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UDVIKLINGEN I NORDSLESVIG
AF THORK. CLAUD1 WESTH

Den del af Sønderjylland, der i 1920 kom 
tilbage til Danmark, var et kapitalfattigt 
land, et land stærkt mærket af krigen og af 
den nationale kamps vilkår og mærket af at 
have tilhørt et samfund med en anden øko
nomisk struktur end Danmarks.

1. De første 10 år under Danmark blev der
for brugt til at bringe landsdelens økonomi 
på fode, så vidt muligt på linie med det øv
rige land.

Der blev — udover normale bevillinger, 
gældende for hele landet — tilført landsde
len henimod 200 mill. kr. først og fremmest 
for at bringe realkreditsystemet på linie med 
det øvrige land. Dernæst blev disse penge 
anvendt til vejarbejder, havnearbejder, af
vandingsarbejder, elektrificering m. v., og 
resultatet blev, at det henimod 1930 kunne 
siges, at Sønderjylland havde skiftet udse
ende, og at krigens forsømmelser var fjer
net. Med rette kunne det siges, at den øko
nomiske tilpasning af de sønderjydske er
hvervsforhold var meget langt fremskredet, 
(f. eks. var høstudbyttet steget fra 290 mill, 
foderenheder i 1920 til 770 mill. F. E. i 
1930).

Medvirkende til, at der i denne periode 
blev sat et stærkt forøget dansk præg på det 
sønderjydske landskab var vel også, at de 
danske udstykningslove blev indført og an
vendt, idet der blev oprettet ca. 1.000 nye 

brug, overvejende dog i de rent danske egne: 
Haderslev østeramt og Als-Sundeved; det 
var de store tyske domænegårde, der måtte 
holde for, altså gammel og god kultur jord. 
Det national-politiske moment var i denne 
periode meget lidt fremtrædende i udstyknin
gen: man spurgte ikke ret meget, men be
handlede problemet ganske på linie med 
fremgangsmåden i det gamle land.

Befolkningsmæssigt var Sønderjylland i 
1920 en landsdel i stagnation:

Tønder amt havde i 1860 et befolknings
tal på 34.751 og i 1921 et befolkningstal på 
35.625, altså en stigning i 61 år på mindre 
end 1.000.

Ribe amt havde i 1860 57.973 beboere, 
og i 1921 128.821 beboere, altså en stigning 
på 71.000 — eller mere end 1.000 pr. år.

Landbefolkningen var i den nævnte peri
ode i Tønder amt gået tilbage fra 29.075 til 
27.768; i Ribe amt gået frem fra 52.276 til 
96.799.

Sammenligner man Åbenrå amt og Vejle 
amt, så har Vejle amt i de nævnte 61 år haft 
en fremgang fra 91.791 til 157.765 eller 71 
pct., medens Åbenrå amt kun forøgedes fra 
30.067 til 35.067, eller med 17 pct.

Dette skyldtes vel dels den nationale kamp, 
dels de særlige afsætningsforhold inden for 
landbruget i det tyske rige.

Den tyske lovgivning muliggjorde nedlæg
ning og sammenlægning af landbrug, og de
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nationale forhold førte til, at denne mulig
hed anvendtes, bl. a. fordi en ikke uvæsent
lig udvandring af landboungdom (den sam
lede udvandring fra Sønderjylland i årene 
1864—1914 angives til 60.000), gjorde det 
nødvendigt for de tilbageblevne at samle jor
derne og ejendommene på færre hænder; 
mange mindre ejendomme blev nedlagt, og 
jorden henlagt under større ejendomme. Der 
regnes med, at ca. 700 ejendomme er blevet 
nedlagt. — Endnu vil man rundt om i Søn
derjylland kunne se småplantninger, som er 
rester af gamle haver om forhen selvstæn
dige hjem, der er forsvundet. Selvom der i 
tiden efter århundredskiftet ved offentlige 
midler blev oprettet nogle nye »kolonise
ringsbrug« og »rentegårde«, kunne det slet 
ikke opveje de mange nedlagte ejendomme.

Medvirkende til denne udvikling var det 
vel også, at landbruget i Sønderjylland, der 
var underkastet afsætnings- og markedsfor
holdene inden for det tyske rige, så sin for
del i en mere ekstensiv drift end i Danmark: 
de gode afsætningsforhold for kød fremme
de græsningsdriften og gjorde det lønnende 
ai lade store arealer henligge i vedvarende 
græs-fælledarealer — uden at bekoste store 
summer på sådanne arealers afvanding og 
kultivering til almindelig omdrift.

De første 10 år under Danmark ændrede 
også dette forhold: der var en omend svag, 
så dog tilsyneladende stabil og ensartet stig
ning i befolkningstallet fra 1920 til 1930.

2. 1930—1946.
Efter forløbet af den første 10-års periode 

fandt rigsdagen det påkrævet — bl. a. som 
følge af de økonomisk vanskelige forhold 
og den stigende arbejdsløshed — dels at 
gøre status op, dels at finde frem til nye ret
ningslinier for den kommende tids arbejde 
i Sønderjylland. Det skete ved nedsættelse af 
»Det sønderjydske erhvervsudvalg«, der i 
1929 afgav betænkning, en betænkning, der 

giver et fortrinligt billede af de økonomiske 
og erhvervsmæssige problemer i landsdelen. 
1 betænkningen blev for landbrugets ved
kommende gjort opmærksom på, at der i 
Sønderjylland »foreligger den særlige opga
ve at få jorderne og bedrifterne til at passe 
med danske driftsformer« og i den forbindelse 
blev peget på de muligheder for opdyrkning 
af delvis ukultiverede eng- og fælledarealer, 
der fandtes flere steder i Sønderjylland, 
navnlig på højderyggen og i grænseegnen. 
Formålet med i den anførte forbindelse at 
fremdrage disse muligheder var at interesse
re staten for opkøb af sådanne arealer, for 
det første for derved at åbne mulighed for 
oprettelse af nye landbrugsejendomme i de 
tyndt befolkede egne, for det andet for der
ved at sanere de landbrugsejendomme, hvor
til arealerne hørte, idet man gik ud fra, at 
disse ejendommes produktionsevne ville væ
re omtrent upåvirket af, om de fra bygnin
gerne fjerntliggende fælledarealer blev fra
solgt, medens salgssummen kunne hjælpe ej
endommen over en økonomisk vanskelig tid. 
For det tredie ville der ved statens køb af 
sådanne arealer skabes en del beskæftigelse 
ved afvanding, mergling, vejarbejder og 
byggeri.

Resultatet af erhvervsudvalgets betænk
ning blev i denne forbindelse, at der ved lov 
af 1. juni 1929 af jordfondens midler blev 
stillet et beløb på 10 mill. kr. til rådighed 
til i Sønderjyllands tyndt befolkede egne at 
indkøbe jord, der kunne anvendes til udstyk
ning, og til at udføre grundforbedringsar
bejder og vejarbejder på disse arealer. — 
Endvidere forudsatte loven, at staten selv 
kunne opføre bygninger på arealerne. Ved 
en senere lov af 4. februar 1936 blev det af
satte beløb forhøjet med yderligere 10 mill, 
kroner. —

Lovens administration blev henlagt under 
statens jordlovsudvalg ved et sønderjydsk 
underudvalg, og loven fik sit særlige præg
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derved, at den som nævnt åbnede adgang 
for staten til at sætte arealerne i en til dyrk
ning anvendelig stand — ved afvanding, 
mergling og kultivering samt ved vejanlæg 
— forinden afhændelsen til de nye husmænd, 
og i særlige tilfælde at opføre bygninger. —

Den offentlige udstykning i Danmark var 
hidtil overvejende baseret på jord, der alle
rede var i kultur og egnet til dyrkning, idet 
staten havde holdt sig fra at købe uopdyr
kede arealer, ligesom man i de tilfælde, hvor 
udstykkede arealer trængte til dræning eller 
mergling, havde ovdrladt dette til de nye 
brugere. Det var på privat initiativ, at tidli
gere tiders nybyggere var begyndt på Jyl
lands heder, på rå og ukultiveret jord og 
med tarvelige bygninger, for efter et langt 
livs slid at kunne præstere en veldrevet ej
endom. Det ønskede man ikke gentaget her, 
og derfor måtte jord og bygninger være i 
olden fra starten, således at der var mulig
heder for en hurtig forøgelse af produktio
nen og et selvstændigt udkomme i løbet af 
få år.

Disse særlige bestemmelser var indsat, for
di man forudsatte, at der i stor udstrækning 
kunne opkøbes udmarksarealer, delvis ukul- 
tiverede fælledarealer, der trængte både til 
afvanding og vejanlæg, forinden der kunne 
sættes nye hjem i gang.

Der blev da også opkøbt store udmarksa
realer; men trangen til udstykning i disse 
åi’ var så stor, at den ikke kunne tilfredsstil
les ved sådanne udstykninger på ny jord, og 
der måtte derfor også opkøbes jord, der 
straks var anvendelig til udstykning, større 
og mindre gårde i god kultur, eller enkelte 
parceller af veldyrket jord fra bestående ej
endomme. I disse år, hvor samtidig land
brugskrisen satte ind, blev jordkøbene i stor 
udstrækning knyttet sammen med akkord
ordninger og saneringer af bestående land
brugsejendomme, således at staten støttede 
disse gældsordninger på betingelse af, at der 

fra disse ejendomme frasolgtes jord, hvor 
dette kunne lade sig gøre uden at skade for
holdet mellem jord og bygninger på restej
endommen.

Da særlig akkordudvalgene i Haderslev 
amt gik ind for gældsordninger i forbindel
se med jordfrasalg, resulterede det i, at der 
i disse år kom megen god jord frem til ud
stykning, og udstykningen blev derved for
holdsvis større i Haderslev amt end i de øv
rige amter. —

I årene 1929—1946 har statens jordlovs
udvalg ialt opkøbt 16.325 ha., fordelt såle
des:

5.955 ha. i Haderslev amt,
3.970 ha. i Åbenrå amt,

360 ha. i Sønderborg amt,
6.040 ha. i Tønder amt.

Af disse arealer blev der i den samme 
periode afhændet følgende ejendomme:

372 i Haderslev amt på .... 4.735 ha.
104 i Åbenrå amt på. 2.120 ha.
28 i Sønderborg amt på . . 300 ha.

186 i Tønder amt på. 3.100 ha.

Ialt 690 brug på ialt............ . . 10.255 ha.

I perioden 1920—1946 skulle der herefter 
være oprettet ca. 2.000 nye brug — på ca. 
26.000 ha. —

Og hvad betyder så disse 2.000 nye land
brug i Sønderjylland? Med tallene fra 1920 
kan man sige, at landbrugsejendommenes 
antal i Sønderjylland skulle forøges med 
4.000 for at give den samme gennemsnitlige 
størrelse af landbrugsejendomme i Sønder
jylland som i det øvrige Jylland. Herefter 
skulle vi være nået halvvejen; men vi har 
sikkert endnu længere igen, før den påkræ
vede udstykning er jævnt fordelt over hele 
landsdelen, og før de store arealer, der end
nu kun udnyttes ekstensivt, er taget med un
der almindelige danske driftsformer. —

Men alligevel er det et godt stykke vej, der
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er nået. Der er skabt en meget væsentlig for
øgelse af den forædlede landbrugsprodukti
on; de store summer, der er investeret i det
te arbejde, har givet en meget stor beskæfti
gelse både for arbejdere og for håndværkere, 
og først og sidst er der skabt de mange selv
stændige virksomheder, hvor en familie har 
fået sin egen virkeplads og har kunnet se 
det vokse omkring sig.

3. Efter 1946.
De sidste års usikre forhold — besættel

sen, byggevanskeligheder og meget andet — 
har gjort, at udviklingstempoet er blevet væ
sentlig nedsat, og vi er da nu kommet til det 
stadium, hvor man igen føler trang til at 
gøre status i Sønderjylland, føler trang til 
at drøfte nye retningslinier for arbejdet 
hernede i erkendelse af, at det ikke går så 
godt, som det burde.

Man får — af pressen — indtryk af, at 
problemet interesserer langt udenfor Nord
slesvigs grænser, at det også har politikernes 
interesse, at man ønsker at gøre en indsats 
ti< forøgelse af befolkningstallet til styrkelse 
af grænsen og til styrkelse af det danske ar
bejde syd for grænsen.

Hvorvidt der i denne situation burde et 
nyt erhvervsudvalg til for at gøre status op 
og samle et materiale til bedømmelse af pro
blemerne, skal jeg ikke udtale mig om, men 
vil kun fremhæve, at problemet er mangesi
det, at der gerne skal ligge en fast linie til 
grund for arbejdet, og at intet må påbegyn
des, før der er sikkerhed for, at det lykkes.

Det klareste billede af stillingen fås må
ske ved at betragte befolkningstallene for de 
enkelte sogne i Tønder amt i tiden fra 1921 
til 1949. —

Befolkningstal i Tønder amt
Landsognene

Abild..............
Arrild.............
Ballum............

1921 1928
996 1079
772 802
963 1005

1937 1948
1134 1117
865 945
985 976

27768 29954 30283 31944

1921 1928 1937 1948
Brede............... 1469 1560 1550 1766
Brøns ............... 820 885 842 859
Burkal............. 1712 2100 2207 2211
Bylderup.......... 874 959 1002 1040
Daler............... 675 745 646 627
Døstrup........... 991 1010 1019 1056
Emmerlev .... 952 994 979 966
Hjerpsted .... 222 222 239 240
Hostrup........... 970 1042 1002 979
Hviding........... 590 568 565 624
Højer landsogn 448 431 397 378
Højrup............ 862 855 860 1050
Højst............... 877 860 1050 1111
Løgumkloster

landsogn . . . 522 567 542 539
Mj olden........... 348 365 355 388
Møgeltønder . . 1318 1340 1328 1380
Nørre Løgum . 1061 1205 1567 1617
Rabsted........... 1044 1090 1182 1257
Randerup .... 203 214 209 204
Rejsby............. 455 499 507 497
Roager............ 555 598 632 689
Rømø.............. 699 777 701 712
Skast................ 270 283 234 233
Skærbæk......... 1936 2149 2250 2597
Spandet............ 502 618 625 688
Tinglev............ 2129 2407 2397 2692
Tønder landsogn 555 613 277 244
Ubjerg............. 429 462 457 452
Visby............... 673 683 694 708
Vodder............ 876 967 984 1102

Som tidligere nævnt viser tallene en lille, 
men næsten konstant stigning fra 1921 til 
1930, men derefter er det uensartet: i nogle 
sogne er stigning, men den kan i reglen for
klares ved større udstykninger, nye instituti
oner o. lign., men i adskillige sogne er der 
stilstand eller tilbagegang. Disse forhold sy
nes ikke at have noget at gøre med den na
tionale stilling i de enkelte sogne.

Måske er det et forhold, der ikke er spe
cielt sønderjydsk, ikke har noget med græn
seegnens særlige problemer at gøre — men 
jeg kan ikke undlade at pege på, at de øko
nomisk bedste sogne — hvad enten de er 
rent danske (Ballum) eller stærkt tysksin-
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dede (Ubjerg) har haft den ringeste udvik
ling befolkningsmæssigt set, medens de sog
ne, der har været ude for store økonomiske 
omvæltninger (tvangsauktioner, akkordord
ninger m. v.) har haft den største udvikling 
(Arrild, Højst, Nr. Løgum).

I Tønder amts landsogne er befolkningstal
let steget med ca. 4.000 fra 1921 til 1948. 
Samtidig er her oprettet ca. 500 nye land
brug, hvorved vel i alle fald de 2.000 af be
folkningstilvæksten kan forklares. Med an
dre ord: der er praktisk talt ikke nogen na
turlig befolkningsforøgelse i landsognene.

Der er opnået store resultater siden 1920: 
bedre veje, elektrificering, bedre bygninger, 
store grundforbedringsarbejder, større høst
udbytte, bedre besætninger, og der er vel og
så blevet flere boliger, flere familier, men 
befolkningstallet er næsten uforandret. Er 
det ungdommen, der mangler, er det den, der 
flytter bort fra grænseegnen?

Befolkningsbevægelser
Tønder amts landdistrikter

Folketal
Fødsels
overskud

Vandrings
overskud

1. 1. 1931: 30304 344 4- 445
» 1932: 30201 380 4- 217
» 1933: 30363 407 4- 573
» 1934: 30197 443 4- 124
» 1935: 30516 333 4- 330
» 1936: 30109 327 4- 164
» 1937: 30276 349 4- 134
» 1938: 30491 391 4- 238
» 1939: 30644 375 + 20
» 1940: 31039 326 4- 158
» 1941: 30959 278 4- 98
» 1942: 31139 497 4- 323
» 1943: 31313 403 4- 176
» 1944: 31542 455 4- 175
» 1945: 31822 499 4- 265
» 1946: 31878 434 4- 459
» 1947: 31853 444 4- 375
» 1948: 31922
Ser man på statistik over befolkningsbe

vægelser i Tønder amts landsogne, ses 
det, at »vandringsoverskudet« konstant 
er negativt, det vil sige, at der årligt

flytter flere folk bort fra landsognene, end 
der flytter til sognene. Dette er et forhold, 
som vist nok kan siges at være normalt over
alt i Danmark i øjeblikket, men det påfal
dende for Tønder amts vedkommende er, at 
forskellen mellem fraflytning og tilflytning 
i en række sogne er større end det pågælden
de sogns fødselsoverskud, at der med andre 
ord erx en tilbagegang i' befolkningstallet. 
Fødselsoverskudet synes at være nogenlunde 
konstant fra år til år. Ser man på de tilsva
rende tal for Haderslev amts landsogne, vil 
man bemærke, at fødselsoverskudet hele ti-

Haderslev amts landdistrikter

Folketal
Fødsels
overskud

Vandrings
overskud

1. 1. 1931: 45297 571 4- 288
» 1932: 45577 614 4- 293
» 1933: 45897 614 114
» 1934: 46625 520 -4- 146
» 1935: 46999 555 4- 343
» 1936: 46486 529 4- 339
» 1937: 46675 579 4 275
» 1938: 46979 585 4- 208
» 1939: 47356 548 4- 273
» 1940: 47631 560 4- 328
» 1941: 47422 548 -4- 9
» 1942: 47953 724 -4- 211
» 1943: 48466 664 -4- 245
» 1944.: 48885 681 -4- 266
» 1945: 49301 757 4- 445
» 1946: 49330 826 4- 370
» 1947: 49786 726 4- 616
» 1948: 49896

den er større, end forskellen mellem fraflyt
ning og tilflytning. Det samme gør sig gæl
dende i endnu højere grad, når man ser på 
de tilsvarende tal for Ribe amts landsogne.

Ribe amts landdistrikter

Folketal
Fødsels
overskud

Vandrings
overskud

1.1. 1931: 97979 1102 4- 640
» 1932: 98433 1151 -4- 813
» 1933: 98768 1179 -4- 945
» 1934: 99002 1283 4- 999
» 1935: 99286 1089 -4 863
» 1936: 98328 1093 -4- 831
» 1937: 98545 1178 4-1182
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» 1938: 98541 1132 4- 639
» 1939: 98964 1217 4- 572
» 1940: 99491 1064 4- 629
» 1941: 99501 1146 4- 341
» 1942: 100293 1409 4- 634
» 1943: 101068 1459 1
» 1944: 102518 1586 4- 139
» 1945: 103964 1675 4-1103
» 1946: 104117 1686 4-1329
» 1947: 104540 1564 4- 807
» 1948: 105297

Det er vanskeligt at svare på, om og evt. 
hvorledes denne udvikling kan ændres, men 
ændres skal den, dersom Danmarks grænse
egn skal blive ligeså levende dansk, ligeså in
tensivt arbejdende som enhver anden egn i 
landet.

Det er nærliggende og ofte foreslået, at 
det, der skal til, er en kolonisering af de 
tyndt befolkede egne langs grænsen; men 
det er ikke løsningen, i alle fald kun en me
get lille del deraf. Disse egne er — bortset 
fra Tønder marsken — af meget ringe bo
nitet, så ringe, at problemet kan blive, om 
der her bør rejses husmandsbrug eller plan
tager, og det er for farligt, for usikkert, om 
man kan gøre forholdene her så gode, at 
folk fra andre egne kan føle sig hjemme her. 
— Løsningen er snarere en intensivering af 
det arbejde, der kan bringe alle egne af Søn
derjylland på højde med det øvrige land: 
udstykning, elektrificering, vejanlæg, grund
forbedring og jordfordeling.

Det må erkendes, at der ikke i disse år er 
nået tilstrækkeligt, at elektrificeringen end
nu ikke er nået ud til alle egne, at der mange 
steder mangler de nødvendige veje til at 
fremme en naturlig udvikling o.s.v. —For
hold der gør, at ungdommen holder sig bor
te herfra.

Der bruges millionbeløb til veje i Sønder
jylland, til betonveje, til omkørselsveje, til 
turistveje på Rømø til 100.000 kr. pr. km.; 
men med de nugældende regler er det næsten 
ugørligt at få midler til udstyknings veje til 

nye landbrug — og heller ikke til parcelbyg
geri ved landsbyerne. — De normale motor
skat-tilskud kan skaffes, men derudover bli
ver det urimeligt store beløb for kommunen 
eller statens jordlovsudvalg at skaffe, når 
vejene skal koste 50—100.000 kr. pr. km.

Der er udført store grundforbedringsar
bejder, men der mangler meget endnu; kun 
en brøkdel af de mange mill, foderenheder, 
som de allerede udførte grundforbedringsar
bejder efter papirerne skulle skabe, er vir
kelig indvundet, d. v. s.: disse arbejder er 
slet ikke udnyttede fuldt ud.

Der er udført et beundringsværdigt ar
bejde for at fremme en bedre jordfordeling, 
men trods stigende interesse blandt jordej
erne er resultaterne alt, alt for små; der vil 
med det nuværende tempo gå menneskealdre, 
før dette såre nødvendige arbejde er fuld
ført. Alle vil vist erkende det håbløse i på 
økonomisk basis at søge gennemført tidens 
krav til rationalisering og mekanisering af 
landbruget, sålænge landmandens jorder er 
spredte i småstykker rundt i hele sognet.

Man har svært ved at forstå, hvorfor den
ne udvikling går så langsomt, nu da vi man
ge steder har den næste generation som le
dere på ejendommene; men stadig er det 
kun enere, der virkelig vil sætte noget ind 
for en gennemgribende jordfordeling. Må
ske er der et lille håb om, at man fremtidig 
vil nå større resultater, hvis man i højere 
grad lagde arbejdet ud i de enkelte sogne, 
hvor 3-mands udvalg og beskæftigelsesud; 
valg skulle have mulighed for at skabe den 
rette stemning inden for sognet til sagens 
gennemførelse. —

Der er mange ting, der tyder på, at tiden 
nu er inde til en mere systematisk behand
ling af alle de her rejste problemer:

a. de økonomiske forhold kræver den størst 
mulige rationalisering af landbruget,
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b. tidens krav om mekanisering kræver den 
heldigst mulige form og beliggenhed af 
ejendommens jordtilliggende,

c. den national-politiske stilling kræver en 
forøgelse af befolkningen hernede,

d. jordlovsudvalget ligger med mange tusin
de ha. spredte jordstykker, der ved en 
gunstig jordfordeling, afvanding og vej
anlæg kan blive grundlaget for mange nye 
ejendomme,

e. loven om præstegårdsjorden er nu vedta
get, og der ligger heri de største mulighe
der for gennemførelse af jordfordeling — 
og måske også ny opførelse af ejendomme, 

f. tremands-udvalgene ligger med stabler af 
ansøgninger om tillægsjord, — Proble
mer, der bedst lader sig løse i forbindelse 
med jordfordeling,

g. den stigende arbejdsløshed skaber ønsker 
om forøget beskæftigelse fra sogn til sogn.

Der skulle altså være grundlag for nu at 
få arbejdet intensiveret.

En af de ting, der skal ordnes, forinden 
udflytning og udstykning kan ske, er elektri
ficering.

Hvis man vil have de dygtige unge ud på 
de yderste forposter, på enligtliggende gårde 
eller til nybyggede brug, må der i dag være 
mulighed for at få elektricitet. De manglende 
transformatorstationer må rejses — ikke 
mindst langs grænsen, forinden man påbe
gynder nybyggeri, og de må rejses på vilkår, 
der giver forbrugerne nogenlunde de sam
me betalingsbetingelser som i de fuldt ud
byggede områder og ikke, således som det 
nu sker, på betingelse af, at de spredtliggen- 
de forbrugere ved 2-3 dobbelt afgift tvin
ges til at forrente og afskrive hele den ka
pital, der må investeres i en sådan transfor
matorstation, hvorved selskabet altså drager 
den eventuelle fordel af senere tilkommende 
forbrugere inden for området.

Hvorvidt dette kan gennemføres derved, 
al det store koncessionerede andelsselskab 
påtager sig at bære det midlertidige tab ved 
den ikke forrentede del af anlægskapitalen 
eller staten her skal træde til — skal jeg ik
ke udtale mig om her. —

En anden ting, der må ordnes, forinden 
udstykningen planlægges, er udstyknings
vejene.

Der må skaffes midler til udbygning af 
nødvendige udstykningsveje, uden at belaste 
sognene og udstykningsmyndighederne med 
væsentlige beløb hertil.

Der må endvidere i samarbejde med de 
organer, der planlægger jordfordeling, præ
slegårdsjordens anvendelse og udstykningen, 
udarbejdes en fast plan for de manglende 
veje inden for hvert enkelt sogn. Det er selv
sagt en nødvendighed for udarbejdelsen af 
en samlet bebyggelsesplan, at vej planen sam
tidig fastlægges, og derved skulle man und
gå det, som vi har haft så mange kedelige 
eksempler på, nemlig at byggeriet kommer, 
før vejene er fastlagt.

Der er sogne, hvor der vil blive brug for 
meget omfattende vejanlæg i denne forbin
delse, og der ville derfor blive brug for me
get store beløb, såfremt disse veje straks 
skulle udbygges fuldt ud, således som det 
nu normalt forlanges ved vejanlæg, hvortil 
der gives tilskud. Imidlertid må man gøre 
sig klart, at disse veje en årrække frem i ti
den kun vil blive meget lidt brugt, i al fald 
sålænge indtil udstykningen er fuldt gennem
ført, og det kan derfor synes unødvendigt 
at bekoste store summer på vejenes bygning 
i første omgang.

Det, der er brug for, er, at sognene inden
for det område, hvor jordfordeling og ud
stykning planlægges, fastlægger en vej plan, 
og derefter, så snart beskæftigelseskravet 
gør sig gældende, udfører jordarbejde til de 
pågældende veje. Hertil burde der gives 
kommunerne 100 pct. tilskud. Belægnings-
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arbejdet kunne så fremmes, efterhånden 
som nybyggeri gør det påkrævet, og efter
hånden som der på normal vis var midler 
hertil.

Jeg er klar over ulemperne ved en sådan 
fremgangsmåde, men det vil være af stor 
økonomisk værdi at have vejene fastlagt og 
afsat, forinden jordfordeling og udstykning 
påbegyndes.

Naturligvis kan planlægning af veje, af 
udstykning og jordfordeling ikke ske i samt
lige sønderjydske sogne på een gang.

Jeg tænker mig, at sagen gribes an på 
den måde, at der fra sognenes side tages ini
tiativ, enten fordi man der har brug for be
skæftigelse, eller fordi man der har et ønske 
om at få præstegårdsj orderne ordnet, eller 
fordi der er nær forestående udstykning.
Så lader sognet sin vej plan udarbejde; der 

udarbejdes jordfordelingsplan omfattende 
også præstegårdsj orderne; tremandsudval
gene har en oversigt over ønskerne om til
lægsjord, hvilke ønsker søges indarbejdet i 
jordfordelingsplanen, og beskæftigelsesud
valgene har samtidig en oversigt over, hvil
ke beskæftigelsesmuligheder, planen inde
holder. —

På den måde søges alle de forskellige sog
nekommunale organer gjort interesserede i 
planen, som derved skulle have mulighed for 
at kunne gennemføres med den fornødne til
slutning.

Adskillige vil opfatte dette som blåøjet og 
uigennemførlig teori; men det må da frem
hæves, at de forløbne 30 års lapperier på 
disse områder ikke har evnet at løse de land

brugs- og befolkningsproblemer, som må og 
skal løses i Sønderjylland.

Derfor fremsattes denne plan.
Såfremt en sådan plan skal kunne reali

seres, vil det være nødvendigt at koordinere 
udstykningsorganerne, j ordfordelingskom
mission, præstegårdsudvalg, tremandsud
valg og sogneråd på en sådan måde, at de 
kommunale organer tages mest muligt med i 
arbejdet, thi ellers vil det ikke lykkes, men 
drukne i administration og papir. —

Og dette arbejde skal lykkes for Sønder
jyllands skyld og for Danmarks skyld. —

Den kulturelle udvikling har gået sin 
gang i Sønderjylland i disse år; enhver, der 
ønsker det, kan nu udnytte de danske kul
turværdier: i skole, i kirke, biblioteker, bla
de osv. ligeså godt og ligeså rigt som i en
hver anden del af vort land. —

Man har troet, at dette ville være tilstræk
keligt til helt og fuldt at gøre Sønderjylland 
dansk.

Det her fremdragne skulle pege på, at vi 
ikke endnu er færdige med Sønderjylland, 
at der stadig her er grundlæggende Proble
mer, der kræver både befolkningens og myn
dighedernes årvågne opmærksomhed.

Vi har — i modsætning til tyskernes græn
sepolitik — været tilbageholdende, når det 
drejede sig om at øve indflydelse på er
hvervslivets udvikling i grænselandet.

De forløbne års små resultater kunne ty
de på, at vi har været for tilbageholdende, 
og at vi fremtidig mere bevidst må sætte ind 
for at fremme den udvikling, der skal sikre 
og styrke grænselandets fremtid.
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En alsisk skoleholder, 
der kunne mere end sit fadervor

AF CHR. MAIBØLL

I den udmærkede bog »Folkesagn og gam
le Fortællinger fra Als og Sundved« har mu
seumsinspektør J. Raben fremdraget følgen
de fortælling om en mand, der for 150 A ar 
siden var skoleholder i Lysabild sogn: Jo
han v. Hego«:

»Det er nu mange år siden, at Johan von 
Hego levede som skolemester i Lysabild. 
Han skal have været en meget klog herre, 
men der var noget ved ham, hvorfor folkene 
i byen var bange for ham. Og hvorfor? — 
man sagde, han kunne hekse. Derfor undgik 
bønderne ham, hvor de kunne, og når der 
var bryllup eller barnedåb, »glemte« man 
at indbyde ham.

Lysabild mølle var bleven ny bygget, og 
der var rejsefest. Hele byen var med til fe
sten, undtagen skolemesteren, — man havde 
igen »glemt« at tage ham med. Da vingerne 
nu skulle gøres fast i akselen, var det ikke 
muligt, endskønt man arbejdede dermed i 
flere dage. Den, der morede sig derover, var 
Johan von Hego. Mens man endnu arbej
dede med vingerne, kom skolemesteren for
bi. Han råbte til møllebyggeren: »I skal nok 
få lært åt vente!« — Nu vidste enhver, at 
Johan von Hego var skyld deri, at han havde 
sat en ond tand i mølleaksen, og man holdt 
råd om, hvad der kunne gøres. Man vidste 
ingen anden udvej, end at holde rejsegilde 

endnu engang og så tage skolemesteren med. 
Dette forslag blev vedtaget, og Johan von 
Hego kom til festligheden. Såsnart han kom, 
lod vingerne sig sætte i akselen.«

Skoleholderen i Lysabild sogn, der i fol
kemunde er blevet til en adelsmand, hed Jo
han Christopher Bonhigo og nævnes første 
gang i Tandslet kirkebog, da han 1775 kon
firmeredes som søn af kådner og skomager 
Johan Bonhego. Efter skoletiden lærte han 
skræderhåndværket, og den 20. december 
1781 trolovedes han som Johann Bonhego 
med en Kirsten Christiansdatter, der efter 
forældrenes død blev ejer af et lille kåd i 
Jestrup. Den 4. april 1783 førte bruden kla
ge over, at hendes trolovede brudgom, den 
unge bondekarl Johann Bonheur, en kådner- 
søn fra Tandslet, straks efter trolovelsen 
hemmelig var gået bort fra landet. Dog kom 
han igen tilbage efter otte uger, men i mel
lemtiden var hendes kærlighed helt udsluk
ket, og han havde heller ikke vist nogen til
bøjelighed mod hende. Begges familier hav
de derfor ønsket at hæve trolovelsen, og in
gen af dem stillede noget krav til den anden. 
De mente, at de kunne indgå andet ægteskab, 
da der endnu ikke var lyst for dem, men da 
pastor Clausen havde givet dem en anden 
besked, bad hun om at få fripas. Til dette 
brev, der var rettet til biskop Ramus i Oden-
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se, har sognepræsten under 1. maj 1783 yder
ligere meddelt følgende: Efter trolovelsen i 
december 1781 flygtede skrædder Johann 
Bonheje straks til Hamborg og lod sig hver
ve til soldater tjeneste, men da han hørte, at 
han skulle til Holland og muligvis til Ostin
dien, flygtede han over Elben og kom til 
Lüneborg. Her opdagede han imidlertid, at 
den mand, der havde hvervet ham, personlig 
spgte efter ham. Derfor satte Johann Bonhe- 
go atter kursen mod nord, solgte sit tøj i 
Rendsborg og kom »nackend und blosz« til 
sine bekymrede forælcjre. Efter hjemkom
sten hørte bruden, at hendes trolovede søgte 
at ernære sig på en mærkelig måde, nemlig 
ved salg af tabte og stjålne ting og med kure 
på dyr og mennesker, som han så »brevi 
manu« hjalp fra livet til døden. Hendes bro
der henvendte sig derfor til præsten og bad 
ham fastsætte en dag, da begge parter skulle 
møde hos ham. Broderen spurgte ved denne 
lejlighed Bonhego fire eller fem gange, om 
han ville have hende og fik det svar, at han 
ville blive, som han var. På præstens spørgs
mål svarede han det samme, og pastor Clau
sen sagde derfor: »I vil altså vedblive at væ
re en vanartet søn og et unyttigt menneske 1« 
Dermed sluttede mødet, og senere hørte præ
sten, at Bonhego havde to eller tre kærester 
i andre sogne, men i Tandslet var der ingen, 
som ønskede ham.

Skræddersvenden fra Tandslet med den 
noget blakkede fortid boede 1785 i Lysabild- 
skov, hvor hans første hustru Marie Elisa
beth døde 1788 i en alder af 29 år, efterl. en 
søn Johann. Samme år giftede Bonhego sig 
med Synnet, datter af selvejerbonde Chri
sten Jacobsen Bonde i Hørup. Skolen i Lys- 
abildskov, en bebyggelse, der opstod ved ud
skiftningen 1780, skal være oprettet i tiden 
før 1790, og Bonhego har vistnok været dens 
første lærer. Ved skiftet efter svigerfaderen 
Christen Bonde 1791, betegnes han som sko
leholder, endskønt han nogle måneder forin
den var blevet udlagt som barnefader af 
kådner Jørgen Skippers datter Ellen i Ny
pøl. Myndighederne må øjensynlig have set 
gennem fingre med dette forhold, der i hine 
tider ellers havde afskedigelse til følge. Om 
Bonhegos virksomhed i skolen haves ingen 
oplysninger. Han døde pludselig af blod
styrtning den 10. februar 1820 og efterlod 
sin tredie hustru Kirstine Marie, datter af 
kådner Jørgen Jørgensen i Nypøl.

KILDER:
Tandslet og Lysabild kirkebøger; Alsøe herreders 
breve i fyns bispearkiv; udsigelse efter Marie 
Elisabeth af 3. juni 1788; skifte efter aftægts
mand Christen Jacobsen (Bonde) i Hørup af 21. 
januar 1791.

TIL VORE LÆSERE!
I løbet af denne måned vil alle holdere af Sønderjydsk Månedsskrift mod

tage den fjerde levering af amtsudgaven af »Danmarks Riges Breve« som gave 
fra Sønderjydsk Månedsskrift; det er bd. 3,1 der indeholder oversættelse af do
kumenter vedrørende Sønderjyllands historie fra årene 1323—32. Vi tror, at 
vore læsere vil sætte pris på, efterhånden som det store arbejde skrider frem, 
at få en fuldstændig samling af de skriftlige, middelalderlige kilder til sønder- 
jydsk historie.
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SPØGELSER PÅ ALS
VED J. RABEN

Christian Lorenzen var Præst i Ulkebøl 
fra 1656—1688, den femte i Rækken efter 
Reformationen^ Der fortælles om ham, at 
han var en modig Mand.

Ude ved Kærvig spøgte det; der gik to u- 
hyggelige skikkelser omkring i Mørke, men
neskelige Væsener med store grimme Dyre- 
hoveder, og de skreg som vilde Dyr. Folk, 
som mødte dem, løb skrækslagne tilbage. 
Der blev klaget til Præsten over dette Spø
geri, men Christian Lorenzen vilde ikke vi
de noget af Spøgelser at sige. Sluttelig fik 
Folkene ham saa vidt, at han selv vilde over
bevise sig derom, og en mørk Aften beslut
tede han at gaa ned til Kærvig. En Del 
Mænd fulgte ham i Afstand.

I Nærheden af Vigen hørte man allerede 
de uhyggelige Lyde, Mændene turde ikke gaa 
med længere, men Præsten gik frimodigt vi
dere. Det varede ikke længe, før Spøgelser
ne kom truende hen imod ham, men han 
hævede sin Stok og raabte: »I den hellige 
Trefoldigheds Navn! — Synk i Jorden!« — 
Der kom en mærkelig, fløjtende Lyd, Spøgel
serne var forsvundne og man saa dem aldrig 
senere.

I Krigsaaret 1869 blev en Del af 3. For- 
stærkningsbataillon indkvarteret i Træner
stalden ved Augustenborg Slot. Paa Marken 
ved Siden af var Artilleriparken, og der var 
udstillet Vagtpost.

Friskolelærer Rasmus Hansen Gudme, der 
stod som Underkorporal Nr. 16 ved 3. For- 
stærkningsbataillons 1. Komp., sad en Nat 
som Vagthavende i Vagtstuen i Trænerstal
den, da en Soldat, der havde staaet Vagt fra 
Kl. 11—1, kom ind og bad om at tale med 
Gudme. —

Her lader jeg Gudme’s Dagbog fortælle1) :
»Har du noget at snakke om, saa vær saa 

god.« — Soldaten tog til Orde: »Jeg har 
disse to sidste Timer staaet paa Post, hvor 
jeg aldrig har staaet før, men jeg har da og- 
saa oplevet og set noget, som jeg aldrig har 
oplevet og set før.« — Han standsede, og 
jeg spurgte: »Hvor har du staaet, og hvad 
har du set?« — »Jeg stod ved Indgangen 
til Trænerstalden og Artilleriparken, og 
som du ved, staar Skilderhuset midt imel
lem Vejen og Indgangen. Det var koldt, og 
da jeg havde staaet en Times Tid, — Klok
ken havde lige slaaet tolv — begynder jeg 
al fryse. [Da] jeg troede mig ganske sik
ker for ikke at blive set af nogen, satte jeg 
Geværet ved Skilderhuset og løb frem og 
tilbage og slog mine Arme for at blive varm. 
Men lige idet jeg vendte mig ved Indgang
gen til Stalden, saa jeg en med listende Gang 
og klædt ganske som de hertugelige Ride
knægte, gaa hen efter Stalden. Jeg blev ban
ge fordi jeg havde sat mit Gevær fra mig, jeg

1) Rasmus Hansen, Minder og Dagbogsblade fra 
1848, 1849, 1850.
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frygtede, det var en Gavtyv, der vilde tage 
det, og jeg sprang til saa hurtigt som muligt, 
tog Geværet og sagde halvhøjt: det skal du 
ikke naa! Da jeg havde Geværet, gjorde jeg 
Front mod den kommende, der nu i Alens 
Afstand gik mig forbi. Og jeg saa ved Maa- 
nens Skin, at han var bleg som en Dødning. 
Jeg var glad et Øjeblik, men nu saa jeg Dø
ren til Stalden aabne sig for ham og lukke 
sig efter ham igen, og det slog mig med Gru, 
at det var et Spøgelse. — Hvad siger du nu 
om det?« spurgte han, da han havde endt 
sin Fortælling.

»Ja, jeg kan jo ikke sige noget videre om 
det,« svarede jeg, »men forresten ligger den 
Tanke jo nær, at du har set Genfærd eller 
Spøgeri, kun falder det mig underlig, at in
gen anden end du skal have set det, da vi 
dog har ligget her hele Vinteren.« — »Jeg 
er født en Søndag,« svarede han, »og det 
kan jo være, at det er derfor jeg kan se saa- 
dant noget.« —

Vi var gaaet ud fra, at vi var de eneste 
vaagne paa Vagtstuen, men nu rejser sig en 
og siger: »Han er ikke den eneste, der har 
set det, jeg har ikke turdet snakke derom, 
for det var sagt mig, at det ikke var godt at 
snakke om Spøgeri, men naar vi tav stille 
dermed, saa havde det ingen Magt over os. 
Jeg har set det alle de tre Nætter, jeg har 
truffet at staa paa den Post fra Klokken el
leve til et. Jeg ved ogsaa flere, der har set 
det, og jeg har hørt af en Mand her fra 
Byen, at det har spøget hver Nat, siden én 
al Rideknægtene blev klemt ihjæl af en 
Hest.«

Fra den Nat blev der talt aabenbart om 
Spøgeriet, hver Gang der blev løst af efter 
Klokken et, og det slog da heller aldrig fejl, 
at Skikkelsen kom.« —

Mellem Asserballeskov og Notmarkskov 
ligger et Højdedrag, som strækker sig over 

mod Statsskoven Fryndesholm. Denne Høj 
kaldes Hokenholt, og den var almindelig 
frygtet paa Grund af Spøgeri. Gamle Folk 
fortæller, at der har været Gengangere paa 
Hokenholt. Naar det blev mørkt, og især ved 
Midnatstid, blev det uroligt paa Stedet, man 
hørte Jammerskrig og vild Latter. Man har 
set de frygteligste Væsener: Kæmpemæssi
ge Skikkelser, Dyrehoveder paa menneske
lige Legemer, de uhyggeligste Væsener man 
kan tænke sig.

Hvem der om Natten vilde gaa over til 
Hokelholt, raadedb man til, først at lytte 
om Spøgelserne var der, ellers var det bedre 
at gaa en Omvej. Det vilde faa meget alvor
lige Følger, hvis man vilde modsætte sig Spø
gelserne eller efterligne deres Hyl. Man paa- 
staar endog, at en Notmark Præst, det skal 
være én af de gamle Gruckow’er, har været 
bange for at gaa over Hokenholt om Natten.

I Egnen omkring Nordborg spøgte det 
mange Steder.

I Slugten, hvor Bækken løber igennem 
»Kildespring« ud i Nordborg Sø, var der of
te Uro om Natten. Man kunde høre en kla
gende Menneskestemme og noget der lød 
som en Hunds Tuden. Det paastaas, at man 
kunde høre det helt oppe i Pøl By. Hvad det 
var, vidste ingen, og ingen turde gaa ind i 
Krattet i Mørke. Der var jo heller ingen der 
havde noget at gøre i Kildespring ved Natte
tid. —

Elbjerg er en høj Banke ved Siden af Uld
bjerg. Der laa forhen en Gravhøj, der nu er 
udjævnet. Man har i gamle Dage om Natten 
set to Skikkelser, der tog sig noget for oppe 
paa Højen. Ingen vidste, hvad de bestilte. 
Gik Folk op mod Højen for at se, hvad de 
lavede, forsvandt de som en Taage, og de 
dukkede frem igen, naar man atter fjernede
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