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Joch Lrm
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Anchcrsen - en vestfynsk boncle

:)

Al l-attst Kristensen

Jochurn Arrcherscr.t, der levcde alIc sinc dagc i clet vcstfytlslie sogl'l

Bnlslev, er på sin vis cn grrilslic irln-rindclig clausk tnlnd' der i clct

yJr-c d.lic l'år rrt.d rrrrirrJVis,tf .rtr.lrc d,rntl'e. Fl.rli v'rr sutr al- ctt

fæstebonde og vxr selv tæstebonde allc sine dagc. Flau varr iliire rig

eller af priviligerer slcgr, mcn clelte rcirt økor.rornisli kår med de fle-

stc andre fæstebønder. Ilon.len blev ilike regrlet for ret lneget j vort

land, og crindringen otl clc llcstc af derl, dcr har bårct dager.rs byrde,

dyrliet den clirnslic jord og tålt alle ydrnygclscr og urirneligl'rcder,

eksisterer l]:rsten iklie mere.

Når der i det følgendc lian berettes om Jochtlm Anchersen, så

skyl,.les ciet, at der er bevaret et righoldigt arl<iv af brevc, doliu-

ntelter, slrå sedler nred norater og protoholler fr;r hans håne1. Dels

har lian selv, tnedens han levede, tiisyneladcnde gemt på disse papi-

rer, dels liar hans slægt, dcr ettcltrr-r bebor går.lcll' \'ærllet orn de

garlle papirer. l)ettne serniing af arliivalier, cler enclnu er i fani-

iiens eje, har jeg haft lejlighe.l til at gennerngå og affotngraferc til

det lolialhistorislie arkiv i Ejby. Ql,,ncllaget lor denne zrrtil<el cr

disse papirer, dog cr.ler unclerticlcn for at få liclt mere Ilarhed over

vissc forholcl søgt oplysninger i 
"rnclrc 

ariiivalier n. r'.

Jochum Ancherscn er foclt i B'rlslev sogn i juli tllA' Han er søn

;rf fæstcbon.lcn A nchcr .Jcrrsctr og hustrll Krrretr Jocliurnscl:rtter,

og tredie gcneratioll på fæsregårdcn, idcr hens farfar Jci.rs Jc'rse'

frrr Fænø fik gårde,r i lcstc i 1713. Gårdcl, dcr nu ejcs af Jørgcn

pcclersen, blcv liøbt til sel veje i 1916. fochurn Anchersen er sriie-

des den nuværcndc ejcrs tipolclefar.

Da sravr,sbåndet blev ophævec i 1788, var fochum Auchersen
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dreng, som ullgr menneslie oplevede han de vanslielige år under
napoleollsl(rigene, starsirankerorten, tabet af Norgc m. v. I)et er i
hans r'ianddomsår, at bonde^ når frein til r'erc polirish selvsrændig-
hed, livor vi førsr har det svage tilløb i stæ'clerforsarnii'ger'e i
1835, der fører frcm til grundloven af 1849 og erevældens fald,
rnen alt dette møder man ihlie i Joclnrm Anchersens papirer. Disse

skeisætterrde begivenheder og bestemmelser har hun giver svage

impulser i cr sogn som Balslev. Næsten umirriiclig fr-rr den :rlminde-
ligc maird er udvihlingen skreder frcn-r.

'l'reårslirigen 1 84B -50, hvor Vesrfyn er bagland for troppcrne,
er han direkte impliceret i som lægclsniand, ligesom brydningen
i den lokale forvaltning berører ham, da han også er sognefoged i
en årræklte.

lle bevarede papirer og bøger i .jochum Ancl'rersens arhiv inde-
holdcr oplysri'ger or' fæsregårde', srrrn han or.ertog efrer fatlereri,
og oln hans persor.rlige forhoid, men især oplysninger om hans virl<-
sornirecl soni lægdsnr,rntl fra 1813 til 1854 og orn virlisomheclen soin

sognefogcd fr;r 1843 til 1854.l)esværre er der ihke efrerladt dagbogs-

optegnelser, me' det righoldige n-ratcriale tillader alligcvcl i srore

træh at give et in<lrryli af en oplysr bolde i en tid, cla mange hver-
li:en liunne læse eller slir:ive,

Dct ser ud til, ar Jochr.un Anchersen har værer en cenrral skili-
lielse i Balslev sogn, men hans persorlighed cller ha's karakter kan
man ili.he uden videre be.lørnrle ud fra materialer. Åf hans friheds-
pas fremgår det, ar han var 6i1,/e rorrme høj, havde l>li øjne ag

brunr hår og yar, sorn der står, nrådelig af sliuldrc og bcn. Efter
forholderre i dag var lian lille, da han ined 631i: ronrre kun er ca.

162 clti høj. IIan var dygrig ril at sl<rive og L,evarer sin sirlige, ler
l<endelige og lct læselige håndskrift, til iran er omkring 80 år. En

vis selvsikkerhed og ordenssans kan man niåske læse ud af'alle cle

listcr og optegnelser, han har cfterl,rdt, ligesom den lidt barnlige
giædc ved cller tr;rng til at siirive sir navn på alt, hvad han har liafr
rnecl at gøre af pepirer, måsl<e fortæller lidt om hans væsen og
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liarakter. Dct hr-tr iltl,.c'rrcr rnllligr at fi'cle ct billetic nf ha'r, ligc-
som inge' i sogirct 

'rere 
eri'drer li'-L'r, 

're. det er '' også mcre enti
100 år sidcn, hln cløde sonr en ældganlnrel rlarrcl.

Barntlon og ungtlont.

Før stevnsbånders ophævelse i 1288 var det såda', at alle drerrge
var bu'der til dercs hjemstavr, fra de 'ar 4 år gamre til rle var 40.
lln forausr;rlr'ing,'ra' rr'så fclr nød'cndig både for;rt h've soi-
dater og f;r:stcre ril gårcicne, 're' efrer vor opl:attelse er-r urirnelig-
lrcd o-r'crfor den r.rfrie [ro'c]este'd. undcr særlige forh.lcl og for e'
vis betal.ing irunne men shaitfe clc sc,rvnsbunclne ch-enge friheclsp,rs.
l\4etl er sådanr pas var det tillecir ar opl,olde sig, h'or i rigcc 

'a'havde lyst, iigeson] n.l;1n delrnecl biev fritagcr i:or den t;,ngcncle og
silrlie'r og-så rredr'ærcligende soldare rrje'csre. Er såcla't friliedspas
slraffede Ancher Jcnse' L 1782 ril sin søn, clcr ela var 4 irr gil'rr'cl,
og betllte 30 rigscl,ilcr til grevsl<abcc Vcdcllsborgs kasse.

{b

4ntlLcr:ttts iaiLrltjcn i IjtIs!ut
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Dcr står udtrylilieligt i dette pas, rrt drengen tilhører grevshaber,

og det er ciatcret clen 12. juni'l/82. Grevskabet køber dog først

Jochrur-rs fødegård i 1783, da gården siden o. 1650 (fra den tid han

man følge de forshellige ejershifter) har haft fierc forskel[ige ejcre.

Greven havde vel egenrlig hverken magt eller ret over det fæstegocls,

der ikke hørre incl under grevskaber, men nruligvis er der fusl;er lidt
mcd datoerne, så passer i virkeligheclen ilihe er Llclsrcdr clci.r dag,

Jochrim blev 4 år, men rlogle år senere.

Sliønt Joclium Ancherser"is frihedspas delvis forælcles på grLrnd af
de ændrede forhold ved stavnsbånders ophævelse, så fritages han

alligevel for solcl';rtertjenesten, idet cler 1802 udstedes er endeligt fri-
hedspas til harn. Tils)'neladencle slial herr igen berale 30 rgd., lige-

sorn harn nu også siial stille en anden mand i sit sted.

I Balslcv har vi alleredc fra, 1735 vidncsb;,rd orrl, ar der har

været cn skole, og i 1742 opretrede grevskabet på jrongens befa-

ling fiere skoler i sit grevsli.ab, også cn i B:rlslev. Vi rnå rænke os,

at Jochun'r lrar værec ct af de bør"rdcrbørn, der fili lov ril ar gå

regelrnæssig i shoie. Selv om der faktisk var slir-ilepligt efter loven,
når der var en sliole på stecler, så var dct først efrer skoleloven al'

1874, tt dcr beg;,nclte ar konlme orden på tingene. l)er er ingen

crinclringer onr .fochilrns skolegang, lncn harr har virlielig 1;r:rr rrr

sl<rivc, læse og regne. 1)et var der rnange ilf hans samticligc, der

ilike kunne.

I)rengen eller hans forældre hrrr dog nlenr, a[ der kunne læres

nrerc, for i 17c)2, det år han blev lionfirmerer, har hrn købr en bclg

i Assens, der indcholdt b;ide en regnebog og en formularbog. Regne-

bogen lied: ,,Compendiur.n Arirlrnericurn eilcr Veyviser... ril )lcg,
rrelionstens rette Brug" og var fra 1779, medens forrnularbogen

havcle følgende titel: ,,En kort Formuiar til adsliillige Breve" og

trylrt i 1774. Begge bøgerne er slirevet arf Søren lv{atrhiesen. I4an

li:rrr sc, at Jochurn fra 1792 t;I 1.799 flitrigt l.rar ør'cr sig i regnehun-

stcn, da iran har rcgnet Søren h{atrhiesens regnebog igennem og

sirrevet det ind i en protol'ol, dcr også er bevarct. Om den unge
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mand har h;ift hjælp til sin viciercudclannelse, lian mau ikke se, men

den håndslirevne bog er daterec Ørslev 16. olitobcr 1792, og det

kunne t;'de på, at harl på en eller anclen rnår-lc har arbejdet rnecl

sil regiring i r-rabosognet. 14an lian vanslieligt forestiile sig, at en

yngstedreng har siddct i li:rrlckammeret orn aftenen og regnet

i Matthiesens rcgnebog. Jochuni har ir,rppe været tjenestedreng i
Ørslev, men srlarere cr det læreren ellcr en airden liyndig, cler har

hjrilpet harn flem i regneliunsten. I)et er il<ke siklier-t, at lærerer i
lJalslcv har r'æret særlig god til at regne.

I det garnle rtndertr)'iire bondesanrfund har der ililie yæret rnilnge

muli6heder for opvalite børn tii at få bare den mest nødtørltige

bogiige r"rclclaunelse. Selv our miln op iilod århundredskiftet når

frem til en vis mennesireliggørelse af bonder"rs forhold, så vicLier

det noli alligcvei om lidc ud over det alminclelige, at Jochum på

der-ine rnåde prøver at dygtiggøre sig.

Også på anden mådc lnøder vi h;.ins boglige sysler. Da drengen

var 16 år, har han skr*.et er liile hefre på tiO sider. I{eftet er hjcm-

rnchvet og syet siullnen mecl syrråd, sotn clet v:rr lrlmineleligt. Dct

har følgende titelblacl: ,,L)en tillul<te dør, Tillige rneci her følgenele

forblomrucde Nøgel -- Sanitleu skrerrnc til læsernes fornøjelse -
Ar 1794 den 24. jr-rrrius - Jochum Anchersen, Balslev."

l)cn slørstc dci af bogen er en gådesamling, og gådernes løsning

er slirevet i en liode (den forblommede Nøgcl). Der slines at være

en sanling af de gåder, der i generatiouer er gået fra muncl ril mutrd,

og sonl matr har fornøjet sig rned i ledige stunder. Om dcr er benyt-

tet et forlæg, så clet er afsiirifr, elier drengen selv her sanilet gåclerne,

frerngår ikke af bogen. De sidste 25 sidcr har dog en audett karali-

tcr, idet indholdet der lian deles på følgcncle rnåde:1) Et digt:

,,Om en bondemand, som efter beretningen blev forv;rncllet tii en

nruldvarp, fordi han pløjecle for sin trabo en fred;rg"' 2) B forlæg

til bindebrevc, 3) Et par brutievers. 'l) Tre salnielignende vers onl

dåb, bryllup og begravclse. I)er angives ililic nogen kilcle til disse

ti1g, nen det qrå være afslirift. Et såcllnt liet're vidrrer om err vis
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modenhed og opyalirhed hos den unge Jochum, men det er også er

godt biilede på den ånd, der herskede i oplysningstiden, idet der

er solid moral, der raler ud af disse linier.

I t'ædrenes spor

Den første betingelse for, at en bondesøn liunne vælge et andet

erhverv, var grevens villighed ril at give liam fri, frimge ham fra
stavnsbåndet. Jochum Ancherserr fik sir frihedspas, og dermed var
vejen banet for liam til en eventuel akademisk løbebane, llt friheds-
pas gay ikke alene frihed for soldarertjeneste.

Jochum bryder dog ikke ud af bondestandens rækker, rnen bli-
ver lrjemme. Vi hører ikke noget orn ham i årene fra !802, da

lr:rn biiver fri for soldatertjenesre, og ttI 1812, da der duklier
et lrærestebrev op. Dette brev, der er daterec den 14.1.1 81.2 og

skrevet i Odense, er til Anne Marie Sørrens Datter, Anne Marie
er datter fra en af sognets srørs[e gårde, Gelbjerg, der er på over 10

tdr. hartliorn og i selveje. Genncm Anne Maries broder Eske Søren-

sen liender vi forholdene på Gelbjerg ret godr, idet der er den

berømte Eske Sørensen, der er benævnt ,,Vends Herreds Sagaskri-

ver", og som har skrevet en hel bog om gården. Denne bog eller

dette iråndskrift om Gelbjerg forærede Eske Sørensen ril Jochum
Anchersens' søn, og det er endnu i familiens eje. Eske Sørensen og

Joclium Anchersen er ro meget interessante sliikkelser i Balslev sogn,

men nogen nænnere forbindelse kendes iirke. Eske Sørensen stod

fadder til er af Jochums og Anne Maries børn, rnen eilers nævner

Esire Sørensen i sic ret srore forfamerskab aldrig Jochum Ancher-
sen. Eslre Sørensen er født i 1771. og altså 7 3.r æl&e end Jochum.
Måske Jochurns interesse for udvidet regnehundskaber er kommer

fra Eshe Sørensen, da også Eske har gennemregner og nedskrevec

rct sv;€re regnebøger, som også findes i disse papirer fra Jochum
Anchersens arkiv.

Flyorfor Jochum skriver sit brev til Anne Marie fra Odense, kan

man iklce se, men man iiunne måshe tænke sig, at Jochum, der årer

I
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efter bliver lægdsinand, har været i Odense for at få instruktion
om sit senere virke som så.lan.

Allerecle samme år clen 25. juli 1812 udstecles der liongebrev for

Jochum og Anne Marie, så de får iov til at blive vier lijeianre og

uden forudgående lysning, og brylluppet finder sted på Gelbjerg
den 17, olitober 1812. Når der udstedes et sådant liongebrev, så

skyldes det silikert, at Anne Å4aries lar dør saffime sommer den

15. juni. Under disse forhold sliulle festen nok være lidr rnere

afdæmpet end nornalt. Eslie Sørensen 1lævner mecl en sinule ærg-

relse, at Anne Marie blivcr gift i letop dette efterår, da det på

grr-rnrl trf I:aderens clød ltneb rned ar få bedriften passet.

Nogle månccler efter, ;rt Jochum og Anne l!{:rrie er blevec gift,
fc.rrfattes der en overcnsliornst, der bestcnrnrer, at Jochr,rrn slial over-

tagc gårclcn til sil cid cfter sin fader Ancher Jcnsen, og Jochums
broder Jens får en godtgørelsessum for at afstå retren til gården.

Ancher Jensen var vel ahnindclig fæscebondc, men han har af
greven fået lov til at overdrirge gårdcrr til hvem han vil af sile
sønner. I)cr shulle heller ikke i dette tilfælde betales nogen incl-

fæstningsafgift, ligesour gården var fri for hovniiig.

Der er cn lille mærliværdighed ved den godtgørelsessum, som Jens
Anchersen sleal hai'e for ar afstå gårderr. Jocliurn Ancherserr garan-

terer h;rin 260 rigsbankdaler, nren hvis Anne hlaries arv efter hcn-

des fader bliver udbetalc iled 30 rigsbankdaler for hver 100 rigs-

daler dansk courant, så skal Jens h:rve 130 rbtj. rnere, altså ialr 390

rbd. Det viser lidt om usikkerheclen omkring pengeombytningcrr.

Ar.rr.re Marie får sine 30 rbd. for hver 100 rgd., og Jens får således

390 rbd.

Joclrum Anchersen overtilger sin I:ædrene gård i fæsre den 22, juni

18i8 i henhoid til den indgåede aftale og følger på, denne måde

pænt i fædrenes spor, selv oln han måskc havde haft evne og lyst

til andet. Ud fra de bevarede skattebøger lcan man se, at skatter,

afgifter og lairdgilde er betalt til tiden, selv om der rnåske rlok var

vrnsliclige hår for boi.rden i disse krisetider.
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Sammen med gårdcn oyertager han også forpligtelsen for sine

gamle forældre. Fadercn Ancher lever til 1823 og moderen Karen

til 1833. Broderen Jens bliver boeude hjernme på gården ugift til
sin død i 1839. iV{ed ham oprettes der i 1837 en fledførilgskon-

trakt, rlcn derom sellere.

Der er 3 bøni i ægtesliabet. En søn dør som barn, en anden søn

Søren Steerr dør 1846 29 år ganmel, liun datteren Ane eller Anne,

der er født 1820, overlever forældrene. Det er gennem hende, at

gården er videreført i slægten.

Lægdsmøndens airlee

Den 18. november 1813 udnævnes Jochum Anchersen til lægdsrnand

for lægd nr. 93 eller Baislev sogn, Denne stilling belilæder han i

.rvcr -{0 år.

I papirerne finder vi en del sedler og optegllelser, som angår

lægdsvæsenet, salnt to protolcoller. Den ene protokol er intalct og

autoriserer af Stiftamtrnanclsskabet den 31. december 1816, den

anden er gammel og ukornplet) lnen den er benyttet, da den første

protokol er udskrevet i 1848. Det ser ud til, at denne anden proto-

lrol cr den ældste og påbegyndr. før den autoriserede af 1816, men

senere opgivet for så igen at komrne til ære og værdighed.

Lægdsmandens foruemste opgave må have været at sørge for ind-

skrivelsen af det værnepligtige mandskab i lægdsrullen. Indtil 1849

var det den r,rpriviligerede bondemand, dcr var værnepligtig' nedens

man sammen ined grundloven indførte alinindelig værnepligt. Denne

ændring har dog ikke betydet meget i Balslev sogn, da vel alle der

har tilhørt klassen den upriviligerede boirdestand. Den side af

arbejdet for iægdsmanden, der angår indskrivning i lægdsrullen,

findes der ililie noget om i Jochum Arrchersens aritiv, så enten er

det bortliommet, eller også er det afleveret.

Der kan læses meget ud af de bevarede protokoller, især synes

æBterne (den bønderne pålagte pligtige kørsel) at haYe været den del

4'
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af lægdsinandens arbejde, der har kræver mest tid' Lægdsmanden

skulle udskrive eller udkommandere bønderne til den lcørsel, der

krævecles i ornrådet. Der var kørsel for hongen, hørsel for militæret,

for læger, dyrlæger, sagførere, sessionskommissiouer, og endnu flere'

Måshe havde lægdsmandeu en husmand tii at hjælpe sig med at

bringe bud rundt, når der skulle høres, rren det liar ilike alene

.færer ec arbejcle at få cler organiserer, men en eldpu større byrde

for bønderne, cler slculle høre. Lægdsrnanclens ordre til hørsel har sik-

Iiert ofte væIet meget uvelhommelt. Kørslerne gik på omgang rlel-

lem gårdene, men afpasser efrer gårdenes størrelse, så den fired det

store harrhorn fik flere kørsler end de mindre gårcle. Flusmændene

var ikke kørepligtige, da de iirhe havde heste, men slitrlle til gen-

gælcl stå til tjeneste med arbejde, de såkalclte gangdage, hvor bøn-

clemes ydelser rned hest og vogll betegnedes som spanddage'

under treårshrigen fra 1848 ril 1850, da vestfyn var bagland

for de hæmpende rropper i Jylland, ser vi, at der i perioden fra

3. april ti]. 25. maj 1848 alene fra lJalslev sogn er r.idskrevet 131

vogne, og da der liun er ct' 25 kørepligtige bønder, vil det sige' at

liver bonde har haft 5 kørsler i denne periode for militæret. vejene

var clårlige, vognene var ihke særlig gode, så det liunne urtdertiden

tage lang rid; det var visr ikke altid, at en kørsel kunne fuldføres

på eeir dag.

Disse liørsler går i udstrækning fra Gribsvad til lvliddelfart og

fra Bogense til Assens, 1l1en en enkelt gang ser det ud til, at man har

benyttet nogle heste fra sognet til at slæbe en færge over bæltet'

hvordan man så end bar sig ad'

Det er en ret broget kreds af Personer' der i disse år befordres

mecl disse konge- eller militærægter. Først og fremmest er det nrili-

tæret, der lægger beslag på vogne og heste' Officerer og underoffi-

cerer af næsten alle grader er befordret, samt materiel af enhver

arr, Sessionskornmissioner for både land- og søstridshræfter, salnt

remontekonrlissioner beforclres jævnlig' Den 22' deceruber 1827

er cler udkommanderet 3 vogne fra Balslev, der shal transporterc
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officerer og mandskab fra orlogsskonnerten ,,Atalanta" fra Mid-

delfart til Gribsvad. Lægdsmanden selv, der var fritaget fot ægtkør-

sel med egen vogn, skal undertiden køres til Assens for at hente

penge, undertiden til Middelfart til session. Amtsprovsten, forskel-

lige læger, professorer, vejinspektøren, landinspektøren, Prokurato-

rer, præsr og dyrlæge og flere andre møder vi i protokollerne anføtt

som befordret af Balslevs bønder ril de steder, hvor de shulle udf.øre

ileres embedspligter. undertiden er det en arresrant, der skal befor-

dres fra arresr dl domhus, men hvorfor birkedomnier Jepsen befa-

ler, at 1 vogn den 28. maj IB39 skal befordre indsidder Hans Jen-

sen med kone og 2 bø:jn fra l(jærlingbjerg til Middelfart, kan man

ilrlre se, da kørsel med de såkaldre fardglemmer høtte under de

iokale liirlie-, skole- og fattigvæsens ægter, Måske Hans Jensen på

en eller anden måde har forbrudt sig med hele sin familie, så de alle

er blevct arrestcret.

Når cle fornemsre blev befordret, skulle bønderne kun stille med

forspænderhesre. Man havde sin egen vogn med. Når det var selve-

sre kongen, der skulle køres med, som der bl. a. var tilfældet den

17 . juli 1840, da majestæten skulle fra Gribsvad til Middelfart, så

sliulle der naturligvis 2 par {orcpænderheste for hans vogn'

Om bønderne altid har kørr deres egne heste, kan man ikke se i

protokollerne, men det er lidt svært at forestille sig, at man har

iader en tilfældig bonde køre kongens vogn. Hvad bønderne ellers

har tænkt, og hvordan de har røgtet, deres hverv, det står der

iklre noger om. Andre sreder fra har man hørt, at bønderne og deres

heste ef blever ret rnishandlede af dem, dcr havde ansvaret

for transporten, ligesom man l.rar hørt, hvordan bønderne, der

skulle køre, har chikaneret kørselen.

I cle løse papirer møder vi andre sider af lægdsmandens virke.

Den 2.juli 1B14 shriver han til kongen på gårdmændenes vegne i

sogner og beder om ar få en smed fritager for rnilitærtjeneste, da

den smed, de har nu,,er så gammel, at han ikke længerekan bestride

sit hverv. Om bønnen bliver opfyldt, han man ikhe se' I en anden
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slirivelse til kongen af 18. niaj 1836 beder Jochum Anchersen orn,

at hans søn Steen (der døde i 1846) må blive friraget for milirær-
tjeneste. Det var vist ellers lov i de tic{er, ar Iægilsmandens søn var
fritaget for militærtjenesre, rnen muligvis skete det kun efrer ansøg-

ning. Man kan heller ikke se, om der er afsendr en skrivelse til kon-
gen, d;r det liun cr en kladde, der er bevaret.

Ved liirkestævnet den 13. seprember 1818 er der kundgjorr føl-
gende:1) Dc gamle rnænd og gårdmandsenlier sk;rl møde ipræsre-
gården den 15. for;rt vise cleres skøder, frestebreve og sliattcbøger,

hvis de har sønner hjemme, der passer gården for dem. 2) l)e, der

siden sidste session har fået gård elier fæste, slial møde og frem-
vise bevis derfor, for at undgå tjeneste ved militæret. 3) Enhver,

der harr behov for en eller anden artest at frernvise vecl session,

slial møde. Lægdsrnanden vil være tii stede fra kl. 9.

Lægdsmanclen havcle i virkelighedeli lnange ting ar tage vare på.

I 1844 lian rlan se, :rt bøntleme i Balslev sogn, der sl<al yde fourage

og hø til 6. dragonreginrent, ør,slier at berale deniie ydelse i penge

i stedet for i nirturalier, som det var almir-rdeligt. Ansøgning herom

indsender Jochum Anchersen og får det bevilget, iclet bøndeme

kommer til at betale 25 rbd.2 mli og 13 sh i penge, der så bliver
f<-,rdelt i i-orholdct til hartkorn.

I særlige tilfælde blir,'er vi viclne til en anden fur.rktion, der ilqke

har krævet helt lidt tid og hovedbnrd. Det er indlivarteringeures

omfarlg i 1848. Den 2. rnaj har der 1:ra 9. Bataillon værer indkvarre-
rct 1.62 mand. Den 4. maj ar.rliom 5. Infzrnteribataillons 1. kom-

pagni med 190 mand og var 2 dage i livarter. Af mandshab fra
,1. llataillon var cler fra 16. r.iI 25. maj incil<varteret IB8 rnand.

Derr 13. maj blev 62 mand med 62 heste af l)ct bercdne J,rgcrhorps
fra Øerne indlivarteret i sognet. Desuden v;rr der clenne sornmer

indlivarteret 2 svenske rnilitærcnlrcder i Bllsle v. Sl<areborg regi-

menrs 5. konipagni ankom til sognet mecl 108 rnand dcn 12. juni

og afrejste.lcn L juli. Den 2. iuli nrtliom Nr.6 Vcstgotha rcgi-

ments 8. kornpagni med 100 rnand tii Balslev. Senere gil< antallet
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ned til 7l mand, og de siclste fra dette kompagni rejste fra sogllet

den 2. september. Disse ro svenske militærenheders tilstedeværelse

i sognet tninder os om den højt besungne skandinavisme' Det var

vel nærmest en romantisk bølge, der i disse år gik gennem den skan-

dinaviske studenterverden, men soldaternes tilstedeværelse fortæl-

ler, at det dog var lidt mere end bare ord'

Når soldater iigger i kvarter, kontner hjerterne lct i brand' og

ciet skete også i1848. En af soldaterne fra 8' liompagni' han hed

Carl Adolph Falck, rcjste fra llalselv den 1' august' I den anledning

skrev han et lilie cligt på 6 vers med hver 4 linier' Digtet har føl-

gende overshrift: ,,Tankar vid afmarsch från Balslevs By - till-

egnade Ana". Digtet fortælier, at Ana har gjort et stærkt indtryli

på ham, og at han vil mindes hende altid' Denne Atra er uden tvivl

lo.i,unt Anchersens datter, der på det tidspunkt v'ar 29 år og ugift'

carl Falch har enren forærer hende digtet eller efterladt det på går-

clen, for clct findes imeilem Jochurn Anchersens papirer'

Annes broder steen cløde i 1846, og hvis fæstegården skulle vide-

reføres af slægten, så måtte hun finde en mand' der kunne drive

landbrug. Hun blev da også gift i 1853 med en gårdmandssøn fra

Broenclegårclen i nabosogner. I de tider måtte følclser og sympatier

ofte vige for mere praktisire hensyn'

Forøvrigt har der i ugebladet ,,F{jemmet" i 1'963 været en beret-

ning om den berygtede og berømte forbryder Jens Henrih Boye' der

i 1s56 blev henrettet i Balslev sogn for mord' I denne artihel anty'

der man, der havde været et vist kendskab eller venskab mellem

denne Boye og Jochum Anchersens datter Anne' Flvordan "Fljem-

met" ltar fået fat i denne historie er ikke godt at vide' da ingen på

stedet synes at kencie noget til sagen' Desuden var Jochum Ancher-

sen gået af som både lægdsmand og sognefoged i 1854 - i sit' 76'

år - inden Boye-sagen rigtig kom i gang'

Enclnu en af lægclsmandens funktioner skal nævnes' selv om det

kun er svagt beviclnet i papirerne' Bønderne fik en vis betaling

for ægterne og for indirvarteringerne' Det fremgår' at bønderne i
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Atzne .I,Iarie Joclttntsdttter son æ/tlre.

Balsle v sogn for kørsler i 1Blii-".r9 og ,-50 briver rilcrerr iart 905
rbd' og 3 

'rarl;. I)isse penge fordelcs c{erefter af lægcrsr'a'dcn, rneu
t;riisre're for kørre li'r el. lig'. er ililie reclslirevct. Derimocr r<a' r,i
se, at der for indlivarteri'ger er bctart 1J skiiling pr. nra'cr for cle
førsre indlivarferede, illen senere iiun 12 sirilling.

Når alr sl<ullc gå rerfærdigr tir, og rrlcr mirncl sriulre li;rve si' [_reta-
ling for de yclclser, ha' h:rvcle præsreret) syr.rcs det at nråtre kræye
cc liclc bogholderi' me. dero'r har cJer irrrie værer tz-rie. Jri"rri'e, og
h.ko'r'relseu samnicrl r'ecl e'rieite lapper papir rrar ucrgjorr kortor-
holdcr. I et sådant ,,lillesa'rfr-rncr", som daticrens la'dsbyer har værcr,
I<an ma' ler forestille sig de' utirfredsrred og iiritih, cler viire opstå,
hvis irogen folte sig forurcrtede i disse sager.

Sognet'ogetl

De' 12. juni 1843 ud'æv'es Jochum Arrcherse. tillige til sog'efo-
gcd for Balslev sogn. Det sker efter den liongelige forordning af
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1.L,'1.1.1.791, nemlig den forordning, der bestemmer, at der for frem-

tiden skal være en sognefoged i hvert landsogn i Danmark. Under-

tiden er det blevet hævdet, at sognefogeden og lægdsmanden ahid

var den samme, men indtil 1843 har disse to embeder i Balselv

været varetaget af to forskellige.

Før 1,791. havde der nogle steder været benyttet betegnelsen sog-

nefoged, rnen det er [ørst med loven af tt.tt.1791, at sognefogeden

får den stilling og betydning, som tilfældet var i årene frern til
t867.

Ornkring 1800 begynd er der at she en udvikling mod et kornnunalt

selvstyre, hvilket er en følge af stavnsbåndets ophævelse og bondens

dermed forbedrede stilling i samfundet. Fattigvæsenet var ordnec

ved nogle bestemmelser i 1802 og 1803, skolevæsener ihøj grad for-
bedret ved forordningen af 1814 med skolekommissioner. I denne

sammenhæng må man også se sognefogedembedet. Selv om sognefo-

geden var administrativt udnævnt af amtmanden og ikke folkevalgt,

så varetager han i årene indtil i867 på mange måder sognerådets

funktion. Sognefogeden var egentlig politiets repræsentant på stedet

og dermed landsognencs politimyndighed, men der var mange rent

administrative funhtioner udover det politimæssige, der optog hans

rid.

I Baislev f. eks. holdt sogneforstanderskabet den 23. marts 1842

sit første rnøde i Balslev præstegård, og sogneforstanderskabet er

den direkte forløber for sognerådet, rnen nange af sognefogedens

furrktioner er faktisk indtil 1 867 sager, som derefter overgår til
sognerådet.

Når greven (som amtmand) i 1843 udnævner Jochum Anchersen

ril sognefoged - han er da nær ved de 65 &r - så kunne det skyldes,

at greven netop Ønsker en prØyet mand på denne post. På det

tidspunkt havde Jochum Anchersen 30 års erfaring som lægdsmand.

Uden tvivl har der været muligheder for en I'is modsætning mellem

greven og de nye mere demclhratiske toner' der bryder frem i disse

år. Sogneforstanderskabet er begyndelsen til hommunalt selvstyre,
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og der er siirl<ert ihke noger, der har værer meger forståelse for i

grevsliabers ledelse. .fochr,rm Anchersen har uden tvivl været gre-

veps nancl, og fia1 har sanrtidig haft et godt omdømtne i soglet, så

grevcrl netop på dennc n.råde l<unne beholde sin magt eller indfly-

delse.

Sognefogcden havde i årene fra o. 1825 0g vl 1867 en ret cerl-

tral stilling i sogner. I fællesskabers rid havde landsbyen vel et vist

derr-rokratisk sryre i oldermaudsgildet eller bylaget, der lededes af

olclermanden, l]1ert rted fællesskabets opliævelse smtrldrede bylagets

magt og mynciighed væk, selv orn der også efter 1800 findes ved-

tægter oprettet :rf bylag. Man lian vist godt sige, at sognefogedem-

beclet blev dcr næsre shriclt i det kornmuirale seivstyre på landet,

hvis ridvikling foreløbig i d;rg er sropper ved kornnunalbestyrelserne

i de n1'e storkommuuer.

I f.ochum Anchersens papircr ftnder vi fra hans virl<son-rired som

sognefoged en protoirol og en del løse papirer. For :rt ;rnskue de|t

frdviirling, vi bliver vidne til gerlneln disse pepirer, liett clet uregct

typisk gengives, at sognefogedprotokollen begl'11'-1tt med en såkaldt

sarnlingsliste for Balslcv sogn, der nok lian betragtes soln resterne

af clen garnle bylov. Den gengives her i sin fulde ordlyd:

,,Samlingsliste for B,rlslev Sogn'

Af Sogners Bcboere er cler saaledes paalagt efter Gan]ulel vedtægt,

Ar lste Maj irver Aar siral sarnrlig Balslcv sogns Beboere sanrles til

Sognestævne orn nlorgenen lil 6 i Balslev Skole for at gØre Regn-

sk;rb for sognets anliggende sirrlt efterse or.u h4uren ornliring Ki|ke-

gaardcn er i forsv;-rrlig stan<l eller den er Brystfældig, da den vedlige-

holdes af samtlige sogns Beboere, og tilligc efterse sliole Boligen

vaaningsl-iuset, sholerl og hegnet rred mere - Enhver som iklie møder

personlig den lste Maj skal Bet;rle 1 mk for udeblivelse, og der-i dcr

liommer for silclig og rnøcler ihiie til den bestemte Kloklieslet og liar.r

s1,are ril sir navn Beralcr 8 sk. ellers ved sæ.lvanlige SognestiEVller
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Betales 8 sk, for udeblivelse, og 4 sk. for den der kornmer 1'or siidig
oB møder ikke til den Bestemte Klolckeslet eller svarer til sit navn,

Balslev i MAJ 1843

Jochum Anchersen."

l)et fremgår tycleligt af en sådan vedægt, at der har værer rer

faste rammer i de garnle landsbysamfund, men udviklingen førte

med sig, at de gamle forhold måtte vige for nye bestemmelser.

Sognefogedprotokollen, der er begyndt vecl Jochum Anchersens

overtagelse af er-nbedet, har først to harrhornslister. Harrkornsan-
sættelsen var en jordvurdering eller skyldansættelse ligesom de

nu kendte ejendornsvurderinger. I dag vurderes der hvert fjercle

år, men ticlligere skete det meget sjældent, ider der fra 1688 og

til 1844 i det store og heie er arbcjdet med den hartliornsliste,

der blev udarbejciet i 1588. I)et forr:æller noget om en stabiliter,

som er heit frernmed for os i dag. På begge hartkornslister er

cicr opført 27 glrcle, samt præstegården, der har en særstiliing.

Ved vurderingen i 1844 vurcleres gårdene lidt højere end i teAB.

For husmændenes vedkommende var dct sådan, at der i 1688 Iiun

var skyldsrrt 22 husmænd, rlen eftcr den n1'e vurdering er der nu

33 husmænd i Balslev sogn; dog I'rar to af disse nye skyldsarre hus-

rnænd hver lir.rn 11/: aiburn, og det er iklie ret ireger.

Sognefogedprotokollen er også ægtprotokol, rnen her er der kør-

sel for l<irlie-, sl<ole-, fattigvæsen sarnt vejarbejder. Husmændene

var ililie kørcpligtige, cla mange af dem ikkc havde heste, rnen cle

sl<al yde deres del ved såkaldte gangc{age, altså arbejdsdage ved

vejene og reparation og ombygning af i<irken, skolen, fattighuset,

jordemoderhuset, sprøjtchus lr. m. Ligeledes sl<al husmændene

besørge breve for mync{ighederne, hvorfor de [&r en vis betaling,

men fra onrhring 1850 fremgår det af protokollen, at brevægterne
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bortliciteres til den husmand, der vil gØre d* billigst. l\,{ed postvæ-

seners væksr og eflelitivisering glider denne side af pligtarbejde

snarr helt ud.

Hclt aflilaret synes forholdene ikke at have været, inen clet scr ucl

til, at sognernændene er vedligehoidclsespligtige ovcrfor kirlien, sko-

lcn, fattighuset, brandsprøjten rlcd sprøjtehus, jordernoderiluset og

sognevejene, skal betale gærdesynsmænd, samt sørge for transport

af brændsel, sand m. m. til den claglige drift af d" ovcuuævntc insti-

tutioner og køre rnateriale, underticlen også håndværkere, til repa-

rationer og nybyggeri. Det er sikkert, at l<irkcejeren sliulle betale

vedligeholdelsen og driften af liirken, ligesorn sliolen skulle liave til-
skud fra kirkens midlcr, men det er vanslieligt at genncmskue for-

holdene, sclm de har været, ud fra de givne papirer. Man kan ilike

se, om bøndeme har fået betaling for dcrcs kørsel, hvad de dog fik
for de militære kørsler. Vi l<an liun se, at itusmænllcne fik beta-

ling for deres brevægter.

Blader man lidt i sognefogeclprotokollcn, får man ct billede af de

snrå og store ting, der skete i et sogu. Undertidcn slial jordemodcren

befordres, ligesom 1ægen nu og da må hentes euten i Middelfart cller

Tybrind. I begge tilfælde må det dreje sig om lijælp til fattiglemrner

eller folk uden egen befordring. Undertiden køres der rned dyrlæ-

gen, ligesorn sognefogeden og sogneforstanderen befordres i ernbeds

medfør. Det sker også, at et fattiglem skal befordres ud af sognet.

Ligeledes r.nøder vi i denne protokol transport af arrestauter. f)isse

transporter syltes at ligge r-rær op ad de trar-rsporter, vi rnødte i

lægdsrnandsprotoliollen, hvorfor det se r ud tii, at del nu iinder

en vis sammenblanding sted, efter at Jochurn Auchersen har over-

taget begge en-rbeder.

De egentlige vare[ransporter er dog tydeligt begrænser til sognets

indre anliggender. Således er der i 1854 hentet 10 læs teglsten tii kir-

ken. I 1853 er der så mange kørsler til ,,Lergravhuset" (der sih-

liert er savnet på f;rttighuset)' at det kunne syrlcs) soln ot1 det var

bygget det år, eller i dct mindste hovedrepareret, idet der hcrrtes



Jocltum Ånchtrsen - en aestlynsle bonde

både tømmer, sten og murergrus. Hyerf år hentes der sand og tørv

til shole og fattighus, nu og da hentes der kalk til kirken, og et

år hentes der 6 læs sand til en gymirastikplads ved sko]en.

Fra den 2. til den 11. april 1852 sørger sognefogeden for, at

der bliver ringet daglig med kirkens klokke i anledning af enkc-

dronningens død. Der blev udskrevet 4 mand pr. dag, to ringede

om formiddagen og to andre om eftermiddagen.

Ovenfor er røveren Jens Henrik Boye blever næYnt' og når der

den 15. august 1B56 er hentet en lighiste, så kan det være den lciste,

som samme Boye skr.rlle begraves i på henrettelsessteder, idet han

blev halshugget den 16. august om morgenen på den bakke, der nu

bærer hans navn. Det er den sidste offentlige henrettelse, der har fun-

det sted i Balslev sogrr.

Sognefogedprotoirollen er ikke systematisk opbygget. Tilsynela-

der.rde er cler ikke givet instrukser for dens førelse, men hovedvæg-

ten er tydeligt lagt på listerne over ægter, gang- og spanddage. Ind

imellern møc1er vi dog lidt regnskab. Således fremgår det af en lille

opstiliing, at del den 22. december 1841 blev leveret en ny brarrd-

sprøjte til Balslev sogn. Man kan ikke se, om det er den første

sprøjte. En sådan sprøjte kostede 130 rbd., der betaltes med 5 rnarli

af hver tdr. hartkorn. De to største gårde i sognet) der havcle hver

11 tdr. harthorn, måtte således hver betale ca. 10 rbd. Til sammen-

ligning kan airføres, at den husmand, der i 1853 havde brevbærin-

gen, fik ca, B rbd. for at befordre 1.22 breve ud af sognet, idet han

fik 5 skilling pr. brev. Brandsprøjten volder mange bryderier og er

tiisyneladende aldrig i orden, da den skal repareres hele tiden, selv

om det anføres, at mecanikus P. C. Hansen, Gråbrødrestræde i

Odense, der lrar solgt sprøjten, også indestår for den i 10 år rnod

en åriig godtgørelse på: rbd.

Den sogneliasse, der shal afholde forskellige udgifter, har ingen

faste indtægter. De penge, der behøves, lignes i hvert enkelt tiifælde

på hartl<ornet, bortset fra nogle få rbd', der ltommer ind fra
bøder, der idømmes for ihke at møde til sognesrævne o. lign. Såle-
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des måtte dcr i 184'l pålignes hver tdr. hartkorn i sognet 3 skilling

til udgifter ve d jordemoderhuset og 12 sliiiling til bestridelse af

udgifterne vcd slioien og sprøjten. Gærdesynsmændene synes hvert

år ar hiive fået et fast beløb på z rbd. 5 marl<'

Tii sliolenie i Føns og Ørslev sal11[ til de to sognes fattigv:vsen

må nogle af bønderire i Balslev bctalc et åriigt beiøb. Dct skyldes

siiikerr, at disse gårde har jord i de to sognc. sholelærer lvløller i

Ørslev får lidr over 2 rl-icl. om året, og siiolelærer Li,rldbec[ i Føns

får lidt over 1 rbd. hvert år fra Balslev sogn, rnedens der til cic

to sognes fattigr'æsen ycles et åriigt beløb på onrkring 5 rbcl.

Jochr-rrn Anchersen nedlægger sit hvcrv som sognefoged i 1854,

nen sognefogedproroliollen føres videre til o. 1868' Fra 1854 til o.

1860 er Anders Hansen sognefoged og fr,r 1860 Hans Christiansen.

I i864 rrøder vi i protokollen for førstc gang en virkelig regnsliabs-

opstilling, nemlig for periodcn 1'.5.1862 til 1.5.1864. Balancen er

på t86 rigsdaler, og der ligncs i clissc to år'1 marli på hver tdr.

hartliom. M;rn er også blever lidt dygtigere til åt finde andre ind-

tægtsliilder. Bødekassen giver iklie ret meget tlll) men i stedet er

der indltommet 45 rigsdaler for 4 næringsbreve, og for ;rt afholde

spillegilder er der berah 4 rigsdalcr, ligesom cler hirr værer en ind-

tægr på over 8 rigsdaler for græsning. De 186 rigsdalcr for to år er

m€get, meri der var dc år store udgifter til vejene, ligesom der sylles

at være bygget rryt sprøjtehus. Tii s;rnmer.rligning lian ;ruføres, at i

årene 1865,-66 og*67 er årsbalancerne på lienholdsvis 28,41' og 20

rigsdaler.

Fra året 1868 er det forbi rned at ligne sk;rt på hartkomet' Nu

overrager liommuncsk:rtrel disse udgifter. Balsler. sogr-r bruger i 1868

16 rigsdaler af kommuneskatten, men her ophør'er sognefogedpro-

roftolie1, og der slier vel det, at de tipg, cier ordnedes af sognefo-

geden og sogneforsriutdersliabct i fællessktrb, efterhånden lieit går

over ril sognerådet, så sognefogedeu glider rid af billedet. ÆgterDc,

cler i 1 868 k aldes sogr-reliørsei, glider også Lrcl efterliånden, n]etr

hvornår det endelig sl<er, kan iklic ses her.

Nyc tidcr cr i frcn,lrr-Lld, r-ncn Jochunt Anchcrsen er død i 1862,



Joclsurn Antbersen - en t,estfynsk bonde

så han oplevede ililie, at hans ernbede nistede en del af sin

ning.

63

betyd-

Sogneprotokollen giver et interessant biliecle af sognet i disse

årtier. Det står mig ihke klart, om det er eu forordiret protohoi,

cler ved en fejltageise ikke er afleveret, eller det er Jochurn Ancher-

sen, der har ønskct at have ct vist overblik over tingette' Det fore-

l<ommer mig dog, at jeg har set lignende protokoller andre steder,

clog iklte så r"rdførlig udfyldt som denne.

I)c løse papirer i Jochum Ancirersels arkiv giver også her et

supplement til sogne fogedprotokollen. Problemerne med vejenes

vediigeholdelse n.røder r.i også i disse papirer, da det i sidste led har

sorteret under sognefogeden. Når han får besked om fra grevsliabet,

at bestemte veje og vejafsnit skal istandsættes, idet rnan må tænke

sig, at der har været afholdt syn, så udarbejclcr Jochutn Acnher-

sell en af sirre bekendte lister, hvor han artgiver, at den bonde slial

sørge for så llange alen, den rræste for så mange o. s. v. I 1843

skal srneden f. eks. tage sig ;rf 5 alen vej, men han var vei også en

af dern, der havde dct nindsrc hartkorn. Det shete naturligvis, at

en eller flere gler-nte at reparere deres styhher eller gjorde det så dår-

ligt, at vejerre sine steder var næstelt ufremhommelige.

Flerc af vejene i Balslev havde nåvne, og vi møder på Jochum

Anchersens lister bl. a. følgende vejnavne: Lundegyden, Fustes

Gyde, Gimmes Gycle, medcris andre veje betegnedes f. eks. sor.n

stylihet fra iririicn til Udbys sogneskel o. dcsl.

En plaliat af 4. april 1854 om licitation over ve.imateriale til
vejen mellem Assens og Middelfart, der Passerer Balslev sogn' er

sendt til .|ochum Anchersen. Denne vej har en anden status end sog-

nevejcne, og de materialer, der skal bruges til vejen, betales. lll- a.

skal der i denne forbinclelse opføres en 13 favn lang stenmur 2

alcn høj ved Gammeldam mølle, og det anslås ac ville koste 62

rigsdaler. Lllers drejer det sig lxest om at få tilbud på harpet og

uliarpet grr-rs. Licit;rtionen finder sted på Stubbenrp kro den 15' aprii

k1,.12.

Jochum Anchersen har i 1839 underskrevet eller bevidnct en reg-
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'i'g a'gåe'de noget byggcri på sliolen. I{viliren tiliinyrning h;-Lrr

har haf r til de'r-re sag, lia. ikke ses. På den'e reg.ir.rgsovcrsigt
scr vi, at en spandclag er beregnet til 3 mark og en gangdag til 1

marli. Til iråndværliernes arbejdsløn og til inerteriale er der betalt
265 rbd., medens der af bønclen.re i sogner er udførr arbejde og leve-
ret rnateri;rlc for 142 rbd. Når der sidste er udregner i pcnge,

iiunne det ryde på, at der også for indensogns arbejde ydedes bera-
ling. i{vad det iør'rigt er for en onbygning ellcr reparation af sko-

len frenigår ikhe af regningen, men der lcan næppc være en ny skole,
der er bygget. Allerede 1735 rales der orn en skole i Balslev. Der
skulle værc oprerrer en skole af grevsliabet i 1,712, og cler f-orerages

en om- eller nybygning i 1809. i\{;rn han dir itæppe tænke sig, ar man
igen må bygge en ny skole i 1839. Det ser da også næunesr ud ril
på regningcn,;rt der især er tager, der er fornyec i 1839.

En forsømmelsesliste fra sliolen uden årstal, merl fra april
måned, fortæller lidr om derre ømrålelige emne. I)er frerngår af
listen, ar ma' siiulie berale 3 skilli'g i bocie for bø.r, cler forsømte

uden lovlig grund. På listeu er der 35 forsømmeiser uden lovlig
grund, 20 sygedagc og 24 forsømmelser, der er iovlige. l)ec hneb

meger ar få børnetre iskole og at få bøclerne ind. I 1824 ser nan i
et cirkulære, at forælclre ellcr husbondc uophørlig skulie betale

cleres sliolebøder, i modsat fald sliulle der foretages anholdelse til
afsoning.

Skolen blev styret lohalt af præsr og skolekomrnission, ligesom

fanigvæsenct h;rvde sin l<ornmission. Her havde sognefogeden ingen

særlig nyndighed udover ar få de beiøb ind, der iklie blev betalr
tii liasserne. Nogle sedler i papirerne giver os er lille indbiik i fat-
tigforsorgen, idet cler angiyes, hvor rneger Jochum Ancliersen ydcr
pr. gang. Hvor ofte der skulle udlcveres fartighjælp af de errkelte

bønder, kan man ihlie se. Jochum Anchersen gav lrormalr 5 lispund

rugmel, 2 lispund gryn og 2 pund malt, 3 puncl flæsh og 3 pund

slnør) samt en enkelt gzrirg 1 marli i pcnge. Det fremgår iklie af
listerne, hvem der irar fået gaverne.
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Iin anden scddel irå også høre under det sociale område. FIer
kan uran se, a! cler nll og da er udkorn'ra'derer folk ril at sidde

vagt. Det er sihkert en siags frivillig eller tvungen vågerjenesre for
syge. I jannar 1846 blev der i 2 døgn hoidr vagr ved Jørgen Mad-
sens Karen. Fra den 19. til den 30. aprll lBlT er der to mand, der

hver dag skal sidde vagt ved Jørgen Olsens søn, og fra den 13. tii
31. august 1848 skal der siddes vagr ved Anders Jacobsen og hans

Iione fra kl. 8 aften til kl. 8 den næste afren. Sådanne sager har
sognefogeden tilsyneladende også rager sig af, selv om man si(ulle

inene, clet irørte ind under fattigvæsener.

En vis rnennesiielighed har der dog værer i det gamle samfund, og

rrran må ucl fra det foregående ironstatere, ar bøndcrne i disse dage

havcle mallge opgayer at løse.

Som sognefoged har Jochum Anchersen set ud fra det ornhand-
lcde materiale haft en cenrral stilling i sogner. Han har været med

til at planlægge og adnrinistrere på mange felter. Embederrre har
sii<kert ikke været særlig afgrænsede, og man har lader den ordne
sagerrc, soln rnall liavde mest rillid tii.

Andre institutioner

I Jochurn Anchersens arkiv er der arkivalier fra to områder, der

ilil<e har haft med hans virksomhed som lægdsmand eller sognefo-

gecl ;rt gøre. En Tiendeforening er srifter 24. marts 1836 og en hesre-

forsihringskasse er oprerrer i 1850. Flvilken forbindelse Jochum
Alchersen har haft rned disse to foreninger, fremgår iirke klarr, men

lrzrn lrar r,æret regnsirabsfører for hestekassen og måske vurderings-

mand.

T'iendeforeningen blev opretret i henhold ril en kongelig ani-rrd-

ning af 19.3.1796 og går ud på, ar tiende ikke mere slial tages i

naturalier, d. v. s, hver tiende el!er femtende neg på rnarken, men i
peuge i forhold til harthomet. lvlarerialer her er dog så spinkelt, ar

dec er vanskeiigt at udlede noget deraf. Det ser ud til, ar de srørsre
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gårde har holdt sig udcnfor i bcgyndelsen, og der ser ikke ucl t.ii,

at den trcdiedel af tienden, der tiiliorri præsten, har været rled i ord-
ningen, livilket foreliornmer rer mærkeligr. Fr:r 1852 bliver det lov,

at tienden slial betales i penge. Hele orcli.ringeu med riende til liir-
ken var en af de liårdeste sliatter og neget upopul;tr blandt bøn-

derne. En vilkelig undersøgelse af bøndernes forhold til tiendebeta-

lingen kunne give et interessant lir-ritr,rrhistorisk billcdc.

Jochurn Anchersen har vistnoh :ildrig været kirlieværge cller i
det hele haft meget rned de tiug at gøre, dei' hørte til præstens

on-rråde. Præsten havde et irfgørende ord i skolcsager', frlttigsågcr og

kirkesager, men selv on'r Jochum Aircherscn ilile har været rled i
disse råd, så behøver det ihhe at sige ret rneget orn hans forhold

ti1 kirken. Hn en1<elt bog n-red søndagens præclilientekster syues rt
have tilhørt ham.

bra Øtslev sogn fortælies clet, i1t oirrliring 1850 fik præsten i Føns

et par lieste hjem fra krigen, cler havde en smitsour hestesygdorn.

Denne sygdom bredte sig på egnen og Bav stødet til oprettelsen af

hesteliasser. Hvis denne overlevcring fra Ørslev er rigtig, kan det

godt passe med, at hestekassen i Balslev blev oprettet i 1850. Sta-

tutteme for dcnne liasse og en del vurderiirgslistcr er bevarede. En

sådarr hasse var et rent loli:rlt foretagende, h.vor rrran støttede liin-
anden efter besrernte regier, når rnedlemmernc's heste døde.

Skønt Jochum Anchersen i 1850 er 72 &r gammel, så kan han

endrru sl<rive og regne, og i sit 7(). ir er han endnu virksom i heste-

liassen ned pcnnerr. Den urrge Jochum, der flittigt øvede sig i reg-

nekunstens iabyrinter, filr virirclig udbytte af de Lundskaber, lran

dengarg erhvervede sig. Den mand l-rar næsten lcvet i lister og

udregninger. I)et er typislt, at i flere af hans bøger og protoholler

ligger dcr hist og her sec'ller, dcr er skrevet fuide af indvil<lede

udregninger. Man lcan let forestille sig ham siddencle derhjenrme i

bondestr"ren ivrigt optaget :rf at få regnestyliherne til at gå op.
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Sltrmittg
'Irods alle de små og store alitiviteter, man får indtryk al: vcd at

genncurgå disse papirer, må tilværelsen på mange måder liave været

cnslornig og stillestående i et sådant sogn iangt ucle på landet.

G;rnslie få ir-idtryk irf iivets glæde og sorg møder vi dog' tJvenfor

er det onrtalt, hvordan bønderne den 1. maj livert år skulle stille

ril sognestævne ved skolen kl. 6 om rnorgenen. En lille seddel blandr

papirerr-,e indehc,lder et regnskab for et \Øoldermisse-gilde, og det

antyder, at man i. maj har holdt en slags Valborgfest endnu i sidste

li',rlvdel af dct 19. årli. i Balslev sogn. Flvordan og hvorledes kan

ilike ses, men tilsyneladende har hver især ;''dg1 et vist beløb til gil-

der, der er iroldt runclc oinlEring på gårdene.

JochLrns brocler Jens, som er omtalt tidligere, forblcv ugift, og

h:rn tilbragte aile sine dage hjemme på gårclen til sin død i 1839.

Vi hører ihlie meget til harn, men hau har det uheld at tabe alle

sine penge og værdipapirer i 1832. Det Yar og er vel stadig en vall-

skelig ting at få et tabt værdipapir fornyet, hvis clct ililie liommer

for en dag. Det ser ud til, at Jens taber modet overfor en sådan

opgaye, og i stedet går han på en slags aitægt hos broderen ved at

oprerre en såhaldt fledføringslioutakt ured harn. I en såclan liorl-

uaht bestemmes det, at Joclium shal overtage forsørgelsen af Jens,

I{an slial have lcost og logi, pleje i si,gclornsdlfælde og i det hele

taget betregtes som hørende til familicn på enhver måde, således

sliai han lrave urindsr 3 snapse hver dag, sarnt 25 rbd. i lornrnepenge

om året og en hæderlig begravelse. Tii gengæld får Jochurn så alt'

hvacl Jens cjer, og dermed også retten til de tabte obligationer' En

ahtsamling på t6 folioarli melder orn alle de forhandlinger, der den

23. deccn'rber 1839 fører til en dom orr' at cle tabte obligationer

shal fornyes og betales til Jochum Anchersen. En lille ting at tabe

sine penge; for Jens var det måske verdens undergang'

Meget lnere er der ikke at hente i papirerne. Nogle fh bøget,

såsonr almalaLker og enl<elte skillipgsviser, samt afskrifrer af et par

moralsl<e historier findes også. Er-r spåbog, ,,I-ykke-Hjul", trylit i
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Jochnn Ånchersens a jsktit't ttt' dcn ganle ,,liusf ilosot'i". Nogle at' sÆtniTlgtrne
aiser tilbtzge til Peder Ldalt

Fladersiev i 1805, s).nes at yære meget brugt. I)esuden er der er.r

nrcget sjælden skillirrgsvise, der hedder: ,,Extrakt af en heel Søn-

dag-Eftermiddags L.andsbye-Prædiken for en L1,$5[ Skilling . , .",
og som er udgivet anonymt, inen skrer.et af den glerlite degn fra

Løjt, Hans Mikkelsen, der døde t 1796. Denire skillingsvise er sili-

hert tlykt hos bogtryliher H. Lucliander i l{aderslev og peger
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således ligesom spådomsbogen på en v;s forbindelsc til Sønderjyl-

l.rnd.

Intet i de eftcrladte papirer, lister, akter og bøger giver nogcn

antydning af, at Jochum Anchersen var saintidig med Grundtvig,

Ingcmann, Søren I(ierkegaard, Adam Oehlenschlåger, Blicher' Mon-

rad, og hvad de nu hedder alle de store fra Danmarks guldalder,

nren det kau mau rnåsl<e heller ilike forvente. Den danslie bonde

havde rxeget at indhente, inden der blev tid til at drive finkultur.

Jochum Anchersen beholder tanker og menii.rger for sig selv, men

måshe dog en noget bittersød og lidt opgivende livsfilosofi, der

forekommer i flere afskrifter i papireme, siger noget orn stemningcn

og opfattelscn af verden. Deres verden var også i opbrud og ttnder-

dergivet for;rndriirgen, L-rigtet elier filosofien lyder sådan i en

let moclerniserct form.

,,Rcdclighcden er rcjst ud af v"rden,
Oprigtighcd gaaet hen at sove)

Fromhed har forstukket sig,

Gc-rdhjertighed sidder i arresc,

Troen cr tcmmelig svag,

Dyden maa gaa at tiggc,

Sandhcd er alt længe begravet,

l(rcditten cr blever gal,

::T "+::-'i'"1 fi :å : ;i #år :1, .,

I)en 9. jani-rar 1862 døde Jocirum Aucherseu, næsterl 84 år garnmei,

og blev be gravet på Balslev kirkegård, men hans grav er for

længst sløjfct. Eudnu 14 dage før sin død har han ladet skrive et

tesramerlte, n'ien han ejede ikke meget, da han havde overgivet

sin fæstegård til datteren og svigersØnnen. Han havde et chatol,

der endnu er i slægtens eje, og alt, hvad der er deri, sl<al hans to

børnebørn have. Aile de bevarede papirer, der er grundlaget for

denne artikel, har også været gemt der, sotl en trilsen til dem og os'
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1. Frilreds-pas il 12. juil 1782.

,,Da Ånclrer Je.sen i BrLlslev havcr af rnig forlanger der ha.d gierrrc ø'shcde at
blive forvisser om, og siden at I<unde erliolcle friheds pas til sin So. Juchrim
Anchcrsen, som rilliører crevskaber wcdclsborg for.lerefter at Lunde l:rcle h1m
opdrage i der so'r for'reres ar være harn bcclsr tienlig, saa har j,:g iklic villct
nrgte hatl slllrlnle, tnen licrved lover, ar Ancher.Jcnscn skal for ile11e sir.r Sø1
blive forundt frihedspes naar forlanges, irnod at betale til Grevshabets Kasse jo
rgd., sliri'cr rredivc ltigsdllcr - l)ctte ril bckræftelsc under'ri'I-{aand og Segl -

\Vedelsborg dcn 12. juni 1782 -,

Ir. Crev Wcdcll,"

2. Jochunr Anchcrscns brev til Arine Marie Sørrensdltter.

,,Til nrin Uforglcrulige pige Anne \{;rrie Sørrcnsdartcr"
,,Elsværdige Ven!
I)ctte her følgende gives d.ig sonr ec b*.iis, paa ågtelse og liierlighcd, me' det skal
Gl:crlc mig, naar dcrre he' følgende Bchagcr tlig, rhi fra nu af shel rni' højusre
,ilrc r'ære rr beh.rge dig, og ar liu''e forsodc dirr'e l\{øicr, min frydcfuldcstc lod,
- vrr velsignet ai Ilinnreleu, 'g Flicrtcrs frcd besliygge dinnc blonrsrre'dt l)agc,
det ønslics indeLlig af

Din hcngivnc Vcrr

.iocLuiu Anchcrscn."
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TILLÆG

Ode nsc d. 1-1. j;,nu:rr
Arrlo 1812

3. Skrivclse fra Vedclsborg iJirk ril sognefogcdcn.

,,For indeværc'de Arrl bliver i B.rlslev følgendc vcilrbejdcr at udfor:c: r) Pea dc'
s'raliali.hc Luntlcgydc og 1)alsler G;rclc biivcr vcicnc at indli;rstc og afrunde samt
dereftcr ar paakjøre et g.Jr Lag skerp Gruris circr;rt Grovtrr'c ligclcclcs crc op-
rensede s;raledes er de lian tjene ril vendcrs fuldsriendige AIIøb. Åf .llalslev Gade
meclragcs ikkun indtil liorsvcien.2) Veicl fia Christian Jrnsens I{us til ]iorsvcien
veJ Kirlicn israndsærrcs paa sri,ne Jr'Iaade, J) vcicn Irl be'rcltc cliristian.len-
sens Hus, l\{osegatrr.is Gade og saer.irlt sog'crs Parr naacl cfrer Ilyllcrup isrand-
særtcs lige ledes p:1a samnrc trIeadc.

f)e'hos undcrrortcs Sognefogcdcrr o'r ;rr Gaardnrend I{,us I.arsc', B.rlsicv har
forsøint irt s;ultc crl Bro paa \/cien vcd Dcgnens I'Iavgehjorne og en ditro i Luude-
gydcn samt |Iusinand Jcls Flanscn IJrocndc ar opførc en Bro i den forstnævrte
Gyde og endclig at nogle Veisrl'kker pea Veieu l:ra Balslev ltirke ei.cr lJclby,
son forrige Aai vlr under Udbedring erc saa slcrte og rrirrngler saa,rldelcs Iiyld,
at de i va:rdt Veir nicstcn erc r-rfrcnilioinmcligc.

Sognefogeden riile derfor undcrsoge hvis disse Veisryl<ker erc og dcrcfrcr pa:r-
læggc vedkonrrnende (vejvedligeholdclscsl.ligrigc) uopholdcligcu at uJbcdre og
fylde berncldte Veisryliher sanrt paalæggc Il:rus Larscn i Balilcv og Jens Ilanscn
Broende at opf,rrc de manglcrrdc Srenhistcr cllcr Broel inJcrr 1,t D.rgc fr'.r l);rto,
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d:r Brocrnc i modsar Fald paa dercs Bekostnir.rg vil være sriller ril Opførelse ved

Lic.iration.
l)e utder nr. 1, 2 og 3 bcnævnte Veic maatte være indliaster og afrundet inden

dcnne lv{aaneds Udgang, samt grusfyldte inden den 16. Juli d. aa.

Vcdellsborg Birk Contoir dcn 11. Juni 1843.

sign. (ulæseligt)

Til sogncfoged Jochum Ånchcrsen, Balslcv."

4. Jocliurn Ancherscns ansøgning til Kongcn af 18. rnaj 1836.

,,Til Kongen.

Allerunderdanigste Konge. Jeg vover allerunderdanigst at ansøge Deres lv{ajestæt

om at rnin eneste Søn som sraar for Udskrivning til post Tieneste maatte aller-
underdanigsr forundes mig som rnedhiælper ved Lægdsvæsenet. -

Jeg har s.iden 18. Novcmber i813, aksaa i næsten 23 Aar været Lægdsmand i
Balslev Sogn, og begynder at Ældes og trængc til ruin Søns hjælp baade ved
min Gaards bedrift saa vel som ved Lægdsvæsenet; dersom min Søn udskrives
som vil være i nrit 59 Aar nødsages jeg tii at frasige rnig Bestillingen som Lægds-

mand, dog jeg ilike uden hans Bistand længere seer mig i Stand til at forestaa
s;lmtne. ^

r\t jcg ikke har gjordt mig uværdig til den ansøgrie Naadesbevisning, haaber
jcg min høie Foresattes Vidnesbyrd vil Godtgiøre, hvorfor jcg Allerunderdanigst
bølfaldcr derres M:rjestet Jt dctte mit Ønske allernaadigst nraatte opfyldes. --

A llcrunderdanigst

Jochurn Anchersen

skrevcn for Lægdet

no 93 udi Balslcv

Sogn nye Odcnse Anrt"

5. I rr.lk v,rrrerirtgslistc.

,,Ankom dcn 13. Maj 1848 - dct beredne Jægcrkorps lor Øerne.

Jens Jørgen Sørrensen, Gelbjerg. 12 mand 12 heste

Mosegaard, Mathias Jorgcnscn 4 do. 4 do.

do. , Ludtvid Flansen 8 do. 8 do.

do. , Niels Nielsen 7 do. 7 da.

do. , Christen Andersen 8 do. I do.

do. ,JorgenPedcrsensenke.. I do. 8 do.

do. , Rasmus Larscn . 12 do. 12 do.

do. , Ilans Jensens elke .. 7 do. 7 do.

do. , Niels Pedersens enke 8 do. 8 do.

Saalcdcs blcv indkvartcringen pea Mandskab og Hcste .

Balslcv dcn i3. N{aj 1818.

Jocburn Anchersen.

i{r. Birkedonlmcr Jeppesen paa Kierlingbierg."

7l


