordel. 
De ved og kan mere, er ganske enkelt 
mere oplyste end før - lød hans svar. 
Ganske vist er mange børn blevet 
mere adspredte, fortsatte han, og de 
har sværere ved at koncentrere sig. 
Det gør dem mere overfladiske. Syn
deren i denne udvikling er efter Møl
lers mening radioen, som ikke levner 
den fornødne ro til lektierne. Men 
han vil ikke beklage sig - i det store og 
hele er børnene søde og rare, og de 
fleste af dem kommer fra udmærkede 
hjem. Han fremhæver specielt frem
gangen inden for arbejderklassen - 
børnene herfra er velklædte og veltil
fredse.

"- I det hele taget er det herligt for 
en lærer at møde en flok glade skole
børn, ganske kort kan jeg udtrykke 
det således: Den, der er blandt børn, 
er i godt selskab."

Med dette glade og optimistiske 
budskab sluttede interviewet. Lærer 
Møller tog sin afsked som lærer som 
67-årig i 1953. Men degnen, kirke
sangeren, organisten og ringeren
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fortsatte i yderligere tre år. Da han 
fyldte 70, flyttede han til Haderslev - 
den by, hvor han havde fået sin ud
dannelse et halvt århundrede før.

Min egen oplevelse af Peter Møller 
svarer godt til hans udtalelser i af
skedsinterviewet. Det gælder hans 
omsorg for grundfagene dansk og 
regning, og det gælder ikke mindst 
hans øje for, at skolens sociale ansvar 
skulle tages alvorligt. Med andre ord 
at også børn fra ikke-læsevante mil
jøer skulle have mulighed for at 
fortsætte undervisningen ud over de 
lovbefalede syv år. Selv kom jeg ind 
under Peter Møllers lærervinger i 
slutningen af hans karriere - nærme
re bestemt, da jeg kom i 4. klasse i 
1949. Kun et år havde jeg ham. Men 
trods den korte tid har jeg til i dag be
varet det aftryk, som dette år og lærer 
Møller efterlod. Afgørende beslutnin
ger vedrørende mit fremtidige liv 
blev nemlig taget i det år.

Min skolegang var startet i Alslev 
skole den 1. april 1946. På det tids
punkt var jeg næsten otte år gammel. 
Mine forældre tilhørte det tyske 
mindretal, og de usikre efterkrigsår 
generelt og usikkerheden omkring de 
fremtidige skoleforhold specielt gjor
de, at de havde undladt at sende mig 
i skole i april 1945. Et år kom jeg til 
at gå i Alslev skole. Den første dag i 
april 1947 flyttede vi fra Alslevkro til 
et husmandssted i Tidsholm mellem 
Jejsing og Rørkær. Min skolegang 
fortsatte dermed i Jejsing. Princippet 
med flere årgange i samme klasse
værelse kendte jeg fra Alslev. Det var 
naturligvis gældende også i den nye 
skole. Mens læreren arbejdede med 
den ene årgang i den ene side af sko
lestuen, arbejdede den anden selv
stændigt med noget andet.

Enhedsskolen og centralskolen var 
omkring 1950'erne endnu kun stre
ger på tegnebrættet - i hvert fald på 
landet. Men som en variant og som 
udtryk for en 'overdreven luksus' 
husede den lille stationsby Jejsing 
hele tre skolebygninger med hver 
sin lærer. I den ene herskede siden 
1931 frøken Clausen over de første 
tre skoleårgange. Jeg husker, at hun 
ud fra min alder først anbragte mig i 
3. klasse, men hun fandt hurtigt ud 
af, at der hørte jeg ikke hjemme end
nu. Så jeg blev rykket en årgang til
bage. Frk. Clausen husker jeg som en 
sorthåret og meget myndig dame. 
Rygtet ville vide, at hun i visse 
tilfælde godt kunne finde på at bru
ge spanskrøret. Det kunne også for
tælles, at i realiteten var hun slet 
ikke rigtig læreruddannet. Hun var 
'kun' forskolelærer - en dengang 
selvstændig lærerkategori.

Den næste skole husede 4. og 5. 
klassetrin. Her regerede datidens hr. 
Møller - degnen, som han normalt 
blev kaldt mand og mand imellem. 
Oprindelig havde han undervist ved 
Hostrup skole - så længe den eksiste
rede som selvstændig skole. Selv om 
Jejsing som bebyggelse går langt til
bage i historien, var det jernbanens 
komme, der havde gjort den til sta
tionsby og tyngdepunkt i sognet. Po
sitionen som stationsby havde hur
tigt gjort Jejsing til det økonomiske 
centrum i sognet. Her lå mejeriet, 
samtlige forretninger - og altså hele 
tre skoler.

Jeg har ofte undret mig over, hvor 
lille en rolle det nationale egentlig 
spillede i 'mine' skoler. Vi var trods 
alt mindre end fem år fra krigens af
slutning i 1945. Alle de tyske skoler 
var naturligvis blevet lukket ved ka
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pitulationen, så alle børn fra såvel 
tysk- som dansksindede hjem var 
henvist til at skulle gå i danske skoler. 
Selv mindes jeg ikke episoder, hvor 
der blev gjort 'national' forskel fra 
lærernes side. Jeg havde jo selv foræl
dre, der hørte til det tyske mindretal. 
Jeg mindes heller ikke, at problemet 
eksisterede på legepladsen eller uden 
for skoletid. Jeg er overbevist om, at 
det sønderjyske sprog har haft af
gørende betydning for denne situa
tion. Det var det gængse omgangs
sprog for alle - uanset nationalt sin
delag. Og det på trods af, at sønder
jysk jo er et dansk sprog. Sønderjysk 
udgjorde den fælles boldbane, hvor 

alle kunne være med. Så man helt 
kunne undgå at skulle vælge mellem 
dansk og tysk. Jeg kender ikke nogen 
grænseegn i verden, hvor man på 
samme måde kunne mødes i et fælles 
sprog - vel at mærke et sprog, der 
hører hjemme i grænseegnen. Der 
findes naturligvis steder, hvor man er 
enige om at bruge et bestemt sprog 
som fællessprog men så er der tale 
om et neutralt sprog, hentet udefra, 
som alle parter accepterer som et lin- 
gua franca.

Den ansete funktion som degn var 
det tætteste, man i embedes medfør 
kunne komme på 'den studerede 
mand', nemlig præsten. Men Peter

Det var i denne gamle skole, opført 1876, at Peter Møller startede sin lærergerning 
i Hostrup efter Genforeningen i 1920. Senere blev eleverne flyttet til stationsbyen 
Jejsing, hvor degnen fik de betydningsfulde 4. og 5. klasser - betydningsftdde, fordi 
elevernes videre skolegang blev afgjort på disse klassetrin. Bygningen er i dag revet 
ned for at give plads for en aftægtsbolig for Raschfamilien.
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Thomas Petersens barndomshjem fra 1947 til 1957 i Tidsholm, et par kilometer 
vest for Jejsing. Tredive tønder karrig sandjord, der, suppleret med et blandet land
brug, frugttræer, aspargesdyrkning mv., gav underhold til hans forældre og ham 
selv gennem ti barndoms- og ungdomsår.

Møller fik ved at tage sig af klassetri
nene 4 og 5 også en anden funktion, 
der rakte langt videre end blot at 
være underviser. Og hvorigennem 
han fik afgørende indflydelse på sam
fundets sociale dynamik. Han var 
nemlig den lærer, der udvalgte og for
beredte eleverne - vel at mærke de 
udvalgte - til det store skisma i deres 
uddannelsesliv. Og som blev afgøren
de for resten af deres liv. I 11-års al
deren skulle det afgøres, hvorvidt ele
verne skulle overflyttes til den 4-årige 
mellemskole, eller om de skulle af
slutte de syv undervisningspligtige år 
i den hidtidige skole.

Mellemskolen var blevet indført i 
dansk skolevæsen i 1903 som en bro 

mellem folkeskole og gymnasium. 
Optagelse i mellemskolen gik over en 
mellemskoleprøve, skriftlig og evt. 
mundtlig, i de grundlæggende fag. 
Efter bestået mellemskoleeksamen i 
4. mellem kunne eleven enten 
fortsætte et år til realeksamen eller gå 
i gymnasiet. Optagelsesprøven til 
mellemskolen var med andre ord det 
store skisma, der bestemte elevernes 
livsbane. Men kun et mindretal af 
eleverne i 5. klasse gik videre i mel
lemskolen. Størstedelen af samfun
dets intelligensreserve gik tabt i den
ne sorteringsmekanisme, der delte 
eleverne i de såkaldt bogligt begavede 
og 'de udpræget praktisk begavede', 
som Niels Hausgaard så rammende 
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har kaldt denne store restgruppe. 
Heldigvis blev nogle af disse elever 
samlet op af LO og fik gennem denne 
organisations vidtforgrenede og fag
foreningsstyrede uddannelsessystem 
mulighed for at få realiseret deres ev
ner.

Peter Møller husker jeg som en 
hvidhåret og ældre herre, der altid 
var ulasteligt klædt med vest og slips. 
Han vakte en naturlig respekt, der 
mere skyldtes hans fremtræden og 
naturlige myndighed end anvendelse 
af fysisk afstraffelse. Ganske vist kun
ne han uddele en habil og rungende 
lussing, men jeg husker den egentlig 
mere som undtagelsen end som reg
len. Hans faglige kunnen og hans un
dervisning mindes jeg som kompe
tent, kontant og som noget, man hu
skede. Positionen som enelærer for 4. 
og 5. klassetrin - naturligvis placeret i 
samme lokale - udnyttede han ved fra 
tid til anden at rydde hele dagens ske
ma til fordel for indlæring af bare en 
enkelt færdighed. Når vi i regning var 
nået til for eksempel brøkregning, 
blev alle timerne den dag brugt til 
kun at indøve denne færdighed. Den 
dag fløj tal og hovedregning gennem 
luften. Og hvis én dag viste sig at 
være for lidt, tog vi også den næste 
med.

Dansk og regning var for Peter Møl
ler de fundamentale fag, der var 
grundlaget for alle de øvrige. Hoved
regning, mente han, var en nyttig 
færdighed, og hvor havde han ret. 
Møller nød denne eksercits i alle reg
ningsarter - uden anvendelse af papir, 
blyant og tavle. Så var luften tæt af 
tal. Hvor mange elever, der reelt del
tog i øvelsen, hæftede jeg mig natur
ligvis ikke ved dengang. Tilgodeså 
han de elever, han allerede havde ud

set sig til at gå videre i mellemskolen? 
Men generelt husker jeg, at vi elever 
blev ferme til at jonglere med tallene 
og regningsarterne. En færdighed, jeg 
den dag i dag mindes med stor vene
ration. Også dansktimerne husker jeg 
meget tydeligt. Man kan sige, at deg
nen opererede med det udvidede 
tekstbegreb og dyrkede tværfaglig un
dervisning, længe før disse begreber 
blev gjort forkromede i ministerielle 
kommissioner, i faglige udvalg samt 
på lærerhøjskole og kurser. For Møller 
var det blot en naturlig måde at in
troducere os til den virkelige verden. 
Vel at mærke, at vi fornemmede, at 
den hang sammen. Vi sang også me
get i Møllers timer - naturligvis i ti
dens ånd mange salmer, men også 
mange historiske og naturlyriske san
ge. Jeppe Aakjærs og Johan Skjold
borgs sangskat husker jeg som tilba
gevendende temaer. Så tog degnen 
violinen ned fra sømmet og akkom
pagnerede sangen.

Danskfaget var for Møller også na
turhistorie, geografi og ikke mindst 
historie. Projektorienteret undervis
ning kaldes metoden nok i dag, men 
jeg er sikker på, at hr. Møller ikke 
kendte dette fine begreb. Han gjorde 
det bare. Det er ikke nostalgi, jeg her 
giver udtryk for. Jeg ved ikke, hvor 
udbredt metoden var i den danske 
folkeskole i slutfyrrerne - måske, 
måske ikke, var han en enlig svale i 
datidens folkeskole. Blot ønsker jeg at 
fremhæve, at metoden altså praktise
redes allerede dengang uden til
hørende teoretiske overbygninger. 
Jeg husker to projekter, som begge 
mundede ud i - ikke gruppe- men in
dividuelle rapporter. Det ene handle
de om landskabsformen hede, og det 
andet var om udvandring. Udgangs-
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punktet for udvandringstemaet var 
Jeppe Aakjærs digt om vogterknøsen 
Ole, der sad på en sten, mens han 
sang sin udlængsel ud over de sages- 
løse får. Hver dag gennemgik vi et 
vers, der så blev forklaret og suppleret 
med al den historie, hr. Møller kunne 
finde på at fortælle. Og det endte na
turligvis med, at knægten Ole drog 
over det store hav og til Amerika, 
mens fårene gloede efter ham. Alt 
blev omhyggeligt skrevet ned og hu
sket, for der var sammenhæng i tin
gene. Det hele endte i en rapport - et 
miks af genfortælling og dansk stil, 
hvor genrerne gik op i en højere en
hed.

Peter Møller er uden tvivl den per-

Sønderjysk Månedsskrift 1 • 2009 

son, der har haft den mest afgørende 
indflydelse på min livsbane - for nu 
at blive lidt højstemt. Ikke blot gav 
han mig som sagt grundlæggende og 
solide færdigheder i dansk og reg
ning, samtidig med at han via sine 
undervisningsmetoder fik tilværelsen 
til at hænge sammen. Men det var 
også ham, der engang i 4. klasse hen
vendte sig til mine forældre og fore
slog, at jeg allerede efter dette klas
setrin skulle forsøge at blive optaget i 
mellemskolen. I stedet for at vente til 
efter 5. klasse, som var det normale. 
Jeg havde jo alderen til det, men deg
nen mente også, at jeg nok kunne 
klare adgangskravene. Denne idé vil
le mine forældre næppe have fået
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Peter Møller på fløjen for sin 4. klasse i fejsing 1950 - altid stiligt påklædt og 
struttende af en naturlig autoritet. Det var Møllers efterår i lærergerningen - tre år 
senere, i 1953, gik han på pension efter 33 år i den danske landsbyskoles tjeneste. 
Det er Thomas Petersen i den lyse skjorte på bagerste række.
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selv - ikke fordi de ikke undte og øn
skede mig det bedste, men fordi den 
lå så langt fra deres virkelighed. For
ældres forventninger og krav til deres 
børns skolegang var for de flestes ved
kommende endnu i 1950'ernes Dan
mark mere bestemt af traditioner og 
sædvaner end af børnenes evner. 
Endnu færre havde bevidste ambitio
ner på børnenes vegne. Det var over
ladt lærerne at tage initiativ i disse 
henseender. Mine forældre lyttede 
naturligvis med stor interesse til deg
nens forslag - han måtte jo vide, hvad 
han talte om, og hvad det hele hand
lede om. Deres interesse blev natur
ligvis ikke mindre af, at han tilbød at 
tage mig med i den lille gruppe af 5. 
klasses elever, som han havde peget 
på, og som han påtog sig at manudu
cere til optagelsesprøven til mellem
skolen. Det skete uden betaling og 
naturligvis uden for normal skoletid - 
i den smukke degneboligs private ge
makker. Her øvede vi os på en bunke 
tidligere opgavesæt i regning.

Engang i forsommeren 1950 cykle
de jeg til Tønder for at gå til de skrift
lige optagelsesprøver til mellemsko
len. I princippet havde der været to 
muligheder for skolevalg, men i prak
sis var der kun en. I degnens bevidst
hed var Kommuneskolen i Tønder 
klart at foretrække frem for Statssko
len. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, 
men det lå ligesom i luften, at sidst
nævnte var lidt finere på den end 
førstnævnte. For min far var det af
gørende, at bøgerne var gratis på den 
kommunale skole, mens eleverne 
selv skulle bekoste dem på den stats
lige. Denne kendsgerning har givet 
spillet en rolle som social regule
ringsfaktor. Jeg husker ikke, at spørgs
målet om den ene eller den anden 

skole nogensinde var oppe at vende. 
Jeg husker heller ikke noget særligt 
fra selve prøven, men derimod hu
sker jeg tydeligt dagen efter. Da skul
le vi nemlig møde ved middagstid for 
at få at vide, om vi var optaget alene 
på de skriftlige prøver, eller om vi 
skulle ud i en slags opsamlingsheat i 
form af mundtlige prøver samme ef
termiddag.

Alle aspiranter samledes i skole
gården, nogle havde forældre med, 
mens andre, som for eksempel jeg, 
var alene. En lærer kom ud på den 
ophøjede repos på skolens bagside 
ned mod alléen. Han læste de navne 
op, som havde bestået på de skriftlige 
prøver, og som derfor i princippet 
kunne tage hjem. Ventetiden var uli
delig, og luften dirrede af nervøsitet - 
ikke mindst forårsaget af de tilstede
værende forældre. Måske husker jeg 
seancen så tydeligt, fordi jeg mange 
år senere og på en helt anden lokali
tet genfandt den beskrevet hos Lise 
Nørgaard i hendes pragtfulde og uen
delig morsomme roman 'Volmer - 
portræt af en samfundsstøtte'. Gan
ske vist er der en generation imellem 
os, men Lise Nørgaards beskrivelse 
kan udmærket bruges også på 
50'erne. Et vidnesbyrd om datidens 
konservatisme og statiske skolesy
stem. Men jeg mindes ikke i Tønder 
nogen, der som Volmer modtog det 
negative budskab, nonchalant sid
dende højt oppe i et træ i skolegår
den, mens han lod sit mødrene op
hav, fru ostegrosserer Olsen, alene 
med skammen nede på jorden, over- 
begloet af mere heldige børns foræl
dre. Måske har sorteringsmekanis
men virket stærkere på Roskildes bed
re borgerskab end på det ditto i Tøn
der. Glad cyklede jeg hjem til Tids-
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Forfatteren i 11-12-årsalderen - tids
punktet for det store skisma i skolegan
gen, mellemskole i købstaden eller fort
satgang i landsbyskolen. Peter Møller 
var den afgørende faktor for Thomas 
Petersens valg. Det var ham, der gjorde 
Thomas Petersens forældre opmærksom 
på, at han skulle forsøge springet til 
Tønder. Og dermed porten til en videre
gående uddannelse.

holm med det gode budskab om at 
være optaget i mellemskolen, og 
mine forældre delte naturligvis min 
glæde.

Peter Møller tilhørte en tid, hvor 
der stod en naturlig respekt om lære
ren - ikke blot i elevernes verdensbil
lede, men også hos forældrene og i 
samfundet generelt. Nogle opret
holdt respekten ved lussinger og frygt 
- andre ved overskud og levende in
teresse for børnene. Peter Møller hør
te absolut til den sidste kategori. Den 
danske lærer anno 1950 nød samtidig 
qua embedet en naturlig respekt i 
nærmiljøet. Men oveni kom den re
spekt, som lærerens personlighed 
bragte med sig. Peter Møller tog sin 
afsked fra lærerjobbet i 1953, men 
fortsatte som degn, indtil han i 1956 
fyldte 70. Derefter slog han sig ned i 
Haderslev, hvor han fik over tyve års 
pensionistliv. Han døde i 1977, 91 år 
gammel.

Forude lå de årtier, hvor lærerstan
den led det 20. århundredes største 
prestigetab. Fra at have spillet rollen 
som lokalsamfundets velanskrevne, 
velaflagte, respekterede og vidende 
autoritet forvandlede lærerstanden 
sig i århundredets sidste halvdel til 
Danmarks underuddannede, ud
skældte og lavtlønnede prygelknabe. 
Peter Møller var startet som elev på 
det tyske seminarium i Haderslev, 
men han kom til at lægge sin mand
domsgerning i det genforenede 
Nordslesvig. Han blev uddannet i en 
tid, hvor seminarierne lå spredt, men 
alligevel forholdsvis tæt ud over lan
det. Hvor de udgjorde det ikke-akade- 
miske Danmarks højeste formelle ud
dannelses- og dannelsesinstitutioner. 
Og hvor det forventedes, at læreren 
efter seminariet blev i nærmiljøet.

Der var højskolerne, hvor bønder
børn kom hen for at blive oplyste, og 
så var der det fjerne og fremmede
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Hostrup kirke og den gamle kirkekro. Til højre går vejen til Solderup, hvor Thomas 
Petersens far var født 1901. Peter Møller varetog degneembedet i kirken fra 1920, 
og indtil han i 19S6 fyldte 70 år. Kirkekroen blev i 1994 købt af menighedsrådet 
og er i dag mødelokale samt bl.a. kontor for kirketjeneren.
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akademiske parnas på universitetet. 
Seminarierne var imidlertid stedet, 
hvor det folkelige og det dannede løb 
sammen som et stærkt og selvstæn
digt alternativ til den akademiske 
verden. Samtidig havde de en folkelig 
rodfæstethed, der gjorde, at de kunne 
påkalde sig en jordnær lærdhed. Var 

du flink i skolen, kunne læreren træk
ke dig til side og sige "Du bør læse vi
dere" - og på den måde være med til 
at påvirke samfundets sociale dyna
mik. Jeg blev selv på den måde en so
cial bølgebryder - og jeg er den dag i 
dag degnen i Hostrup dybt taknem
melig for at have givet mine forældre 
det afgørende tip. ■
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Tredimensional krig
Leif Hammelev: 'Den dansk-tyske krig i 
1864 i samtidens tredimensionale fotografier 
og øjenvidners tekst'. Studieafdelingen ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flens
borg 2007. 140 sider, 41 stereobilleder + ste
reobrille. Pris: 168 kr.

Leif Hammelev har skabt en lille, spæn
dende fotodokumentarisk fremstilling af 
krigen 1864 ved at samle en række af den 
tids så populære stereoskopbilleder. Hele 
krigens forløb fortælles via de mange dan
ske og tyske fotografier, som på fremra
gende vis krydres med velvalgte citater fra 
deltagende militære såvel som civile per
soner. Som en lille krølle kan man selv via 
en vedlagt stereobrille opleve den ret fan
tastiske tredimensionale effekt, næsten 
som publikum gjorde det i 1864. Fotogra
ferne optog billedet med et stereokamera 
udstyret med to linser. Det resulterede i to 
billeder, der via en stereobetragter smelter 
sammen til et tredimensionalt billede, 
hvor betragteren får en fornemmelse af at 
være der selv.

Man får virkelig lyst til at gå på opdagel
se i de mange enestående fotografier, der 
rummer så mange overraskende detaljer. 
Leif Hammelev har gjort et grundigt ind
samlingsarbejde i både danske og tyske ar
kiver og museer, der har resulteret i denne 
hidtil bedste, udgivne samling af fotografi
er fra krigen med omhyggelige, beskriven
de billedtekster, der ikke blot er en gengi
velse af, hvad andre har skrevet. Bogen in
deholder derfor mange fotografier, som 
her bringes for første gang.

Hele herligheden er uortodokst anbragt 
i et lille, men handy A5 format samlet med 
spiralryg, hvorved det er nemt at bladre 
igennem de mange flotte fotografier. Hvert 
opslag er et motiv med tilhørende oplys
ninger og øjenvidneskildringer. I det hele 
taget er det en lækker publikation i frem
ragende kvalitet, som vidner om Leif 
Hammelevs store kærlighed til fotografier
ne og historien om dem. Hans grafiske 
profession fornægter sig bestemt ikke.

Skal man dryppe lidt malurt i bægeret, 

så må det være den noget traditionelle be
skrivelse af krigens forløb, der indeholder 
en del af de myter, som generelt præger 
den danske fortælling om krigen. Men det 
skal bestemt ikke afholde mig fra at anbe
fale bogen, der falder godt i tråd med vor 
tids interesse for denne mere dokumenta
riske form.

Bjørn Østergaard

Den følte grænse
Morten Andersen: 'Den følte grænse. Slesvigs 
deling og genopbygning 1918-1933'. Skrifter 
udgivet af Historisk Samfund for Sønderjyl
land, Nr. 99, Aabenraa 2008. 457 sider, rigt 
HL med kort og tabeller. Pris 198 kr. for med
lemmer, bogladepris 298 kr.

Morten Andersen har med bogen om 'Den 
følte grænse' leveret et vægtigt bidrag til 
forståelsen af den komplicerede genfore- 
ningshverdag og til spillet om grænsen 
mellem Danmark og Tyskland. Danmark 
ønskede en anerkendelse og markering af 
grænsen i modsætning til Tyskland, som 
ønskede en mere flydende grænse i protest 
mod Versaillesfredens bestemmelser.

Begrebet 'den følte grænse' stammer fra 
flere personer og bLa. fra et referat fra 
Udenrigsministeriet i 1924, som i samti
den brugte udtrykket som en illustration 
af, hvad der skulle til, for at folk oplevede, 
at grænsen var en realitet. Den følte græn
se var altså udtryk for den danske regerings 
politik, som lagde vægt på, at grænsedrag
ningen i 1920 var en realitet, som skulle 
demonstreres og anerkendes - og dermed 
af befolkningen opleves og 'føles'.

Morten Andersen indleder sin bog med 
en diskussion af begreber som 'region', 're
gionaløkonomi' og 'centralstedsteori', et 
meget akademisk kapitel, som nok ikke vil 
appellere til de mange læsere, som ellers 
vil interessere sig for grænseproblemerne i 
1920'erne og frem til Hitlers magtoverta
gelse i januar 1933. Der kommer ligeledes 
flere kapitler, som belyser regionens histo
rie og 'centralsteder' for regionens udvik
ling, inden vi kommer til grænsedragnin
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gen i 1920. Jeg savner, at forfatteren hurti
gere kommer i gang med sit ærinde om 
den følte grænse.

Til gengæld er der nogle relevante afsnit 
om krigsøkonomien og 'Zwangswirt- 
schaft', som er vigtige for den tyske selv
forståelse efter Første Verdenskrig, og spe
cielt om de meget komplicerede forhold 
omkring de valutariske forhold, som for
fatteren har gjort meget fint rede for. Det 
samme gælder ligeledes afsnittene om 
grænsespørgsmålet i slutningen af krigen, 
hvor han atter får dokumenteret den tyske 
regerings tilbud til sønderjyderne om 
løsning af "det nordslesvigske spørgsmål 
... på grundlag af den pågældende befolk
nings selvbestemmelsesret". Det kan der
for undre, at den tyske regering få år efter 
ikke ville gå ind på en tresidet aftale mel
lem Entente-magterne, Danmark og Tysk
land omkring den nye grænse fra 1920.

Morten Andersen får også meget fint do
kumenteret, at grænsedragningen natur
ligt ville afskære produktion fra markedet, 
at nye aktører var på spring, som ville dra
ge nytte af de nye muligheder. Og i afsnit
tet om 'Genopbygnings- og revisionspoli
tik i Tyskland' får han flot demonstreret, 
hvorledes den nye tyske regering bevidst 
spillede grænsekortet i forbindelse med 
kritikken af Versaillesfredens bestemmel
ser, som bl.a. pålagde Tyskland skyld for 
krigen.

Han får i den sammenhæng tydeligt 
vist, at specielt Industri- og handelskam
meret i Flensborg arbejdede for, at "die 
abgetretene erste Zone wirtschaftlich 
Deutschland nicht verloren geht"! Det 
flensborgske erhvervsliv ville dermed fast
holde det nordslesvigske marked og fik 
derfor Rigsregeringen i Berlin til at give 
dem forskellige privilegier for at fremme 
'Nordslesvighandelen'. Dermed var det 
flensborgske erhvervsliv med til at skabe 
usikkerhed om grænsen og med til at fast
holde tyske grænserevisionistiske krav.

Et lille hjertesuk - hvorfor skal det hedde 
Slesvigs deling og ikke Sønderjyllands? Et 
enkelt sted taler forfatteren om "Sønder
jyllands og Slesvigs særlige historiske ud

vikling", som bortset fra "og'et" er korrekt. 
Den dag, det kommer til at hedde "Histo
risk Samfund for Slesvig", da melder jeg 
mig ud!

Det bør dog ikke få nogen til at undlade 
at købe og læse denne vægtige bog, som 
får dokumenteret, hvor besværlig og kon
fliktfyldt Genforeningen som proces i rea
liteten blev efter grænsedragningen i 
1920.

Jørn Buch

Gårde og bygninger i Slesvig og 
Nordeuropa
Dragsbo, Peter (red.): 'Haus und Hof in 
Schleswig und Nordeuropa'. Museum Sønder
jylland og Landbohistorisk Selskab. Boyens 
Buchverlag, Heide 2008. 184 sider, HL Pris: 
160 kr.

Gårde og bygningsformer har længe været 
et forskningsområde, både for arkitekter 
og kulturhistorikere. I det 19. århundrede 
og langt ind i det 20. århundrede kobledes 
husforskningen, ganske særligt i et græn
seland som Slesvig, ofte sammen med na
tionale forhold. Begreber som 'den cimbri- 
ske gård' i kamp med 'det saksiske halle- 
hus' er nogle af resultaterne, som blev set 
i en art national erstatningskamp i græn
selandet med draget sværd for gårdsporten 
og brodne mønninger efter kampens dåd.

'Haus und Hof in Schleswig und Nord
europa' er et fortjenstfuld! opgør med 
denne tradition, dvs. denne forventning 
om, at sådan bør husforskning laves. Op
gøret har været undervejs længe, haft flere 
tilløb og begyndte måske først med de et
nologiske og alment kulturhistoriske liv
tag med nationalitet som begreb, der også 
i Museum Sønderjylland har fornemme 
udøvere blandt sin stab. Fra de sene 
1980'ere og gennem 1990'erne blev fore
stillingerne om det nationale endevendt 
og set på med nye øjne. Samtidig kom 
1864 - og 1920 - på afstand, dansk og tysk 
i grænselandet er på mange måder selve

fortsættes side 38



36 Det sker

Den blinde er kommet hjem
Af Katrine Kampe

Kan man male en person, som lytter?
. Kan man male en person, som del

tager aktivt i en samtale? Svaret på dis
se to spørgsmål er ja. Det kan man, hvis 
man som kunstneren Jes Jacobsen kan 
skildre en persons fysiske karaktertræk 
og samtidig sætte fokus på noget usyn
ligt. Portrættet af Den blinde er et fint 
eksempel på, hvad en dygtig kunstner 
kan.

Den blinde er malet i en naturalistisk 
stil, hvor personens ydre træk er skildret 
i detaljen. Hans hår og skæg er iøjnefal
dende malet, og der er en særlig præci
sering af personens øjne. Manden har 
lyse glimt i øjnene i stedet for pupiller, 
og det er tydeligt, at øjnene ikke er til at 
se med. Han har også en tæt og om
hyggelig barbering omkring munden. 
Munden er malet lukket, men i en
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spændt form, hvilket vidner om, at han 
er parat til at tale. Den blinde har hove
det let bagoverbøjet, øjnene er skinnen
de og munden spændt, så læberne lige 
akkurat når hinanden. Alle disse træk 
får beskueren af billedet til at betragte 
Den blinde som aktivt lyttende og som 
en, der bruger sin høresans og er på nip
pet til at sige noget.

Maleren har skildret Den blinde såle
des, at man tydeligt kan se, at han 
mangler synssansen. Men i stedet for 
at male ham som en handicappet per
son lykkedes det kunstneren at frem
stille ham som en person med skærpe
de sanser. Der høres og samtales. Den 
blinde er skildret som en ældre mand, 
der var omhyggelig med sit udseende, 
og fremstilles som en, det er berigende 
at samtale med. Han er malet som en 
person, der har et nærsanseligt forhold 
til sin omverden.

Det er malerkunst på et højt plan ud
ført af kunstneren Jes Jacobsen. Han 
blev født i Aabenraa 1862 og døde, kun 
24 år gammel, i 1886. Jes Jacobsen blev 
uddannet fra Kunstakademiet i Køben
havn og var lige startet på sin kunstne
riske karriere, da han blev ramt af en 
dødelig sygdom. Men inden sin død 
nåede han at male og tegne nogle sær
deles gode billeder, og især hans por
trætter er af høj kunstnerisk kvalitet. 
Den blinde mand hed Jens Johan Kjær 
(1804-1882). Han var kunstneren Jes 
Jacobsens morfar og boede i Aabenraa.

Portrættet er en nyerhvervelse til 
Kunstmuseet Brundlund Slot i Aaben
raa. Den blinde er derfor kommet 
hjem. ■
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Ehlers Lertøjssamling, Haderslev
8. april -1. juni 'Klokken er slagen' - Udstilling om byens vægtere.

Kunstmuseet Brundlund Slot
17. jan. - 1. juni Udstilling med værker af C.W. Eckersberg og Jes 

Jessen.

Kulturhistorie Tønder
Indtil 13. april 'Drivvejen' - Folk og fæ langs den vestlige oksevej i 

Sønderjylland.

Kunstmuseet Tønder
8. nov. - 22. feb. 'Tre sektioner' - Willy Ørskov - syntetiske billeder, 

pneumatiske og andre skulpturer af kunstneren.
22. nov. - 22. mar. 'Sehtest / Sehstuck / Sehwerk' - Thomas Hornemann. 

En mangfoldighed af mindre malerier med motiver fra 
kunstnerens overdådige billedarkiv.

< RI« Edit Vlow Oo nookmarta Tool« Wlndow Help fre 1458 ft i| [g
5MWOI_2O(W

Bliv løbende opdateret på

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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modellen for et grænselandssamarbejde i 
vor tids Europa. Også husforskning kan ef
ter dette bedrives uden for de nationale ka
tegorier.

Bogen udspringer af et seminar, holdt på 
Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot i 
marts 2005. Den indeholder en række ar
tikler, der vidt og bredt gennemgår husfor- 
merne/gårdformerne og - til dels - det til
knyttede landskab og liv i grænselandet. 
Med rette ses der bredere end blot på for
holdene i Slesvig og Holsten, følgende den 
moderne forsknings forståelse af grænse
landet som netop et land med kulturmøde 
og kulturkontakt frem for et grænseland 
opfattet som et vandtæt skot mellem kul
turer. De sydlige byggetraditioner i græn
selandet stopper ikke ved Elben, og den i 
Ejdersted stadigvæk eksisterende haubarg 
er oprindelig en hollandsk bygningstype. 
Det firfløjede anlæg, som dominerer i sto
re stræk af Kongeriget, særlig mod øst, 
(den jyske parallelgård er et andet fæno
men), mødes i det slesvigske med huse 
med stald og boligfunktioner i samme 
længe, der så kan have ret så forskellige 
grundplaner. Og meget mere ved siden af, 
f.eks. får vi nyttigt oversigten over 
høbjergningstraditioner (lader, hjelme, 
stakke, hæs), som spiller ind i forståelsen 
af gårdanlæggene.

Som et andet udtryk for det nye grænse
lands forhold er "Haus und Hof udgivet på 
tysk med danske resumeer, hvilket alt an
det lige sikrer den danske forskning, som 
er mest repræsenteret i bogen, udbredelse 
i Europa. Det kan altid diskuteres, men 
mon ikke de fleste interesserede i emnet 
læser tysk. Bogen er i hvert fald skrevet, så 
den er lettilgængelig, ligesom en rig illu
strering hjælper på vej. Fremhæves skal, 
hvad næsten efterhånden er et redak
tørens kendetegn i udgivelser, de dejlige 
tegninger (og kort) fra hans egen hånd. 
Sidst i bogen et nyttigt, leksikalt afsnit.

Med bogen lagt bag sig er der ingen und
skyldning for ikke at lade sommerens tur 

gå til grænselandet og se på gårde, som de 
ligger dér. Kan det ikke lade sig gøre, så til
lad netop denne læser at nævne, at de fle
ste typer kan ses på en eftermiddag på Fri
landsmuseet i Kgs. Lyngby.

Mikkel Venborg Pedersen

Møgeltønderhus
Ingolf Haase: 'Møgeltønderhus gennem 100 
år'. Møgeltønder 2007. 79 sider, ill. Pris: 75 
kr.

Selv om mange af de sønderjyske forsam
lingshuse i disse år kan fejre deres 100-års 
jubilæum efter etableringen af det første 
forsamlingshus i Skrave 1892, er det yderst 
sjældent, jubilæet bliver markeret med en 
bogudgivelse. Bogen om Møgeltønderhus 
er en undtagelse. Forsamlingshuset, der er 
et af arkitekt Jep Finks ungdomsarbejder, 
stod færdigt i 1907, året efter indvielsen af 
Nørherredhus i Nordborg, ligeledes tegnet 
og opført af Jep Fink. Det skete som andre 
steder ikke uden en hel del trakasserier fra 
de preussiske myndigheders side om ud
stedelsen af en byggetilladelse og godken
delse af bygningen, problemer der afspej
lede, at der mere var tale om chikane over 
for den lokale danske bevægelse.

Festskrifter af denne art kan meget let 
blive en ren opremsning af årligt tilbage
vendende begivenheder, der afspejler cy
klussen i foreningslivet. Det er imidlertid 
lykkedes for Ingolf Haase at komme bredt 
rundt om en lang række emner som fore
ningernes arbejdsvilkår, afstemningsfester
ne, værterne og personer med tilknytning 
til huset. Interessant er det at læse, hvorle
des Flensborgspørgsmålet kom til at sætte 
nogle dybe skel mellem personer omkring 
forsamlingshuset, der havde et portræt af 
bysbarnet Jens Jessen hængende. En strid, 
der først endeligt blev bilagt, da man i 
1990 ophængte et portræt af H.P. Hanssen. 
Et flot skrift om et hus, der endnu i dag 
bærer sit navn på gavlen med Jep Finks ka
rakteristiske bogstaver i jugendstil.

kf
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For 150 kr. om året kan du blive 
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Jørn Ulrik Larsen 
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Bagsiden om forsiden ...

Gram herred og herredsting i 1600-tallet

I mange hundrede år var Norden 
inddelt i herreder, og det omfatte

de også hertugdømmet Slesvig, men 
ikke Holsten. Herreder kendes siden 
lOOO-tallet. I Sønderjylland blev de 
ophævet i den tyske tid, men gen
indført efter Genforeningen. Derefter 
bestod de som retskredse til 1956 og 
som provstier til 1970. Siden har her
rederne været ophævet, og gradvis er 
de ved at blive glemt. I århundreder 
var de ellers én af de geografiske en
heder, folk kendte og orienterede sig 
efter. Det er ikke tilfældigt, at både 
sparekasser og foreninger kunne 
navngives efter herreder for et par ge
nerationer eller tre siden.

Blandt de største sønderjyske herre
der var Gram herred, som kendes fra 
begyndelsen af 1200-tallet til preus
sisk tid og igen fra Genforeningen til 
1970. Det havde dog en noget anden 
udstrækning i det 20. århundrede 
end før. I 1600-tallet udgjorde det et 
skævt Y, hvis spidser blev dannet af 
Sønderballe Hoved i sydøst, sammen
løbet af Gelså og Gram Å i nordvest 
og Drenderup ved Ødis i nordøst. En 
meget stor del af grænserne fulgte 
vandløb - Gelså og Sønderå ved hn- 
mervad i syd, Gram Å og Jels Å i 
nordvest, Fovså og Spangså i nordøst 
og Slivsø med til- og afløb i sydøst. 
Grænserne overskar en hel række 
sognegrænser, så herredet omfattede 
hele Vedsted, Hammelev, Skrydstrup, 
Jegerup, Nustrup, Oksen vad, Jels og 
Sommersted sogne og dele af Hop
trup, GI. Haderslev, Magstrup, Step
ping, Ødis, Gram og Bevtoft. Det var 
næsten det samme i 1820'erne, hvor 
Theodor Gliemann tegnede det kort 
over Haderslev amt, som ses i udsnit

Af Carsten Porskrog Rasmussen 

på forsiden, men nyligt er udgivet af 
Historisk Samfund i bogen Theodor 
Gliemanns amtskort over hertug
dømmet Slesvig.

Herrederne blev brugt som admini
strative enheder på mange måder. I 
Slesvig var de ikke provstigrænser 
som i kongeriget før Genforeningen, 
men de blev brugt som underindde
linger af amterne i forbindelse med 
den almindelige offentlige forvalt
ning. Først og fremmest var herreder
ne dog retskredse. Herredstinget tog 
sig af både kriminalsager og civile sa
ger om arv, gæld, aftægt eller skelstri
digheder. Langt de fleste sager i ting
bøgerne fra 1660'erne og 1670'erne er 
dog sager om gæld, ejendom og arv.

Herredstinget blev ledet af en her
redsfoged. Endnu i 1600-tallet var det 
en fremtrædende bonde, som det 
havde været det siden middelalderen. 
I 1700-tallet tog de professionelle ju
rister over. Herredsfogden havde en 
meget vigtig rolle. Han ledede og til
rettelagde arbejdet, men netop i Ha
derslev amt var herredsfogden desu
den enedommer i de fleste civile sa
ger. Ved siden af herredsfogden fand
tes otte sandemænd, udpeget på livs
tid. De dømte i drabssager, men hav
de også funktioner i visse ejendoms
sager. Hvervene som herredsfoged og 
sandemand gav anseelse, og de gik 
ofte uformelt i arv i ansete bonde
slægter. Det nok meste berømte søn
derjyske eksempel på et herredsfo
geddynasti er slægten fra Hajstrup
gård i Bylderup sogn, men i 1660'- 
erne var Jep Andersen i Bæk i Gram 
herred en legemliggørelse af, hvor 
markant en position en herredsfoged 
kunne have. ■




