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Sønderjysk landbrug gennem 200 år

Det danske landbrug og dets organisationer 
fejrer i år 200-året for stavnsbåndets ophæ
velse i 1788.

Skønt Stavnsbåndet ikke var gældende syd 
forKongeåen, kan jubilæet også i Sønderjyl
land bruges til at kaste blikket bagud for at se 
på landbrugets udvikling igennem disse 200 
år. Derfor er dette nummer af Sønderjysk 
Månedsskrift, der er udgivet med støtte fra 
Det sønderjyske Landbrugsråd, et temanum
mer om sønderjysk landbrug.

Peter Kr. Iversen, Aabenraa, opridser i den 
første artikel, »Hoveri, stavnsbånd og liv
egenskab i Sønderjylland«, hovedpunkterne i 
landbrugsstrukturen i 1600- og 1700-årene. 
Mange bønder frikøbte sig for avlingshove
riet og blev »frie amtsbønder«. Overfor dem 
stod adelens bønder og de hertugelige bønder 
på Als og Sundeved. Deres rettigheder var 
betydeligt mere begrænset. Vel var der ikke 
stavnsbånd, men det livegenskab, som fand
tes nogle steder, betød en endnu stærkere 
indskrænkning i bøndernes personlige fri
hed.

I Sønderjylland er ophævelsen af landsby
fællesskabet og udskiftningen nok den del af 
1700-årenes landbrugsreformer, der havde 
størst betydning. ]. Slettebo, Sønderborg, 
omtaler i den følgende artikel udskiftningen i 
Elstrup på Als 1771-73. Et udskiftningskort 
herfra er forsynet med nogle fine, små 
tegninger, der viser en del af de redskaber, som 
bønderne brugte dengang. Dialektforskeren 
Inge Lise Pedersen, København, viser i artik
len »Dagligliv og dagligsprog«, hvad en 
bondedagbog fra udskiftningstiden - også fra 
Elstrup på Als og for nylig udgivet af 
Historisk Samfund for Als og Sundeved - 
kan bruges til. Den giversammen med kortet 
indblik i bondens dagligliv, hvordan hans 
gård var indrettet, hvordan hans daglige 
arbejde foregik og meget andet.

Henved et hundrede år senere skete der 

igen store ændringer inden for det sønderjy
ske landbrug. Driften intensiveredes, bl. a. 
ved indførslen af nye afgrøder, brug af 
kunstgødning og foderstoffer og omlægning 
fra kornavl til mælkeproduktion. Herom 
fortæller Hans Schultz Hansen, Flensborg, 
på grundlag af sin bog »Det nordslesvigske 
landbrug og den danske bevægelse 1880- 
1914«, der blev udgivet af Historisk Sam
fund for Sønderjylland i 1985.

Filt Jensen, Stenderup, bringer efter 
»Træk af landbrugets udvikling 1920-86«. 
Skildringen er krydret med små erindrings
glimt, der er med til at gøre denne periode med 
de store forandringer anskuelig: landbrugets 
mekanisering, afvandringen af arbejdskraft 
og markedsdannelser. Tvangsauktioner, EF, 
miljøkrav og meget andet danner baggrund 
for landbrugets placering i samfundet i dag 
og er vigtige for at kunne forstå de vilkår, 
hvorunder landbruget må arbejde og produ
cere.

I tilknytning til månedsskriftets mu
seumsrubrik omtales de museer eller samlin
ger i landsdelen, hvor det er muligt at se og 
opleve landbrug i »gamle dage«, og på de 
sidste sider bringes en kort kommenteret 
litteraturliste, som kan give ideer til den, der 
ønsker at fordybe sig i bestemte sider af det 
sønderjyske landbrugs udvikling.

Bagsiden sætter fokus på en gruppe land
brugere, som ikke er omtalt ret meget i den 
øvrige del af hæftet, nemlig husmændene. 
Deres vilkår under udskiftningen og mulig
hederne for at få egen jord dengang og senere 
belyses ganske kort.
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Hoveri, stavnsbånd og livegenskab i 
Sønderjylland
Af PETER KR. IVERSEN

I Sønderjylland har forholdene inden 
for landbruget på mange måder artet 
sig anderledes end i kongeriget. Her 
havde man på den sjællandske øgrup
pe fra middelalderen det såkaldte vor
nedskab, der stavnsbandt den mandli
ge landbefolkning hele deres levetid til 
deres fødestavn. Det skulle sikre den 
tilstrækkelige arbejdskraft til driften af 
de adelige herregårde. Vornedskabet 
blev ophævet i 1702, efter at landmilits-

ordningen året i forvejen var blevet 
indført. Herved var de udskrevne sol
dater nemlig blevet forpligtet til at 
blive på deres fødegods. Mange gods
ejere fandt snart ud af, at man ved 
landmilitsordningen havde et middel 
til at hindre de unge karle i at flytte fra 
godset, og da landmilitsen blev ophæ
vet 1730, protesterede herremændene, 
da de ved de unge mænds fraflytning 
kom til at savne arbejdskraft til driften
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af deres hovmarker. Regeringen så sig 
derfor nødt til at genindføre stavns
bånd for de unge mænd - til at begyn
de med til 36-årsalderen, senere udvi
det, således at det fra 1746 i realiteten 
omfattede hele den mandlige landbe
folkning.

Man vil heraf se, at stavnsbindingen 
havde nøje sammenhæng med driften 
af hovedgårdsmarkerne ved hjælp af 
bønders og husmænds tvungne ar- 
bejdsydelse - hoveriet.

Ophævelsen af avlingshoveriet ved de konge
lige ladegårde.
Vender vi os derefter til forholdene i 
Sønderjylland, kan vi for den del, som i 
dag betegnes som Sønderjyllands 
amtskommune, konstatere, at der her 

Landsbyen Møgeltønder og ladegården Møgeltøn
derhus omkring 1650, set fra Gallehus, hvor 
Kirstine Svendsdatter i 1639 havde fundet det 
første guldhorn. Det store, middelalderlige tårn 
var på denne tid stærkt forfaldent og brugtes til 
kornloft. Blandt avlsbygningerne ses til venstre 
det lange fæhus. - l billedets forgrund pløjes til 
venstre med to hjulplove, hver forspændt fire 
okser, og til højre sås og harves. Svinene løber frit 
omkring og søger æde. - l baggrunden til venstre 
skimtes Tønder med Tønderhus. Billedet er malet i 
anledning af fundet af guldhornet, og det er 
derefter ført til Sverige som krigsbytte. Fot. efter 
maleri på Skokloster i Uppland, Sverige.

var forholdsvis lidt adelsgods. Det var 
koncentreret i Lundtoft herred, i Sun
deved og på Als, når man regner her
tug Hans den Yngres og hans efter
kommeres besiddelser med til adels
godset. Endvidere var der mod nord 
Gram og Nybøl godser og ude mod 
vest lå som kongerigske enklaver grev
skabet Schackenborg og Trøjborg gods. 
Langt hovedparten af den nordslesvig
ske bondestand hørte altså direkte un
der kongen eller til 1713 under den 
gottorpske hertug uden mellemled af 
adelige herremænd.

Både de kongelige og gottorpske un
dersåtter havde indtil omkring 1600 
måttet yde et begrænset avlingshoveri 
til de store fyrstelige ladegårde, men da 
denne driftsform både for konge og 
hertug viste sig at være i høj grad 
urentabel både for kornavlens og 
kvægbrugets vedkommende, så de en 
økonomisk fordel i at få avlingshove
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riet afløst med en årlig pengeafgift, de 
såkaldte tjenestepenge eller friheds
penge, i Haderslev amt kaldet ger
ningspenge.

Denne afløsning fandt for de konge
lige haderslevske ladegårdes vedkom
mende hovedsagelig sted i 1590'erne. 
På den lille ladegård Rødding havde en 
del af bønderne allerede fået en afløs
ningsordning 1595, men 1598 kom der 
rigtig gang i afløsningerne. På Tørning 
ladegård, hvor avlsbygningerne iøv- 
rigt var brændt i 1596, men var blevet 
genopført, slap bønderne for avlings
hoveriet mod at betale en samlet årlig 
afgift på 456 rigsdaler. For Tørnings 
vedkommende skete der imidlertid det 
interessante, at avlingshoveriet i 1607 
blev genindført, idet de gamle hovmar
ker, der havde været udlejet til græs
ning, igen måtte piøjes op, da de i den 
grad voksede til med mos, at de blev 
uegnede til græsning. For en noget 
mindre sum end i 1598 slap bønderne 
dog i 1611 igen for at forrette avlings
hoveriet. På Drenderup fandt afløsnin
gen ligeledes sted i 1598 og på Rødding 
fandt resten af afløsningen sted i 1599. 
På Vojens og Vargård ladegårde be
gyndte bønderne i 1603 at betale ger
ningspenge. På de fem nævnte haders
levske ladegårde beløb afløsningssum
merne sig tilsammen til knap 1225 
rigsdaler årligt, og dette beløb kan jo i 
nogen grad give indtryk af, at hovar
bejdet ikke var særlig værdsat. På Ha
derslev ladegård gennemførtes afløs
ningen først 1633, samtidig med at 
afløsningen skete på den flensborgske 
ladegård Kragelund i Bov sogn.

Afløsningen af avlingshoveriet i de 
gottorpske amter.
I de gottorpske amter søgte hertugen 
samtidig at få indtægterne øget ved 
afløsning af hoveriet til sine større eller 
mindre ladegårde der. I Aabenraa amt

drejede det sig i første omgang om den 
lille Ornum i Varnæs sogn, om Høge
bjerg på Løjt, Andholm i Østerløgum 
sogn og Jørgensgård ved Aabenraa. 
Det lykkedes her amtmand Frederik 
Ahlefeldt 1597 at få sluttet en overens
komst med bønderne, hvorefter disse i 
tjenestepenge skulle betale 1 rigsdaler 
pr. otting - den enhed hvori landsby
markerne var opdelt - for den mindre 
gode jord og lidt mere for den bedre, en 
ordning, som bønderne dog nogle år 
senere ikke var tilfredse med. Man 
mente, at de kongelige bønder i Ha
derslev amt havde fået en mere fordel
agtig ordning. Til Brundlund ladegård 
måtte der imidlertid stadig ydes hoveri 
under stigende modvilje og chikane
rier fra de hovpligtige bønder og hus- 
mænd, og hertugen besluttede derfor i 
1632, at avlingshoveriet til denne bety
delige ladegård skulle afløses. Det ske
te på den måde, at der af hver plov - en 
sønderjysk skatteberegningsenhed, 
der svarede til ca. 10 tønder hartkorn - 
årligt skulle betales 16 rigsdaler af ialt 
300 plove. I denne sum var indbefattet 
de tidligere aftalte afløsningssummer 
for amtets øvrige ladegårde, de såkald
te ottingspenge. Gårdmændene kunne 
selv fordele afløsningssummen og her
ved fik de mulighed for at lade kådner
ne, dvs. husmændene betale en ganske 
betydelig del, nemlig 4 rigsdaler pr. 
kåd. årligt. Den samlede indtægt af 
tjenestepengene i Aabenraa amt blev 
fra 1632 lidt over 4.700 rigsdaler, hvilket 
for hertugen betød en forhøjelse af 
indtægterne fra amtet på ca. 3.000 rigs
daler. Det kom dog til nogen uenighed 
blandt bønderne om fordelingen af 
afløsningssummen, og der opstod også 
nogle stridigheder med amtmændene, 
især med Friedrich von Winterfelt, som 
søgte at få en del af avlingshoveriet til 
Brundlund genindført. Hans forsøg 
herpå var dog forgæves. I Løgumklo- 
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ster amt, der havde amtmand sammen 
med Aabenraa, afløstes avlingshove
riet til ladegården også i 1632, og afløs
ningssummen var her godt 3.000 rigs
daler.

I det gottorpske Tønder amt var man 
et par år før på færde end i Aabenraa 
amt. Her havde bønderne allerede 1596 
fået afløst hoveriet til schæferiet, dvs. 
fårestationen, Kravlund i Tinglev sogn 
for 294 rigsdaler årligt og kort tid efter 
var amtmand Diderik Blome i færd 
med forhandlinger med bønderne i 
Slogs, Kær og Lundtoft herreder om 
afløsningen af hoveriet til den af her
tug Hans den Ældre oprettede store 
ladegård Grøngård i Burkal sogn, hvor
til der var henlagt ikke færre end ca. 500 
bønder og 200 husmænd. En overens
komst om afløsningen blev opnået 
1598. Herefter skulle hver af bønderne i 
tjenestepenge, de såkaldte Grøngård
penge, årligt betale 3 rigsdaler, og end
videre måtte hver betale 2 rigsdaler i 
jordhyre af de grøngårdske ladegårds
marker. Man skulle dog stadig frem
over præstere de sædvanlige ægter, 
dvs. offentlige kørsler for den hertuge
lige administration og holde veje, stier 
og dæmninger vedlige, hvilket sidste i 
et landskab med mange vandrige åer 
kunne være ganske tyngende. På Fo
gedbøl i Aventoft sogn, hvortil der 
ydedes hoveri af bønderne i Viding, 
Højer og Bøking herreder, ophørte la
degårdsdriften af sig selv efter havets 
indtrængen ved en stormflod i 1596, og 
der førtes derefter i en årrække for
handlinger om afløsningssummens 
størrelse. Der krævedes af regeringen 1 
skilling pr. demat, dvs. tønde land.

Til Hestholm, ladegården lige syd for 
Tønder, ydedes der hoveri af 180 bøn
der og 80 kådnere i Ubjerg, Sønder 
Løgum, Humptrup og Hostrup sogne. 
Hertil blev hoveriet afløst i 1607, såle
des at hver gårdmand skulle betale 3 

rigsdaler årligt - det samme som til 
Grøngård - medens forpagtningen af 
ladegårdsjorden her blev overdraget 
nogle rådmænd fra Tønder for en afgift 
på 2 rigsdaler årligt pr. demat. På det 
tidligere adelige gods Solvig, som nu 
hørte under Tønder amt, gennemførtes 
afløsningen 1621. Ved samtlige afløs
ninger i Tønder amt har fortjenesten 
for den altid slunkne hertugelige kasse 
været flere tusinde rigsdaler på årsba
sis.

Afløsningen af avlingshoveriet ved 
de nordslesvigske ladegårde blev til 
fordel både for de to fyrster og for deres 
undersåtter. Såvel konge som hertug 
fik deres indtægter væsentligt forøget, 
medens bønder og kådnere på den 
anden side ganske vist mod en for dem 
ikke uvæsentlig afløsningssum slap for 
det forhadte hoveri på ladegårdenes 
udstrakte marker. Med en voksende 
inflation viste afløsningen sig også ret 
snart at være en betydelig økonomisk 
fordel for dem. Med afløsningen fulgte 
naturligt, at man fra de to regeringers 
side ikke var interesseret i en stavns
binding. I modsætning til bønderne i 
kongeriget og de sønderjyske adels
bønder var de nordslesvigske amts
bønder, såvel selvejere som fæstere - 
mellem hvilke der iøvrigt ikke var den 
store forskel - frie. De kunne derfor frit 
forlade deres hjemstavn, såfremt de 
måtte ønske det. Udskrivningen til 
militsen fik ikke her samme skæbne
svangre følger som i kongeriget.

Det bør dog haves i erindring, at selv 
om de kongelige og hertugelige bønder 
og kådnere købte sig fri for avlingsho
veriet, var de stadig forpligtet til at 
forrette arbejde og kørsler ved vedlige
holdelse af veje, stier, broer møller, 
dæmninger og offentlige bygninger, 
hvilket kunne være en ikke ringe byr
de, som først blev afløst langt op i 
1800-årene.
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Sognekort over Nordslesvig (excl. Rømø). Indtegnet er
1) de kongelige og hertugelige ladegårde samt imod vest - i de kongerigske enklaver - adelsgodserne 

Schackenborg og Trøjborg med angivelse af det år, hvor avlingshoveriet blev afløst, og derefter det år, 
hvor ladegården blev udparcelleret.

2) hertug Hans den Yngres hoved- og ladegårde på Als og Sundeved med angivelse af det år, hvor de blev 
erhvervet af kronen, og derefter det år, hvor de blev udparcelleret. (Nogle hovedgårde erhvervedes i 
1700-årene af hertugen af Augustenborg (Aug.), men kom igen under kronen i 1852).

3) adelige hovedgårde (med ramme), hvor livegenskabet gjaldt, på Sundeved samt Gråsten-Søgård og 
Gram-Nybøl med angivelse af de ladegårde, der var knyttet til hhv Gråsten og Søgård. Årstal angiver 
her livegenskabets oprettelse.

Hoveriet til de adelige hovedgårde udvides. 
Helt anderledes end i de kongelige og 
hertugelige amter formede udviklin
gen sig på adelsgodset. Medens konge 
og hertug omkring 1600 havde set en 
økonomisk gevinst i at få hoveriet på 
ladegårdene afløst med en pengesum, 
gik udviklingen på de adelige herregår
de i stik modsat retning. I stedet for at 
nedlægge avlsgårdene udvidede ade
len tværtimod disse og oprettede til

med adskillige nye. Det var tilfældet på 
de store ahlefeldtske godser Søgård og 
Gråsten, hvor hele landsbyer blev ned
lagt og deres jorder gjort til herred
gårdsjord, som skulle drives ved bøn
ders og kådneres hoveri. Herregårdene 
Grøngrøft og Kværs ladegård delte 
landsbyen Vårbjerg mellemosig. I En- 
sted sogn blev landsbyen Arup 1608 
nedlagt og dens jorder omdannet til en 
herregård og samme år måtte bønder- 
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ne i Fiskebæk og Adsbøl ligeledes finde 
sig i, at deres landsbymarker blev ind
draget til herregårdsjord. Endnu så 
sent som 1716 blev Kiding, en landsby 
på 17 halve gårde og 4 kåd nedlagt og 
til den ny herregård, der fik landsbyens 
navn, måtte bønderne i Bovrup og 
Tråsbøl herefter yde hoveri. Ahlefeld- 
terne var ikke blide i behandlingen af 
deres undersåtter, som stort set alle var 
livegne.

Og endnu mere ublid var kongesøn
nen, hertug Hans den Yngre, der i 
Nordslesvig ejede det meste af Als og 
Sundeved. Meget at sit jordegods hav
de han fået i arv efter sin moder dron
ning Dorothea, Christian Ill's enke, og 
selv udvidede han sine besiddelser 
ved køb og mageskifter. På sit store, 
næsten sammenhængende godsområ
de skaltede og valtede han med sine 
undersåtter efter forgodtbefindende, 
selv om disse på Als vel ikke kan kaldes 
livegne i egentlig forstand. I Ullerup 
sogn anlagdes Avnbøllund, den senere 
Lundsgård, på nedlagt bøndergods, og 
også Sandbjerggård og den af ham i 
1601 købte Skellegård blev udvidet ved 
inddragning af bondejord.

På Als optrådte han med lignende 
brutalitet overfor sine bønder. Her ind
drog han således under Rumohrsgård 
gårde i Hunslev og Kolkåd, og i 1592 
udvidede han Gammelgårds marker 
ved nedlæggelse af 9 gårde og 2 kåd i 
Tovrup i Ketting sogn. Samme skæbne 
mødte en række andre gårde i Ketting 
og Asserballe sogne. På Sydals udvide
de hertug Hans endvidere Rønhave i 
Ulkebøl sogn ved nedlæggelsen af 
landsbyen Skovhuse, og på Kegnæs 
dels udvidede han, dels anlagde han 
Hjortholm og Nygård. Også borgerne i 
Sønderborg fik hertug Hans' kærlig
hed at føle, idet han berøvede dem 
deres bymark og henlagde den under 
Sønderborg ladegård. Og hvad hertug 

Hans ikke selv nåede at få gennemført, 
kunne følges op af hans sønner. Hertug 
Hans Christian til Sønderborg udvide
de således 1640 Majbølgårds marker 
ved nedlæggelse af bøndergårde i Maj
gård og Mintebjerg. På lignende måde 
blev på Nordals inddraget bondejord 
til de mange avlsgårde der: Nordborg, 
Augustenhof, Frederikshof, Øster- 
holm, Mjelsgård og Hjortspring.

Hans den Yngre havde en stor bør
neflok, og det gjaldt for ham om at få så 
meget ud af sine godser som muligt, så 
at børnene kunne få en standsmæssig 
opdragelse og ligeledes få en passende 
arv. Derfor var han heller ikke blødsø
den i behandlingen af sine undersåtter. 
Han var for dem »den onde hertug«, 
som krævede umenneskeligt hoveri 
ikke blot på de store herregårdsmarker, 
men også til de store byggerier af slotte 
og avlsgårde. Som et eksempel på hans 
brutalitet kan nævnes, at da en bonde 
fra Asserballe bad og tiggede om at få 
lov til at beholde sin jord, blev han på 
hertugens befaling hugget ned af skild- 
vagterne foran Sønderborg slot.

Også på Gram og Nybøl udvidedes 
hovedgårdsmarkerne ved inddragning 
af bondejord.

Baggrunden for denne generelle ud
vikling inden for godsdriften var, at 
den gammeldags, middelalderlige 
driftsform, hvor hovedindtægterne for 
ejerne havde været bønders og kådne- 
res naturalie-afgifter i form af korn, 
smør, fjerkræ, fodernød, hør, tørv m.v. 
var blevet mindre attraktiv. De stigen
de kornpriser i slutningen af 1500- 
årene medførte, at herremændene nu 
så en økonomisk fordel i et øget ager
brug på store marker, der blev pløjet, 
harvet, sået og høstet af hovbønder og 
-kådnere, som også måtte tage sig af 
tærskningen, høbjergningen og møg
kørslen. Denne omlægning af driften 
medførte, som nævnt, en betydelig
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s
Gammelgård på Als set mod syd i 1600-årene. Yderst til venstre Tandslet kirke, yderst til højre Hørup 
kirke. På Gammelgård, hvis hovedbygning forsvandt iførste halvdel af 1700-årene, bemærkes især den 
store ladebygning, hvortil de hoveripligtige bønder måtte indkøre hertugens høst. Laden brændte i 1853. 
Tilsvarende lader fandtes bl. a. på Rumohrsgård på Als og i Vestslesvig på Solvig (brændt 1987) og 
Grøngård.

hårdhændethed over for de hoveri
ydende undersåtter, en hårdhændet
hed, som kongen og den gottorpske 
hertug ikke havde villet eller kunnet 
anvende overfor deres amtsbønder. 
Man ser derfor det paradoksale, at 
samtidig med, at konge og hertug på 
grund af manglende indtjening ved 
ladegårdenes ager- og kvægbrug nær
mest tvinges til at få avlingshoveriet 
afløst, kan de adelige herremænd, 
hvortil Hans den Yngre i denne sam
menhæng må henregnes, udvide deres 
ager- og kvægbrug ved nedlæggelse af 
bondebrug og ved vold og undertryk
kelse af bønder og husmænd.

Omfanget af hoveriet kunne dog 
skifte noget fra gods til gods og under
gik også i tidens løb ændringer og 
reguleringer. Mange steder, som især 
på Als, havde det i Hans den Yngres og 
hans nærmeste efterfølgeres tid været 
tidsubestemt, men blev senere regule
ret. På Gammelgård var hoveriet såle
des i 1680 efter kronens overtagelse 
ordnet på den måde, at bønderne skif

tevis ydede hoveri 8 eller 14 dage og 
derefter var fri. Ligeledes blev der givet 
bestemmelser om hovdagens længde. 
Noget lignende ordninger fandtes også 
på andre alsiske godser, men der ud
viklede sig også med tiden mere diffe
rentierede ordninger, hvori bl. a. også 
frikøb, navnlig for de fjernest boende 
fæstere, kunne indgå. Men uanset den
ne lettelse følte bønder og kådnere 
avlingshoveriet som en tung byrde, og 
for at holde på deres arbejdskraft var 
der i realiteten på Als indført en slags 
stavnsbånd.

Livegenskabet
På Sundeved, de ahlefeldtske godser 
und Søgård og Gråsten og på Gram 
kunne man ikke nøjes med et mere 
eller mindre uformelt indført stavns
bånd. Her havde man for at kunne 
holde på bønders og kådneres arbejds
kraft indført livegenskab. På Gram be
stod hoveriet for trælbøndernes ved
kommende endnu i 1761 i, at der fra 
Skt. Hans til Mikkelsdag af hver gård 
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skulle sendes »et menneske« til hove 
enten med eller uden vogn, alt efter 
som det blev befalet. Hertil kom et ikke 
nærmere bestemt antal kortere eller 
længere kørsler med godsets produk
ter. Men der måtte dog ikke være mere 
end 3 tønder korn eller smør på hvert 
læs. Lignende bestemmelser for de liv
egne fandtes på de andre adelige godser.

Livegenskabet var betydeligt stren
gere end både vornedskab og stavns
bånd i kongeriget. Under livegenskab 
gjaldt stavnsbåndet nemlig ikke blot 
for den voksne mandlige befolkning, 
men omfattede begge køn fra fødsel til 
død. Groft kan det vel siges, at herre
manden ejede sine undersåtter på 
samme måde, som han ejede besætnin
ger, inventar og bygninger. Hertil kom, 
at han med tiden også fik birkeret i sit 
godsdistrikt, dvs. at dette blev udskilt 
fra herredet, og herved fik han selv 
doms- og politimyndighed over sine 
fæstere. De store søgårdske og gråsten
ske godsområder var således et selv
stændigt jurisdiktionsområde fra 
første halvdel af 1600-tallet med egen 
tingfoged (senere kaldt herredsfoged) i 
Gråsten og som udnævntes af godsher
skabet. På Gram-Nybøl godser opret
tedes et selvstændigt birketing i be
gyndelsen af 1700-tallet. Lignende ord
ninger fandtes på Sundeved og Als.

De livegne, adelige undersåtter var 
således næsten i enhver henseende 
undergivet herremandens forgodtbe
findende, ja, hans tilladelse til indgåel
se af ægteskab skulle indhentes. Han 
fik herved en vis kontrol med fødsels
tallet og indbyggertallet på sit gods, 
hvilket ikke var uden betydning for 
godsets økonomi, idet han var forplig
tet til at sørge for fattiges, syges og 
gamles underhold, en forpligtelse der 
dog ofte blev sørgeligt misligholdt. For 
så vidt muligt at undgå frugterne af 
uægteskabelige forbindelser måtte de 

formastelige, der overtrådte det så 
vanskeligt overholdelige sjette bud, 
betale de såkaldte lejermålsbøder, som 
var meget store. Oven i købet måtte 
synderne så i kirken stå offentlig skrif
te, hvilket var meget vanærende.

Herremanden kunne lade sine un
dergivne livegne straffe for dovenskab 
og ulydighed ved hovarbejdet, og det 
kunne ske ved anbringelse i den van
ærende gabestok, ved tørre prygl og i 
1700-tallet ved ridning på træhesten 
eller æselet, som dette torturinstru
ment almindeligvis kaldtes i Sønder
jylland. Chr. Lehmann, der både var 
overinspektør på Gram og Schacken- 
borg i 1730'erne og 1740'erne, lod i 
almindelighed uvorne undersåtter af
straffe med ridt på træhesten, hvilket 
han anså for mere humant end prygl 
med stok eller tyrepenis, hvorved der 
lettere kunne ske alvorlige legemsbe
skadigelser. Endnu op imod 1770 kun
ne der både på Gram og Schackenborg 
idømmes afstraffelse med træhest.

De livegne havde muligheden for, 
navnlig efterhånden som man kunne 
frikøbe sig for avlingshoveriet, hvilket 
bl. a. i stor udstrækning skete på Sø
gård, også at frikøbe sig fra deres her
skab, så at de kunne rejse bort fra deres 
fødegods. I de søgårdske godsregnska
ber kan man således år for år følge, 
hvem og hvor mange, der har frikøbt 
sig, og hvor meget vedkommende har 
skullet betale for frikøbet. Betalingen 
kunne således for friheden komme til 
at betale 10 rigsdaler eller det samme, 
som en god ko kostede, medens en 
skabet. En voksen, arbejdsfør mand 
kunne således komme til at betale 10 
rigsdaler eller det samme, som en god 
ko kostede, for friheden, medens en 
pige, der måske ville gifte sig uden for 
godset, kunne slippe med 2-4 rigsdaler. 
11730'erne er der på Søgård eksempel
vis 3-7 frikøb om året.
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To afde vigtigste forordninger fra reformtiden i slutningen af 1700-årene, til venstre titelbladet til den 
dansksprogede udgave af forordningen af 10. februar 1766 om udskiftningen i Sønderjylland, til højre 
den tysksprogede udgave af forordningen af 19. december 1804 om livegenskabets ophævelse. Orig. i 
Landsarkivet.

Men selv om man således som på 
Søgård havde mulighed for at frikøbe 
sig, skete der dog adskillige ulovlige 
fraflytninger eller undvigelser, både 
der og på de andre godser. På Gråsten, 
som 1725 var blevet overtaget af den 
augustenborgske hertug, måtte denne 
i 1730'erne gentagne gange indskærpe 
sine fogeder, at de skulle føre nøje 
tilsyn med, at undvigelser fra godset 
ikke fandt sted, og at overtrædelse af 
forbudet blev straffet med bøder eller 
andre mere alvorlige straffe.

Også på Gram, hvor kun de såkaldte 
gammelgrammer var livegne, førtes 
der nøje kontrol med, at ingen af dem 
forlod godset uden tilladelse, og denne 
kunne være vanskelig nok at få. Her 
har man dog tilsyneladende ikke skul
let betale for en tilladelse til fraflytning,

men i hvert fald i grevinde Anna Sop
hie Schacks tid måtte de, der fik tilla
delsen, afgive en højtidelig erklæring 
om, at de på forlangende fra herskabet 
ville vende tilbage til godset, og dette 
krav gjaldt ikke blot fraflyttede ægte
fæller og deres børn, men også de børn, 
der måtte blive født i ægteskabet efter 
fraflytningen. De såkaldte ny-gram- 
mer, dvs. de undersåtter, der var tilkøbt 
godset af feltherre Hans Schack fra 
Haderslev amt, var ikke livegne. Ikke 
desto mindre forsøgte grevinde Anna 
Sophie Schack også at stavnsbinde 
dem, men et forsøg på 1754-55 at hin
dre en ny-grammer i at indgifte sig på 
en haderslevsk gård i Østerlinnet blev 
dog stoppet af Rentekammeret i Kø
benhavn med den udtrykkelige be
grundelse, at han ikke var livegen, men 

172 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6/7-88



et frit menneske, som overhovedet 
ikke kunne tilbageholdes mod sin vil
je.

Her får vi altså de livegnes stavns
binding og amtsbøndernes frihed stil
let skarpt op overfor hinanden. Nu vel, 
de livegnes forhold var ikke altid lige 
ynkværdige. Der var også store forskel
le mellem dem indbyrdes - økonomisk 
og socialt. På Gram såvel som på de 
søgårdske godser havde mange liveg
ne i hvert fald i 1700-årene frikøbt sig 
for avlingshoveriet, og de kunne eje 
deres egne bygninger, inventar og be
sætninger. Ydermere er det ikke uinter
essant at bemærke, at nogle af de 
livegne trælbønder på Gram havde 
større foldudbytte af deres rug- og 

boghvedeavl end de fæstere, der hav
de frikøbt sig fra hoveriet, de såkaldte 
fribønder.

Reformer.
I Sønderjylland begyndte landbrugs
reformerne noget før end i kongeriget. 
Udskiftningen af landsbyfællesskabet 
havde i stor udstrækning fundet sted 
på Løjt allerede tilbage i 1500-årene, og 
også andre steder kendes tidlige ud
skiftninger. Den første regulære be
stemmelse om udskiftningen af lands
byernes fællesjorder kom ved en for
ordning i 1766, som dog måtte uddybes 
ved en ny forordning 1770. Disse be
stemmelser gjaldt ikke blot amtsbøn

Kort 1792, der viser den udskiftede landsby Brænore i Frørup sogn. Kun én gård (nederst til højre) er her 
flyttet ud fra landsbyen, hvor fire gårde ligger tilbage. Også møllen er beliggende uden for landsbyen, 
lidt imod øst. Landsarkivet.
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derne, men også de adelige fæstebøn
der, hvis jorder jo ofte hørte til samme 
landsbyfællesskab som amtsbønder
nes. I de følgende åringer blev de 
sønderjyske bønder derefter løst fra de 
snærende bånd, som landsbyfælles
skabet var og som hindrede den enkel
te bondes frie udfoldelsesmulighed.

Landboreformerne i slutningen af 
1700-tallet medførte også, at de store 
krongodser, som bønderne indtil ca. 
1600 havde ydet hoveri til, og som 
siden da havde været bortforpagtet, 
sammen med de alsiske godser, som 
kongen havde overtaget succesive ved 
de sønderborgske hertugers konkur
ser, nu i 1770'erne og 1780'erne blev 
udparcelleret. Herved oprettedes 
mange nye gårde, ligesom en række 
bestående mindre landejendomme fik 
mulighed for at udvide deres arealer.

Også livegenskabets dage var talte. 
På adskillige godser var der som nævnt 
allerede tidligere ved frikøb fra av
lingshoveriet samt ved overdragelse af 
gårdene i arvefæste sket ganske bety
delige lettelser, men den endelige af
skaffelse af denne menneskeligt ned
værdigende institution skete dog først 
i 1805. Samtidig hermed kom der også 
bestemmelser om begrænsning af av
lingshoveriet på adelsgodset. Det blev 
nu reguleret eller helt afløst af en 
pengeafgift, men det sidste avlingsho
veri blev dog først afløst på de tidligere 
augustenborgske godser i 1850'erne 
efter den danske krones overtagelse af 
dem.

De vestslesvigske enklaver.
I Sønderjylland er der således i 1988 
ikke egentlige begivenheder, som kan 
give anledning til jubilæumsfestlighe
der på landbrugsfronten, men vi kan jo 
i hvert fald være med til at glæde os 
over og være med til at fejre det konge- 
rigske stavnsbånds ophævelse for 200 

år siden. Og en lille del af landsdelen 
kan også være direkte med, nemlig de 
såkaldte kongerigske enklaver i Vest
slesvig, hvor stavnsbåndet jo også var 
gældende og til tider kunne være snæ
rende nok. For en del af kystsognene 
gjaldt dog en særlig sølimitordning, 
dvs. at det unge mandskab her i de til 
søen grænsende sogne blev udskrevet 
som matroser til flåden i stedet for til 
landmilitsen. Men hvad enten de unge 
mænd blev udskrevet til flåden eller til 
landmilitsen, flygtede de i hobetal til 
de sydslesvigske og holstenske marsk
egne eller til Holland, hvor de ernære
de sig som sømænd. Man ville undgå 
den særdeles hårdhændede behand
ling fra de lokale militære kommandan
ter og godsherskaberne.

På Trøjborg var avlingshoveriet ble
vet afløst i 1612, og på Møgeltønder
hus, det senere Schackenborg, var en 
væsentlig del blevet afløst i 1640'erne, 
efter at ladegårdens bygninger var ble
vet ødelagt i Torstensson-krigen. Da 
feltherre Hans Schack så i 1661 havde 
erhvervet det tidligere len som ejen
dom, sluttede han en kontrakt med 
bønderne i Møgeltønder birk, ifølge 
hvilken de forpagtede ladegårdsjorder
ne, den såkaldte Slotmark, mod en 
årlig afgift på 1000 rigsdaler, og samti
dig fik de det forhadte avlingshoveri 
afløst med en afgift på 10 rigsdaler på 
helgård. Om forståelsen af denne kon
trakt førtes der dog gennem flere årtier 
bekostelige processer, som flere gange 
var fremme for Højesteret. Men i det 
store og hele har bondebefolkningen 
på de to godser nok været lige så frit 
stillet, som deres slesvigske naboer har 
været det. Og følte de sig gået for nær 
af herskaberne, kunne man jo blot 
fortrække enten til marskegnene mod 
syd eller til Holland, og miste alt for 
mange af de unge kunne herskaberne 
ikke være interesseret i.
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»Den ærlige bondestand, hvis 
velfærd er landets zir og rigets lykke«
- et udskiftningskort fra 1773

Af J. SLETTEBO

Et udskiftningskort over en af gårdene i 
Elstrup på Als blev for nylig skænket til 
Museet på Sønderborg Slot. Det viser resulta
tet af det arbejde med vurdering, opmåling af 
jorder og udskiftning, som er skildret i 
»Christen Hansens Dagbog - Elstrup 1766- 
1810«, der blev udgivet af Historisk Sam
fund for Als og Sundeved i samarbejde med 
Landbohistorisk Selskab i 1986.

Udskiftningen afjorden var den vigtig
ste ændring, der skete i landsbyernes 
liv i 1700-årene, og bønderne valgte 
blandt egne rækker nogle mænd til at 
deltage i dette arbejde. Christen Han
sen, der havde en fæstegård i Elstrup i 
Egen sogn, blev således valgt til vurde
ringsmand og deltog ved udskiftnin
gen af flere alsiske landsbyer, bl. a. 
Brandsbøl og Pøl fra 1770, Himmark, 
Svenstrup og Holm fra 1771 og Havn
bjerg fra 1772. Desuden deltog han 
selvfølgelig ved udskiftningen i sit eget 
sogn, både den store Egen landsby og 
den mindre Elstrup, hvor han selv 
boede. Alt dette nævner han i sine 
optegnelser i den dagbog, der for nylig 
er udgivet. Blandt bogens illustratio
ner er tegninger, udført ud fra udskift
ningskortet over Elstrup. Af dette kort 
fremgår, at det er udført »unter der 
Direction der Majore und Oberland 
Messer Bruÿn«.

Bruÿn var den øverste ansvarlige for 
udskiftningen, men den egentlige op
måling, kortlægning og fordeling blev 
foretaget af tre landmålere, som regel

Kartouche fra Claus Wrangs kort over jorderne til 
hans gård (nr. 7) i Elstrup, udført af landmåler 
Hans l. Foogt 1773. Fot. Museet på Sønderborg 
slot.

Hans I. Foogt fra Guderup, Andreas 
Jørgensen fra Asserballe og Chr. Aug. 
Steingarth fra Augustenborg. Nogle 
gange deltog andre landmålere, alle 
medarbejdere hos major Bruÿn. Land
målerne blev hele tiden assisteret af 
vurderingsmænd, valgt blandt bøn
derne. Hvis der hørte større skovarea
ler til den landsby, der skulle udskiftes, 
deltog desuden en skovkyndig, som 
regel overførster Schäffer fra Haders
lev. Arbejdet var så omfattende, så 
landmålerne af og til delte sig, så hver 
landmåler arbejdede for sig sammen 
med en vurderingsmand.

11771 begyndte vurderingen og op
målingen i Elstrup, og her deltog for
uden den lokale vurderingsmand også 
flere landmålere, men af de tre nævnte 
alsingere synes kun H. J. Foogt at have 
deltaget, og tilsyneladende har han 
kun været med ved den afsluttende
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Nederste højre fjerdedel af Claus Wrangs kort, hvor landmåleren, Hans J. Foogt, har tegnet forskellige 
landbrugsredskber, øverst bonden med sin hjulplov nedenunder en harve, en skovl ogen spade, en kort 
og lang høtyv sammen med en plejl, en greb og en langsav lagt over en økse og en rive, nederst en le. Fot. 
Museet på Sønderborg slot.
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del. Landmålerne betakes af bønderne, 
der desuden betalte deres kost og logi 
og sørgede for den nødvendige trans
port.

Før udskiftningsforslagets endeligt 
kunne afsluttes i 1772, skulle det god
kendes af alle de berørte parter. Så 
mødte dels bønderne, dels øvrigheden, 
repræsenteret ved husfogeden på 
Nordborg og herredsfogeden. Som re
gel var også den øverste landmåler, 
major Bruÿn, til stede. De gårdmænd 
der var utilfredse, kunne forelægge 
deres klager, inden udskiftningen af 
landsbyen blev endeligt godkendt. 
Som afslutning udarbejdes et samlet 
kort over den udskiftede landsby med 
angivelse af hver enkelt ejendom og 
dens jorder, ligesom der lavedes en 
omhyggelig fortegnelse med nøje op
regning af de enkelte gårdes omfang og 
den tilhørende jord. Mange af disse 
kort findes i dag i Landsarkivet i Aa
benraa, derimod ligger kortene over 
den enkelte gårds jorder ofte endnu i 
privateje.
Efter at Christen Hansens dagbog var 
blev udgivet, modtog Museet på Søn
derborg Slot en spændende gave, der 
belyser denne udskiftning: Et særkort 
over Claus Wrangs jorder i Elstrup 
efter udskiftningen. I den nu trykte 
dagbog er, på grundlag af en kopi af det 
samlede udskiftningskort, forfatteren 
Christen Hansens jorder rekonstrueret 
og udtegnet. Det kort, museet fik for
æret, er et helt tilsvarende kort, blot 
originalt, udført 1773 og over en anden 
gård i landsbyen, gård nr. 7, tilhørende 
Claus Wrang. Kortet er tegnet af den 
omtalte landmåler fra Guderup, Hans J. 
Foogt. Det viser i venstre side en for
tegnelse over de enkelte jordstykker, 
der kom til at høre til Claus Clausen 
Wrangs ejendom. Her er en oversigt 
over de enkelte jorders bonitet, vurde
ret til tal mellem 5 for den ringeste til 

91/? for den bedste, samt en værdian
sættelse af hvert stykke. I kortets øver
ste højre halvdel er de enkelte lodder 
så aftegnet. Den ledige plads i øverste 
venstre hjørne er udfyldt med en kar
touche, hvori der står: »Grundrids for 
Claus Wrang udi Elstrup. Fecit Hans J. 
Foogt Ao 1773«, dvs. Hans J. Foogt 
gjorde (det) år 1773.

Tilbage bliver så hele nederste højre 
fjerdedel af kortbladet. På denne tom
me plads har Foogt moret sig med at 
tegne en række landbrugsredskaber: I 
øverste række går bonden i arbejdstøj 
bag sin hjulplov med to heste foran. 
Bag ham står et træ, der er ved at blive 
fældet. Nedenunder ses en harve, en 
skovl og en spade, en kort og en lang 
høtyv sammen med en plejl, en greb og 
en langsav lagt over en økse og en rive. 
Endelig ligger nederst en le. Alt sam
men viser dette bondens forskellige 
redskaber, som de så ud i sidste del af 
1700-tallet. Tegningen har derfor værdi 
som illustration af de redskaber, der 
hørte til landbruget i fællesskabets da
ge. Da forspandet foran den tunge 
hjulplov forsvinder ud af billedet, er 
det ikke muligt at sige, om der har 
været to eller fire eller måske endda 
seks heste for ploven, - fire var nok det 
almindeligste. Harven ser ud til at være 
en dobbelt-harve, hvor den ene halv
del kan slås op over den anden, når der 
skal harves smalle markstykker. Gre
ben er en tregrenet trægreb med lange, 
krumme tænder og krumt skaft, næppe 
egnet til svært eller tungt materiale. 
Den lange sav med håndtag i hver 
ende og den usædvanligt langskaftede 
skovøkse er sammen med det halvt 
overhuggede træ vidnesbyrd om, at 
der hørte et stykke skov med til går
den. Af udstykningskortet fremgår da, 
også, at hver gård fik en lod af den skov, 
der lå nord for Elstrup.

Foruden de lidt primitivt tegnede 
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redskaber er der nedenunder en ind
skrift med smukt prentede bogstaver. 
Her står nederst, lige over målestok
ken, der angiver længdemålene i 
»Hamburger Ruder«, dateringen »Gu- 
derup d. 1. Martius 1773«. Indskriften 
giver en kort og træffende karakteristik 
af de afbillede landbrugsredskaber:
»Instrumenter, Hvor med Verden hol
des ved lüge af den ærlige Bonde stand, 

hvis vælfærd er Landets zier og Riigets 
lykke«.
Denne indskrift passede smukt i 1773, 
da Danmark var et landbrugsland, men 
den har også et budskab i den dagsak
tuelle debat om landbrugets stilling og 
betydning.

Dagligliv og dagligsprog
- en bondedagbog fortæller

Af INGE LISE PEDERSEN

»Denne sommer var vaad og kold, dog 
en god græssommer« - nej det er ikke 
en beskrivelse af sommeren 1987, men 
1767. Citatet stammer fra Christen 
Hansens dagbog fra Elstrup på Als for 
årene 1766-1810. En dagbog fra den tid 
da stavnsbåndet blev løst og jorden 
udskiftet, kan næsten ikke undgå at 
være spændende læsning, ikke blot på 
grund af de store begivenheder, men 
også fordi mange af de dagligdags ting 
der fortælles om, er alt andet end 
hverdagsagtige for en moderne læser. 
Det sære, gammeldags sprog er med til 
at give beretningen liv, men sproget i 
sig selv kan også fortælle os andet og 
mere end selve indholdet af optegnel
serne. Det er nogle af disse oplysninger 
jeg vil trække frem.

Christen Hansens dialekt
Christen Hansen bruger det sprog, der 
dengang var det almindelige, han skri

ver ikke dialekt, men ind imellem kom
mer han - uden at ville det - til at røbe 
noget om sit talesprog, sin dialekt. Han 
er god til at stave, så det er ikke så tit 
han laver stavefejl, der afslører hans 
udtale, men det sker dog, han staver på 
alsisk. Det gælder især fagudtryk inden 
for landbruget, som han måske aldrig 
har set skrevet, kun hørt, og det gælder 
de specielle dialektord der er smuttet 
med, og som han naturligvis ikke har 
nogen rigsdansk staveform af.

Det svarer således godt til dialekten 
når han skriver kierre for kærve, og værge 
hø i stedet for hverve (dvs vende) hø 
viser at værge og hverve lød ens. Det er 
også godt sønderjysk at skrive døffelen 
og ikke døbbelen om et vandingssted, og 
kleffer, knøffel, koffel for kløver, knebel og 
kobbel.

Også i grammatikken slår dialekten 
igennem. Christen Hansen bøjer tærske, 
task, tosken, og sammensatte udsagns-
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Hjulploven blev udviklet i højmiddelalderen, hvor den fik stor betydning for opdyrkning og udvikling 
af nye landsbysamfund. Fuldt monteret med heste eller stude og forstilling (med hjul) var hjulploven op 
til 12 meter lang. Pløjning krævede seks trækdyr og to-tre mand.

Hjulploven afløstes i slutningen af 1700-årene af lettere svingplove, men i Sønderjylland var 
hjulploven i brug til græsjordspløjning helt frem til 1850'erne. På billedet ses en hjulplov fra 
1700-årene fra Sundsmark på Als. Museet på Sønderborg slot.

ord har former som omsat, overfaren, 
hvor rigsdansk ville have sat om, faret 
over, visse ord har også et andet køn: et 
gris, et klod i stedet for en gris, en klod 
(dvs plag). Nogle gange står der sin i 
stedet for hans (Christian Hansen og 
sin kone Magdalene Maria vare hos os), 
og nogle ord står i flertal (veyrligene 
vare vaade), hvor ikke-jyder foretræk
ker ental, vejrliget (eller vejret).

Men allermest mærker man dialek
ten i ordvalget. Christen Hansen kla
ger over feyt (dårligt) vejr med regn og 
sne, han ager tadder (boghvede) ind og 
er til smedens kost (bryllup), han sælger 
sit klod og får sin boil i tyr, hvor en 
rigsdansktalende ville skrive tyr i tøjr. 
Disse ord kendes af mange jyder, no
gen af dem også af fynboerne, de giver 
teksten lokalkolorit og viser, at de også 
var kendt og brugt for 200 år siden, 
men de fortæller os ikke noget nyt om 
alsisk. Det gør til gengæld andre ord.

»Nye« navne på gamle rum.
11786 brænder der et kohus, og der tales 
også om kohus et par andre gange, i 
resten af tilfældene står der kostald. 
Peter Skautrup har i 1949 lavet et kort 
over kostaldens navne i danske dialek
ter, og han har ikke kunnet finde andre 
benævnelser end kostald fra Als og 
Sundeved. Skautrup mener dog, at der 
må have været et ældre navn, selv om 
han ikke har kunnet finde frem til det, 
og han foreslår, at det nok har været bås 
(som i andre dele af Sønderjylland) 
eller kohus som på Fyn. Det ser altså ud 
til, at det er det sidste, der er tilfældet, 
de gamle alsinger har kunnet tale om 
kohuset, ligesom de gamle fynboer 
stadig kan. Men dagbogen antyder 
måske også, ved sin skiften mellem 
kohus og kostald, at ordet var på vej ud 
af alsisk allerede før 1800 - så der er ikke 
noget mærkeligt i at Skautrup i 1940er- 
ne ikke kunne finde nogen alsinger, der

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6/7-88 179



Udlænger til en gård i Stevning, tegnet af Knud Larsen efter R. Mejborg i »Slesvigske Bøndergaarde« fra 
1892.1 baggrunden gårdens hjelm. Efter Nationalmuseets Arbejdsmark 1987.

kendte andre benævnelser end ko
stald.

Andre af dagbogens navne på byg
ninger og dele af bygninger er knap så 
indlysende, og kan nok trænge til lidt 
mere forklaring end ordlisten giver, 
især for de ikke-alsiske læsere.

Det gælder således hjelm. Hjelmen er 
et typisk træk ved den alsiske gård. Det 
er en fritliggende lade, opført i en 
tømmerkonstruktion med udvendig 
beklædning af lodrette brædder, og 
stråtækt (Stoklund 1969). I dagbogen 
skildres nedbrydning og genopførelse 
af en hjelm, da en af gårdene i Elstrup 
flyttes ud i 1773. Udflytningen foregår i 
tre etaper, svarende til de tre bygnin
ger: først indhus med lo og stald, der
næst hjelm, og til sidst baghus - og så 
brænder det hele et halvt år efter i 
forbindelse med en brygning.

Indhus og baghus ved vi godt hvad er, 
for begge ord er almindelige i sønder
jysk og betyder stuehus og bagehus. 
Bagehuset er normalt en fritliggende 
bygning der rummer bageovn og bryg
gers, somme tider også andre rum, i 
dette tilfælde f.eks. en fåresti, men i 
Christen Hansens egen gård er det en 
del af stuehuset der kaldes baghuset. 
Det er altså ikke alle bagehuse der er 
fritliggende på dette tidspunkt.

Ved siden af disse kendte ord optræ
der der en hel række sammensætnin
ger med bag- og ind-: baghild, -hiold, -lo, 
-stald, og indhild, -hiold, -lo, -stald. Der er 
ingen af disse ord der kan findes i 
ordbøgerne, så for at finde ud af, hvad 
de betyder, må man se på den sammen
hæng, de står i i teksten, og sammen
holde det med, hvad man ved om 
alsiske gårdes grundplan. Hild og hjold 

180 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6/7-88



er egentlig samme ord i tysk og dansk 
form, men på disse kanter har de så at 
sige delt området imellem sig, så det 
sydfra kommende hild betyder stænge 
over bl. a. stald, mens hjold kun kan 
bruges om et stænge over loen. Vi har 
altså at gøre med to stalde og to loer 
med dertil hørende stænger.

I Zangenbergs Danske Bøndergårde 
er gengivet en grundplan over en gård 
fra Egen. I denne enlængede gård føl
ger efter beboelsen, hestestald, lo, ko
stald, og endnu en lo. Vi har ikke nogen 
tegning af grundplanen i Christen 
Hansens gård, men han noterer hvert 
år hvilken del af huset der er blevet 
tækket, f.eks. tækkes der i 1785 over 
pissel og framgulv samt 4 fag der næst 
ved over indhilden og loen, og i 1774 
tækkes der over bagstalden og bagloen 
og op i (skot)renden i vinklen mellem 
de to længer. Vi kan derfor placere 
rummene med ret stor sikkerhed og se, 
at planen er den samme som hos 
Zangenberg: efter pissel og framgulv 
følger hestestald, indstald, med indbild, 
dernæst indlo med indhiold, bagstald 
med baghild, og endelig baglo med bag- 
hiold, før vi med komkisten ved låret kom
mer hen til vinkellængen (denne gård er 
ikke enlænget som Zangenbergs), som 
rummer bl.a. lader, dvs. komgulve.

Da der er to loer og to stalde med 
dertil hørende hjolder og hilder, alt
sammen i samme længe, er det oplagt 

at de må have hver sit navn, så de kan 
holdes ude fra hinanden. Når beboel
sen hedder indhus, er der en vis logik i, 
at den nærmeste stald og lo får dette 
forled, men jeg har ikke fundet parallel
ler til navnene. Derimod kunne der 
tænkes at være en sammenhæng mel
lem baglo og det ærøske bagrum som 
betyder korngulv (svarende til dagbo
gens kornkiste). Der har jo gennem ti
derne været nær forbindelse mellem 
Als og Ærø, og det mærkes tydeligt 
både i byggeskikken og i dialekten.

Tekstens systematik gør det altså 
muligt, i nogle tilfælde, at indkredse 
ordenes betydning. Men så heldig er 
man ikke altid. 11771 fortælles »Den 3. 
og 9. hujus fik vi nogle ny stændere og 
ny leeder under den nørre side af 
huset«. Heldigvis ved vi andetsteds 
fra, at stænder betyder stolpe, ellers 
var vi lige vidt, mens ordet under er nok 
til at fortælle at leder her betyder fod
rem, altså en bjælke, der hviler på 
syldstenene, og ikke som i ældre kilder 
betegner den rem, som spærene hviler 
på. Deraf kan vi også slutte at leedstene 
ikke (som ordlisten angiver) er fejl for 
lersten, men snarere betyder »sten som 
lederen hviler på«, dvs syldsten. Det 
svarer smukt til et sydøstjysk ledersten, 
og det passer med skildringen af byg
geriet. Dagen efter at stenene er ud
kørt, stener og latter de, og stene kan 
netop betyde »lægge syldsten«.

Gård fra Egen by og sogn - én lang bygning med beboelse i den ene ende (1. Framgulu 2. Køkken. 3. 
Sønderdørns. 5. Lilledørns. 7. Brudekammer. 9. Bod. 12. Pigekammer. 13. Karlekammer) og to stalde og 
to loer i den anden ende (T. Hestestald (nærmest framgulvet). 1. Kostald. II. Lo. III. Lade). Målt afR. 
Mej borg i 1887, her efter H. Zangenberg: Danske bøndergårde, s. 24.
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Sen Me, mot og Slinfc I

Saiib-Soim

»Jens Dreyer maatte løse sit haar igen« 
Christen Hansen er ikke en hr. hvem- 
somhelst, det fremgår også af de man
ge tillidshverv han har. I en årrække er 
han lægdsmand, og noterer hvor man
ge der bliver taget til soldat. Normalt er 
det 2 fra Nørre herred, men i 1771 er der 
ingen af dem der står i lægdsrullen der 
kan »nå målet« som er 63 tommer, så 
der bliver ikke taget nogen. Sådan en 
notits siger det klarere end nok så 
mange statistikker: så små var folk 
dengang, at der i tre lægder ikke var en 
eneste ung mand på 167 cm eller der
over.

I 1769 fortælles at Jens Dreyer blev 
taget til landsoldat den 3. juli og »kom 
af« igen den 17. november, og et par 
linjer senere noteres, at »Jens Dreyer 
maatte løse sit haar igien«. Ud fra 
sammenhængen må man opfatte beg

Figur klædt halvt som bonde, halvt som landsol
dat. 1 højre side ses soldaten med håret samlet i en 
pukkel bag øret, i venstre side bonden med løst 
hængende hår. Ikke blot frisuren, men også 
»værktøjet« karakteriserer de to halve skikkelser. 
Soldaten har gevær med bajonet og taske til 
ammunition, mens bonden har plejl i hånden, 
og en lejle (trædunk) med øl hænger over 
skulderen. Kistebillede, Odense 1774. Det kgl. 
Bibliotek.

ge udsagn som udtryk for samme sag, 
at Jens slap fri fra soldertjenesten.

I 1774 omtales igen en frisureæn
dring. Midt mellem en omtale af går
dens hestebestand og af hvilke dele af 
huset der er blevet tækket i dette år, er 
indskudt »NB. Den 13. juny skar Jørgen 
sit haar af igien«. Her er der ingen 
umiddelbar kontekst der kan hjælpe os 
til at forstå, hvorfor broderen lod sig 
klippe, og hvorfor det var en begiven
hed, der var så vigtig, at datoen blev 
noteret. For at forstå det må vi en 
omvej rundt om datidens hårmode 
blandt bønder.

I 1700-tallet havde bønderne nor
malt langt hår, fra Vestfyn berettes 
omkring 1780, »man lod Haaret groe 
saa langt som det ville, jo længere een 
havde sit Haard jo smukkere var det, 
man maatte rede det Hver Morgen 
med en Karm. De fornemme unge 
Karle satte gierne en Messing Krum 
Kam i deres Haar naar de skulle i 
Stads« (Eskel Sørensen 1939, s.158). At 
dette ikke bare dækker fynske forhold, 
viser en beskrivelse af en gammel 
smed fra Sundsmark på Als, som end
nu omkring 1840 havde langt hår: »det 
blev kæmmet bagover, og lige under 
Hatten holdtes det med en blankpud
set Krumkam af Messing« (Ussing 
1926, s.89). Bønderne havde altså langt 
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løsthængende hår, som kun blev holdt 
sammen oven på hovedet af den om
talte krumkam. Derimod ser soldater 
på samtidens afbildninger ud til at 
have relativt kort hår, og det hænger 
ikke løst, men sidder i bukler, der lader 
ørerne fri, mens det i nakken er samlet i 
en pisk.

Med en så markant forskel in mente 
mellem bønderkarlenes og soldaternes 
frisure, er det ikke mærkeligt, at en 
omtale af den obligatoriske klipning 
kan blive et dagligdags udtryk for at 
»komme i trøjen«, og hjemsendelsen 
kan udtrykkes ved, at nu er han igen i 
sin gode ret til at have håret hængende 
løst. Det kan ikke bevises, men det 
passer ind i sammenhængen. I 1771 
bliver »vor Jørgen« taget til rekrut, fra 
oktober til jul året efter er han i Rends
borg for at eksercere, og så kunne 
hændelsen juni 1774 godt være en ny 
indkaldelse, soldatertiden var jo den
gang seks år for de uheldige som blev 
loddet dertil.

Præstens kappeoffer.
Nogle af de ukendte ord og udtryk 
fortæller således på deres knappe fa
con kulturhistorie. Det følgende ek
sempel er fra det kirkelige gebet, som 
omtales ret udførligt i dagbogen. 11770 
skal kapellanen i Egen rejse, og Chri
sten Hansen mindes hans tiltræden i 
1761 på midfaste søndag »da de offrede 
til hans kaabe«. Den 29. juli 1770 bliver 
den nye kapellan indviet, og »samme 
dag offrede vi ham til hans kaabe«, og 
da sognet i 1785 får ny præst berettes, 
»vi offrede ham samme dag det sæd
vanlige saakaldte kappeoffer«. Sagen er 
klar nok og kendes også andetsteds fra: 
ved præstens tiltræden havde han 
sædvanemæssigt krav på et offer, en 
slags tiltrædelsessum fra menigheden. 
Men hvad har det med hans kappe 
eller kåbe at gøre? Tilsyneladende ikke 

noget som helst, men ser man sig lidt 
omkring finder man, om ikke en forkla
ring så i hvert fald en parallel.

I handels- og søfartssprog i 1800- 
tallet brugtes ordet kaplak (eller kapla- 
ken) om en ekstrabetaling til skipperen; 
det kunne være en bonus, som befrag
teren betalte ham (foruden fragten), 
eller procenter af skibets fragt, som 
rederen betalte (ud over hyren). Kapla- 
ken betyder egentlig stof til en kappe 
(laken er det samme ord som lagen), og 
det kommer fra nedertysk, hvor det 
allerede i middelalderen brugtes både 
om uldent frakkestof og om drikkepen
ge til skipperen. Ordet kendes også i 
hollandsk, hvor det i visse talemåder 
simpelthen betyder »lidt ekstra«.

Præstens kappeoffer er en ekstraskil- 
ling, han sædvanemæssigt har krav på, 
fuldstændig som skipperens kaplaken. 
Dette velkendte ord kan derfor bruges 
til at forklare det ukendte kappeoffer. 
Begge udtrykkene virker påfaldende 
og mærkelige på os, fordi de er gået af 
brug, mens vi ikke undrer os over helt 
tilsvarende ord som nålepenge og drik
kepenge, og ikke forestiller os, at disse 
penge skal bruges til synåle eller drik
kevarer.

Om forholdet mellem dansk og tysk.
På de foregående sider har jeg flere 
gange inddraget nedertysk i forklarin
gen, og (neder)tyske låneord er jo lidt 
talrigere i Sønderjylland end i resten af 
landet, hvilket ikke er så mærkeligt, når 
man tager geografien i betragtning. 
Christen Hansen bruger også en del 
tyske lån, som ikke er almindelige læn
gere nordpå: orgelbueren (for -bygge- 
ren), glaser (glarmester), harrest (Herbst), 
og flere andre. Men her skal man 
passe på, for der er kun få perioder i 
den danske historie, hvor tyskpåvirk
ningen er så kraftig som i 1760erne, da 
Christen Hansen begynder at føre dag- 
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bog. Struensee er endnu ved magten, 
hele den danske statsadministration er 
tysksproget, kulturlivet er tysk domi
neret, så Rahbek lidt senere kan skrive: 
»Det gaaer med Tydsken som med 
Arvesynden, vi blive fødte dermed«.

Derfor var der også betydeligt flere 
tyske låneord i dansk omkring 1770 
end der er idag. Både Förster og gevorben 
(om soldater), for ikke at tale om onge- 
fær, kunne findes i danske tekster uan
set forfatterens geografiske herkomst. 
Nogle tyskklingende ord er slet ikke 
tyske, f.eks. er armblok, fattigbøsse, et 
godt gammelt dansk ord, selv om be
tydningen fattig er udviklet under ind
flydelse fra tysk, og arm findes i de 
autoriserede danske bibeloversættel
ser lige til 1819, da man begynder at 
bruge fattig i stedet. Heller ikke et navn 
som Lidslæn (svarende til tysk Lies
chen, altså lille Lise), her brugt som 
hestenavn, kan bruges til at påvise 
stærkt tyskpræget sprog. Det optræder 
nemlig også i Jeppe Akjærs børnesang 
»Her er soen, sikken en«, hvor Svend 
drømmer om en køretur til bedstemor, 
når han bliver stor: »Lotte går .ved 
Lisken, så skal jeg ha' pisken«.

Christen Hansen omgås tysktalende 
folk, bl. a. i forbindelse med udskiftnin
gen, hvor han er medlem af kommis
sionen og tager rundt til de forskellige 
landsbyer, og hvor der medvirker tyske 
landmålere. Han har kunnet en del 
tysk, anvender ind imellem tyske for
mer af købstadsnavnene, f.eks. Apen- 
rade, og han bruger stedvis tyske fraser 
som en slags forsiringer af stilen, ven
dinger som in alles, dankbarlich bezahlt, 
og hans fromme og tålsomme kom
mentar til det skiftevis tørre og fugtige 
vejr i sommeren 1768 Gott sey lob fur 
beyden. Ganske som man idag kan bru
ge engelske fraser.

Med sin holdning til tysk og sin 
afslappede brug af det illustrerer dag

bogen tiden før der var noget, der hed 
nationale fronter i moderne forstand. I 
1700- tallet kunne man være patriot og 
kongetro, men patriotismen var ikke 
forbundet med sprogholdninger.

¥
Der kan læses meget andet ud af denne 
dagbog, også ud over det, der har 
specifik landbrugshistorisk interesse. 
Der fortælles om tyveri af både husdyr 
og kirkesølv, om mord og henrettelse, 
om kvægsyge og ildebrande, om døds
fald og hastige nye giftermål. Løst og 
fast om daglivet, som det blev levet på 
landet for 200 år siden, og hvis man har 
haft overdrevent idylliske forestillin
ger om fredeligt landsbyliv, er der stof 
nok til at korrigere dem. Jeg har i denne 
artikel forsøgt at pege på nogle af de 
sproglige oplysninger, sådanne kilder 
kan give fra sig, og vise, hvordan de 
hænger sammen med både den mate
rielle kultur og med kulturhistorien i 
bred forstand. Andre indfaldsvinkler 
kan få teksten til at give andre historier 
fra sig. Læs selv.
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Intensiveringen af landbruget i de sidste årtier af 1800-årene betød bl. a. øget kreaturhold og dermed et 
øget behov forfoder. Roeavlen fik derfor større betydning, særlig i Sundeved. Udtynding og lugning af 
roerne blev - som det fremgår af dette billede fra Ullerup sogn fra før 2914 - et udpræget arbejde for 
kvinderne og de større børn. Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa.

Det nordslesvigske landbrugs 
intensivering 1880-1914
AF HANS SCHULTZ HANSEN

Uforandrede strukturer.
De store landboreformer i 1700-tallet s 
sidste del havde på gennemgribende 
vis ændret det sønderjyske landbo
samfund, særlig gennem fæstevæsnets 
afløsning med selveje og landsbyernes 
udskiftning. Sammenlignet hermed 
kan forandringerne i landbruget mel
lem ca. 1880 og 1914 synes beskedne.

Sandt er det da også, at rammerne 
stort set forblev uændrede med det 
selvejende gårdbrug som den helt do
minerende enhed i brugsstrukturen. I 
tabel 1 vises jordens fordeling på de 
enkelte brugstyper i 1882. Bortset fra 
en mindre reduktion i de helt små
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Tabel 1. Brugsstruktur 1882.

Små husmands
steder 0-5 ha

Større husmands
steder og små går
de 5-20 ha

Gårde 20-100 ha

Proprietærgårde 
over 100 ha

Antal brug/samlet 
areal i ha 

185

Pct. af
brug

50

jord

5

26 19
22 63

1 13

24933 362369



brugs betydning fandt der ingen for
skydninger sted før efter 1920.

Indenfor disse faste rammer skete 
der imidlertid store driftsmæssige for
andringer. Grunden til det moderne, 
intensive landbrug blev lagt. På de 
følgende sider skal intensiveringens 
enkelte elementer fremdrages.

Kunstgødning og høstudbytte.
Årene mellem landboreformerne og in
tensiveringen havde frembragt to nye 
fænomener indenfor agerbruget: 
merglingen og rørdræningen. De var 
begge vigtige forudsætninger for »den 
store kornsalgsperiode« i 1850'erne og 
1860'erne. Særlig de alsiske og sunde- 
vedske landmænd tjente da godt på 
avl af brødkorn, mens man længere 
vestpå holdt fast ved den traditionelle 
studeavl, der næppe var mindre ind
bringende.

Omkring 1870 begyndte man imid
lertid at erkende, at den ensidige korn
dyrkning udpinte jorden. Fra en dis
kussion i Den sundevedske Landbo
forening i 1871 hed det således: »Som 
hovedårsag til jordernes tiltagende 
ufrugtbarhed blev det gentagende 
fremhævet, at når der vedholdende 
tages mere fra jorden, end der gives 
den, så må den forringes eller tabe i 
frugtbarhed«. Med andre ord måtte 
erstatningsdriften indføres.

Derfor begyndte flere landmænd at 
forsøge sig frem med de kunstige gød
ninger, som nu begyndte at komme 
frem: peruguano, blod- og benmel, kai- 
nit m. fl. Formanden C. P. Wolff fra 
Gammelgab på Broager, regnede med 
en udbytteforøgelse på 3-4 fold i 1867; i 
1880'erne taltes om en stigning fra 
10-12 til 16-18 fold.

På den tid begyndte også høststati
stikken at blive pålidelig. Figur 1 viser 
foldudbyttet for havre, som var den 
mest udbredte kornsort.

1875 85 90 95 1900 05 10 1915

Fig. 1 Foldudbytte for havre, kg/ha.

/

2000 -
* kg/ha

1000 -

Byggen kunne opvise næsten identi
ske tal. Figuren tyder på, at anvendel
sen af kunstgødning for alvor slog 
igennem i midten af 1890'erne. I løbet 
af de 20 år fra 1895 til 1914 blev udbyt
tet mere end fordoblet!

.Kniuit
fored ftabig paa Sager og anbefales 
f orf>anblere og forbrugere af

Nicolai Outzen,

Mange købmænd og kornhandlere, især i byerne, 
udnyttede det voksende marked for kunstgødning. 
Nicolai Outzen i Haderslev der hørte til et af 
landsdelens største korn- og foderstoffirmaer, 
annoncerer her i Nordslesvigsk Landbrugs- og 
Mejeri-Tidende 1899.
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Husdyrholdets vækst.
Det intensive landbrug kendetegnes 
først og fremmest ved et forholdsvis 
stort husdyrhold. Det er herfra, produ
centens hovedindtægt stammer. Ud
viklingen i besætningerne i det nord
slesvigske landbrug fra 1873 til 1913 
vises på figur 2. Det ses her, at antallet 
af både svin og hornkvæg steg mar
kant. Betragter man specielt udviklin
gen indenfor malkekøerne, er væksten 
dog ikke så imponerende.
Ifølge figur 2 begyndte forøgelsen af

Fig 2. Husdyrholdets vækst 1873-1913 (1000 
stk).

Øverst hornkvæg ialt, nederst køer. Den punk
terede linje: svin.

husdyrholdet ca. 1883 for hornkvægets 
vedkommende (for malkekøernes dog 
først efter 1900), mens s vinebestanden 
for alvor øgedes fra 1892. Dette gene
relle mønster dækker imidlertid over 
ret store egnsvise forskelle indenfor 
Nordslesvig. Kort sagt begyndte udvi
delsen af kvæg- og svinebesætninger
ne på Als og i Sundeved, og derfra 
bredte den sig vest- og nordvestover, 
således at Tønder amt kom sidst i gang, 
særlig med hensyn til svinebestan- 
den.

I Sønderborg amt affødte jordens 
udpining allerede i 1870'eme så småt 
en forøgelse af kvæg- og svineholdet 
og en begyndende omlægning fra korn
avl til mælkeproduktion. I det følgen
de årti blev omlægningen stærkt frem
skyndet på grund af den ugunstige 
prisudvikling for korn. Fra omkring 
1880 blev det europæiske marked over
svømmet af billigt amerikansk kom, der 
takket være jernbaner og dampskibe 
kunne bringes frem til Europa med 
lave transportomkostninger. Tysk
lands forsøg på at afbøde det deraf 
følgende kornprisfald ved at lægge told 
på det importerede korn lykkedes kun 
til dels. Priserne på de animalske pro
dukter, smør, svine- og oksekød, holdt 
sig derimod bedre, og for den land
mand på Als og i Sundeved, der ikke 
ville bukke under i kriseårene 1880-95, 
var omlægningen eneste udvej. I de 
andre amter var man ikke så hårdt 
trængt. Kødkvægproduktionen ramtes 
næsten ikke af prisfaldet, og Tyskland 
var i stand til at aftage hele produktio
nen. Udenlandsk kvæg blev tildels 
holdt ude med skrappe karantæne
krav, altså »tekniske handelshindrin
ger«. Landmændene i de vestlige egne 
så ingen grund til at lægge om til 
mælkeproduktion, og antallet af mal
kekøer var her uforandret frem til 1900, 
mens slagtekvægets antal steg noget.
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I modsætning til i Danmark, hvor svinene blev slagtet på bøndernes andelssvineslagterier, solgtes de i 
Nordslesvig levende på markederne til kommissærer, der sendte dem med jernbanen til slagtning i de 
store tyske industribyer. Her drives svin fra Kliplev marked til stationen for at komme til Hamborg. 
Postkort i Historiske Samlinger, Aabenraa.

Samlet var stigningen i hornkvægbe
sætningerne dog ikke så stor som i 
Sønderborg amt. Det samme gjaldt for 
svinebesætningerne.

Først efter århundredskiftet kom der 
for alvor gang i forøgelsen af husdyr
holdet i Haderslev, Aabenraa og Tøn
der amter. Til gengæld blev væksten 
afdæmpet noget i Sønderborg amt, 
efterhånden som kornpriserne igen 
blev gode. Udvidelsen af svineholdet 
fortsatte dog med uformindsket kraft, 
og denne gren af husdyrbruget blev 
her som i landsdelen som helhed en 
vigtig indtægtskilde. Hvor den før hav
de været rettet mod egne og det nære 
markeds behov, blev svinene nu afsat i 
stort tal til de tyske industricentres 
befolkning.

Foderstoffer og kontrolforeninger.
Ikke alene husdyrenes tal, men også 
deres kvalitet blev øget. Omkring år 
1900 kunne gdr. R. R Clausen i Smed
ager i Aabenraa amt således konstate
re: »I almindelighed er kvæget bedre 
her end tidligere, det er kendeligt frem
meligere af alderen, siden roedyrknin- 
gen er blevet mere almindelig, og der 
fodres bedre«.

Foruden roerne, som skal omtales 
nærmere nedenfor, bidrog også impor
terede foderstoffer som rapskager, hørfrø
kager, palmekager, bomuldsfrøkager 
og kokoskager til en hurtigere og krafti
gere tilvækst.

Den bedre fodring bevirkede også en 
stigning i malkekøernes ydelse. Fra 
århundredskiftet og indtil den første 
verdenskrig voksede den årlige mæl
kemængde pr. ko i gennemsnit fra godt
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Spandet andelsmejeri blev oprettet i 1885 og var dermed et af de første i Nordslesvig. Mejeribestyreren er 
her fotograferet med familie og en enkelt mejerist. Kun den karakteristiske skorsten - mejeriernes 
dampmaskiner var kulfyrede - viser, at der er tale om et mejeri. Fot. ca. 1900 i Historiske Samlinger, 
Aabenraa.

4300 pund til 5300 pund, smørydelsen 
fra ca. 160 til lidt over 200 pund. Denne 
forøgelse hang dog også sammen med 
indførelsen af kontrolforeninger. I 1897 
blev de første dannet i Skrave, Tandslet 
og Als Nørreherred. Foreningerne an
satte kontrolassistenter, som foretog 
målinger af hver enkelt malkekos ydel
se, så landmanden kunne basere mæl
keproduktionen på de højstydende 
dyr og sætte de urentable ud.

Også de kødkvægsopdrættende 
landmænd søgte at fremme produkti
viteten ved at indføre den engelske 
korthornfederace til erstatning for de 
oprindelige røde og sortbrogede racer. 
Vestfra bredte korthomsracen sig øst
over, men den nåede aldrig rigtig til Als, 
hvor man holdt fast ved den røde 
malkerace, der var korthornsracen 
overlegen i mælkeydelse.

Mælk og mejerier.
Den stigende mælkemængde gjorde 
det sammen med tekniske landvindin
ger på mælkebehandlingsområdet for
delagtigt for landmændene at indgå 
samarbejde om smørfremstillingen.

Under den begyndende omlægning 
fra kornavl til mælkeproduktion i 
1870'erne var der blevet dannet flere 
såkaldte fællesmejerier i Sønderborg amt 
og de tilgrænsende dele af Aabenraa 
amt. Det første blev oprettet i 1865 i Pøl 
i Nordborg landsogn, og 12 andre fulg
te efter. Betegnelsen »fællesmejeri« in
debar blot, at mælken fra flere gårde 
blev behandlet samlet; ejerformen 
vekslede fra interessentskab til privat
eje. For driften stod en forpagter, der fik 
overladt skummetmælken, hvorfor der 
ofte var knyttet en større svinebesæt
ning til fællesmejerierne.
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Teknikken i fællesmejerieme var i be
gyndelsen ret primitiv, men efterhån
den indførtes afkøling af mælken ved 
vand eller is. Da centrifugen kom frem 
omkring 1880, og andelsformen blev 
introduceret i mejeribruget, var det 
imidlertid snart slut med fællesmeje
rierne. Andelsmejeribevægelsen gik i 
1880'erne sin sejrsgang over hele 
Nordslesvig. 1 1882 var det første dan
ske andelsmejeri blevet oprettet i 
Hjedding ved Varde, og allerede to år 
efter havde Nordslesvig fået sit første, i 
Mejlby ved Lintrup.

Herefter gik det stærkt: 
Tabel 2. Antal andelsmejerier oprettet
1884-1914 (i alt 126).

1884 1885 1886 1887 1888 1889
1 3 12 24 13 6

1890-94 1895-99 1900-04 1904-09 1910-14
18 18 20 7 4

Andelsmejerierne spredtes jævnt over 
hele landsdelen, altså også til de over
vejende kødkvægsproducerende egne. 
Fordelen ved andelsmejerierne lå især i 
anvendelsen af centrifugen, der kunne 
få mere fløde ud af mælken end de 
ældre metoder med vand- eller isaf
køling.

Til forskel fra fællesmejerierne leve
rede andelsmejerierne skummetmæl
ken tilbage til bønderne, og dette må 
ses som en af årsagerne til det hurtigt 
stigende svinehold efter 1892.

Andelsmejerierne sluttede sig sam
men i smøreksportforeninger og i me
jeriforeninger, som gennem smørbe
dømmelser, konsulenttjeneste m.v. 
forsøgte at forbedre produkternes 
kvalitet. At dette efterhånden lykkedes 
ganske godt, ses af, at »Mejeriforenin
gen for Nordslesvig« (oprettet 1893) 
ved en udstilling i Hannover i 1914 
opnåede en klar førsteplads for sit 
smør.

Nyt sædskifte.
Husdyrholdets vækst krævede større 
vægt på foderafgrødeme i agerbruget. 
Særlig for det mælkeproducerende 
landbrug var det vigtigt at have til
strækkeligt med foder til vintermåne
derne. Som det ses på figur 3, blev 
kornarealerne udvidet med 5% fra 1878 
til 1913 - en forøgelse, som altover
vejende kom foderkornsorterne havre 
og byg samt blandkornet til gode.

Fig3.1. Landbrugsarealets benyttelse 1878.

Endvidere ses, at rodfrugtsarealerne 
blev kraftigt udvidet, mens græsarea
lerne indskrænkes. Endelig blev det 
mere sjældent, at man lod jord ligge 
brak. Kunstgødningen gjorde det over
flødigt at lade jorden hvile for at gen
vinde gødningskraft. Også indenfor 
arealudnyttelsen var der store forskelle 
mellem vest og øst. I Tønder amt og i de 
dele af Haderslev og Aabenraa amter, 
der lå vest for linjen Skodborg-Genner- 
Felsted-Rinkenæs, lå store dele af jor
den år efter år i græs. Langs vestkysten 
og i egnene ved de store åløb udgjorde 
de vedvarende græsarealer op imod 
halvdelen af landbrugsjorden. På den 
del af jorden, som regelmæssigt var 
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under plov, dvs. agerjorden, kunne 
afgrøderne på en mark veksle således: 
1. år såedes rug, 2. år blev der dyrket 
både roer og kartofler og lidt boghvede, 
3. år blandkorn og havre, og derefter lå 
jorden 4-5 år hen i græs. Også på 
agerjorden havde græsset altså stor 
betydning. Endnu i 1913 blev fire fem
tedele afjorden i Tønder amt optaget af 
græsafgrøder, når vedvarende græs og 
græs i ageren regnes sammen. Græs-

Fig. 3.2. Landbrugsarealets benyttelse 1913.

markerne blev først og fremmest af
græsset af de mange stude eller slået til 
hø.

Øst for den nævnte linje Skodborg- 
Genner-Felsted-Rinkenæs blev der
imod mindst 90 % af landbrugsjorden 
med jævne mellemrum pløjet op, og 
heraf blev igen op imod halvdelen 
tilsået med korn.

Roedyrkning var mest udbredt på Als 
og særlig i Sundeved. Før omlægnin
gen fra korn- til mælkeproduktion kun
ne sædskiftet på en mark f. eks. være 
således: 1. år brak, 2. år rug, 3. år byg, 
4.år havre og to år med kløver og græs. 
Dette faste skema med brak-vinter- 
sæd-vårsæd-græs var en variant af det 

klassiske holstenske kobbelbrug. Men i 
takt med omlægningen vandt roeavlen 
frem, og sædskiftet udviklede sig hen- 
imod vekselbruget, hvor kornafgrøder 
ikke forekommer flere år i træk.

Et eksempel på en mark med et 
sådant moderne sædskifte med hoved
vægten lagt på foderafgrøder kunne 
følgende være: 1. år byg og havre, 2. år 
staldfoder, 3. år hvede, 4. år roer, 5. år 
byg, 6. år ærter og bønner, 7. år havre og 
til slut to år med kløver og græs. 
Brakningen var her afskaffet; i stedet 
sørgede kvælstofsamlende planter 
som ærter og bønner, eventuelt sam
men med kunstgødning, for, at jorden 
ikke blev udpint. Roeavlen betød, at 
ukrudtet kunne holdes nede med lug
ning og radrensning.

Mekanisering.
Intensiveringen af produktionen med
førte øget arbejde for landmanden. For 
at spare på den knappe arbejdskraft 
påbegyndtes omkring 1880 en mekani
sering af dele af det tungeste arbejde. 
Mejningen af kornet, som traditionelt 
foregik med leen, blev fra 1880'erne 
besørget med en aflægger. Den kunne 
slå kornet og lægge det i portioner, som 
nemt kunne bindes til neg. Med selvbin
deren, der kom frem i 1890'erne, blev 
også opbindingen mekaniseret. Tærsk
ningen foregik oprindeligt med plejlen 
eller håndtrukne tærskemaskiner. Men 
fra 1880'erne bredte tærskeværkerne sig, 
først trukket af heste, der gik i en 
hestegang, fra 1890'erne af damploko
mobiler, som anskaffedes af bøndernes 
tærskeselskaber.

Af andre maskiner kan nævnes rad
rensere, græsslåmaskiner og hakkel
sesmaskiner.

Landboforeningerne.
I intensiveringsperioden, hvor så me
get nyt kom frem, kom landboforenin-
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I løbet af sidste halvdel af 1800-årene afløste tærskeværker plejltærskningen. De første tærskeværker 
blev trukket afen hestegang, men omkring århundredskiftet blev damplokomobiler almindelige som 
trækkraft. Her er en russisk krigsfange igang med tærskningen på Bevtoft Møllegård under 1. 
verdenskrig. Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa.

gerne til at spille en vigtig rolle som 
formidlende led mellem landbrugsvi
denskaben og den enkelte landmand. 
Der fandtes i 1880 følgende danske 
landboforeninger i Nordslesvig: Den 
nordslesvigske Landboforening (Ha
derslev vesteramt), Haderslev Amts 
Landboforening (østeramtet), Det 
blandede Distrikts Landboforening 
(den nordvestlige del af Tønder amt), 
Aabenraa Amts Landboforening, 
Landboforeningen for Flensborg og 
Omegn, Den sundevedske Landbo
forening, Den alsiske Landboforening 
og den da nystiftede Als Nørherreds 
Landboforening.

Siden 1870'erne havde medlemstal
let været voksende, særlig i foreninger
ne i Sønderborg amt, og i 1895 havde de 
nordslesvigske landboforeninger ialt 
ca. 2700 medlemmer. Efter århundred

skiftet fortsatte væksten, bl. a. gennem 
oprettelsen af flere nye landboforenin
ger i de egne, der ikke hidtil havde 
været så godt dækket ind af de gamle 
foreninger. 11914 var det samlede med
lemstal kommet op på ca. 5500.

Siden starten havde landboforenin
gerne arrangeret dyrskuer og diskus
sionsmøder. Men fra omkring 1880 blev 
foredragsvirksomheden det centrale. Fore
dragsholdere fra Danmark kom til 
Nordslesvig for at fortælle om dansk 
landbrug, der nu blev mønsterlandet 
mod tidligere Holsten og Angel.

I 1893 gik landboforeningerne sam
men i Fælleslandboforeningen for 
Nordslesvig. I den første årrække ind
skrænkede dens arbejde sig dog mest 
til udgivelsen af »Nordslesvigsk 
Landbrugs- og Mejeri-Tidende«, der 
begyndte med 400 holdere i 1894, men 
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som kom i vækst efter 1900 og i 1914 
nåede op på 2200 holdere. Bladet brag
te ligeledes først og fremmest artikler 
om danske landbrugsforsøg, dyrskuer 
m. v. Først fra 1907 kom der rigtig fart i 
Fælleslandboforeningens arbejde, især 
med ansættelse af Hans Hansen (1880- 
1957) som landbrugskonsulent. Han var, 
ligesom et stigende antal unge nord
slesvigere, uddannet på dansk land
brugskole, bl. a. Landbohøjskolen i Kø
benhavn. Gennem sine mange fore
drag og planteavlsforsøg fik han stor 
betydning for intensiveringen af det 
nordslesvigske landbrug i årene op 
imod første verdenskrig.

Det intensive danske landbrug blev 
altså fra 1880'erne på mange felter 
forbilledet for det nordslesvigske. Det 
må dog fremhæves, at bortset fra Als og 
Sundeved blev landbruget i Nordsles
vig, trods de mange fremskridt, aldrig 
så intensivt som det danske. Husdyr
holdet voksede ikke så stærkt, og an
delstanken begrænsedes stort set til 
mejerisektoren. Det mere beskyttede 
tyske marked gav forholdsvis gode 
priser på mindre forædlede varer som 
levende kvæg og svin, hvorimod 
dansk landbrug måtte konkurrere med 
andre landes højt forædlede varer på 
det britiske marked.

Lille Terpgård i Østerlindet er bygget omkring 1850 - som en smuk stilmæssig enhed med solide, 
grundmurede bygninger med halvvalmet stråtag. Flere generationer kunne her følge efter hinanden 
uden væsentlige bygningændringer. De kom først, da landbruget i det 20. århundrede måtte tilpasse sig 
nye produktionsformer, således som det fremgår af billederne side 194 og 201. Fot. i privateje.
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Træk af landbrugets udvikling 
1920-86
Af FILT JENSEN

For det store flertal af sønderjyske 
landbrugere var Genforeningen i 1920 
opfyldelsen af generationers drøm. Det 
var jo først og fremmest landdistrikter
ne, der stemte landsdelen hjem.

For landbruget var det en stor udfor
dring af skifte fra at producere og 
afsætte i et marked bag beskyttende 
toldmure, til at skulle afsætte under de 
vilkår, der herskede på verdensmarke
det. Det blev en barsk overgang. Det 
sønderjyske landbrug var udmarvet 
efter krigen. Besætningerne var stærkt 
reducerede, idet store dele af den avl, 

de skulle have været fodret med, var 
udskrevet til menneskeføde.

Det var dyrt at genopbygge produk
tionsapparatet under den højkonjunk
tur, der herskede fra 1920 til 1924. Da 
bønderne skulle til at høste frugterne af 
det genopbyggede produktionsappa
rat, satte lavkonjukturen ind; første 
gang i 1926, da regeringen valgte at 
lade kronen gå i »pari« - »den ærlige 
krone« - hvilket var en betydelig reva
luering af kronen.

Fra 1929 til 1931 faldt verdensmar
kedsprisen på korn til det halve. Mange
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Lille Terpgård i Østerlindet, formentlig omkring 
1940. En ny tids krav afslører sig tydeligt. 
Sammenlignet med billedet side 193 har stue
huset nu fået nyt tag og en kvist, og større 
afgrøder og større besætninger nødvendiggør stør
re avlsbygninger, nu alle med bliktag, men storke
reden findes stadig. Meget tidstypisk er træhønse
huset med de store sydvendte vinduer (bag storke
reden) og de runde beholdere til venstre, hvori 
man lavede ensilage til foder. Fot. i privateje.

Svinekortene, der blev indført sommeren 1933, 
fungerede på den måde, at kun svin leveret med 
kort blev afregnet til noteringsprisen, f.eks. i juli 
1933 1,30 kr pr. kg. Svin leveret uden kort 
afregnedes med 0,60 kr pr. kg. Det kunne derfor gå 
at betale op til 40 kr for et manglende svinekort. 
Dem købte man hos landmænd eller prangere, der 
havde for mange kort, jeg var jævnligt med min 
far på marked for at købe svinekort.

1940 1940

LANDBRUGSMINISTERIETS 
SVINEREGULERINGSUDVAEG

AXELBORG KØBENHAVN

vinekar

(Ejter 28. December 19iO er Kortet uçyJdiat.)

Leveret tf ...

Eftertryk lurbudt, mcdlorer Strjtansvir citer l.oven
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Halvaars-Rcgulcring 
Dette Svinekort giver 
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komsælgende landmænd søgte at redde 
deres økonomi ved at starte en svine
produktion i let opsatte svinestalde, bl. 
a. af træ. Følgen blev en stærkt stigen
de husdyrproduktion.

Depressionen betød stor arbejdsløs
hed overalt; for at beskytte egne ar
bejdspladser og egen økonomi, søgte 
alle nationer gennem told og importre
striktioner at begrænse importen af 
såvel landbrugs- som industriproduk
ter. Fra 1931 til 1933 reduceredes land
brugseksporten til Tyskland med 70 %. 
Det engelske marked var næsten det 
eneste, der var nogenlunde åbent. I 
1932 gik 98,4 % af svinekødseksporten 
og 82 % af smøreksporten til det engel
ske marked.

Det var derfor alvorligt for dansk 
landbrug, da England ved det britiske 
statssamfunds konference i Ottawa i 
efteråret 1932 gav tilsagn om, at regule

re (nedsætte) importen af landbrugs
varer fra »ikke-britiske lande«. Kvote
ringen ramte navnlig svinekødseks
porten; der blev dannet et »Baconud
valg« til at forestå fordelingen af eks
portkvanta på de enkelte slagterier.

Der var langt flere svin under op
vækst, end der var mulighed for at 
finde afsætning for. Som begrænsende 
faktor var der i vinteren 1933 en præ
mieret aflivning af smågrise. Netop om 
dette har jeg min tidligste erindring. 
Jeg ser endnu tydeligt for mig, at far gik 
ind i en box i hestestalden, (der var 
svin alle vegne), i boxen gik en so med 
et kuld nyfødte grise; far tog dem en 
efter en og slog dem ihjel mod cement
gulvet. Derefter blev de kastet op i en 
lastvogn. Far fik 1,00 kr. pr. stk.

I sommeren 1933 indførtes svinere- 
gulering. Med hvert leveret svin til 
slagteriet skulle følge et svinekort. Re-
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Figuren viser prisudviklingen for smør (øverst), svinekød (i midten) og oksekød (nederst) i kr. pr. kg. 
1920-57, og afspejler således konjunkturerne for landbruget. Prisfaldet i begyndelsen af 1920'rne ramte 
især landmændene i Sønderjylland hårdt på grund af de store investeringer de havde foretaget i 
forbindelse med genforeningen. Krisen sætter ind i midten af 1920'rne og varer ved til 2. verdenskrig, da 
forskellige prisordninger lagde loft over priserne. 1950'erne - i hvert fald de første år - var gode tider for 
landbruget, men kurvernes afbøjning i slutningen af 1950'erne antyder de problemer, som landbruget 
stod overfor i 1960'erne med det markedsmæssigt delte Europa. - Figuren er udarbejdet på en Apple 
Macintosh på grundlag aftal fra Statistiske Undersøgelser nr. 1 (Landbrugets priser 1900-57).

guleringen, der ophørte i 1940, betød 
snart en reduktion i produktionen på 
15-20%.

Trods uhyre sparsommelighed måt
te mange landmænd forlade gården 
efter en tvangsauktion, men sidst i 
trediverne ebbede tvangsauktionerne 
ud, og de var så egentlig et ukendt 
begreb indtil 1979.

Andre klarede skærene ved akkord- 
og moratorieordninger, og der var jo da 
også nogle som klarede at betale en
hver sit, men kun i kraft af en uhyre 
sparsommelighed. Priserne bedredes 
langsomt fra 1933, men de økonomiske 
sår var så dybe, at der gik mange år før 
de var lægte.

Besættelsesårene
Udbruddet af Anden Verdenskrig æn
drede både produktions- og afsæt
ningsforholdene radikalt.

Produktionen af husdyrprodukter 
begrænsedes af, at importen af olieka

ger (protein) stoppede. Endvidere ind
førtes tvangsaflevering af korn til stats
lagre til en pris af ca. 25,00 pr. hkg. Jo 
større gård, des større mængde korn til 
aflevering, mens husmandsbrug fik til
delt korn fra statslagrene. Men gården 
skulle ikke være ret stor for at være 
afleveringspligtig. Mit hjem på 14 ha. 
var f. eks. belagt med en afleverings
pligt på 72 hkg. årlig.

Hvis man ønskede at tilbagekøbe 
korn fra statslageret, var det muligt for 
foderkorns vedkommende, men det 
kostede da ca. 75,00 pr. hkg. Der skete 
derfor under krigen en betydelig be
sætningsreduktion.

Forsyningen med kvælstof og kali
gødning blev opretholdt i fuldt omfang 
under hele besættelsen. Men fosfor
gødning kom kun til landet i meget 
begrænsede mængder; de små kvanta, 
der var tale om, blev forbeholdt nyop- 
dyrkede hedejorder, der trængte til 
fosfor. Bemærkelsesværdigt var, at jor
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dens fosforreserver var så store, at ud
byttet ikke blev påvirket af den mang
lende fosfortilførsel gennem seks år.

Likviditeten bedredes betydeligt 
gennem krigsårene, ikke fordi prisfor
holdene var særligt gunstige; den 
ovenfor beskrevne handelsform for 
korn var jo ikke særlig lukrativ. Når 
likviditeten bedredes, skyldes det 
navnlig besætningsreduktioner samt 
nedslidning af bygninger og maskiner, 
vedligeholdelse og nyanskaffelser var 
kun muligt i meget begrænset om
fang.

Efterkrigsårene
Da krigen i 1945 sluttede, var Danmark 
det eneste europæiske land, der havde 

overskud af levnedsmidler. Danske 
landmænd var indstillet på hurtig op
bygning af besætninger og husdyrpro
duktionen; men sådan gik det ikke. 
Handelen med en række varer, der
iblandt korn og oliekager, blev under
lagt et internationalt varefordelings
råd. Hvad der fremkom af korn på 
eksportmarkederne, tildeltes lande, 
der manglede korn til befolkningens 
ernæring. Anvendelse af korn til for
ædling i husdyrprodukter betragtedes 
som ernæringsmæssig luksus.

I 1948 blev der åbnet mulighed for 
import af foderkorn og oliekager; men 
vi var som hele Europa stærkt hæmmet 
af betalingsvanskeligheder (dollar
mangel). Europa var både sultent og

Antal landbrugsbedrifter

heltids
Danmark 

deltids i alt
Sønder

jylland

1939 212.000 14.945
1950 206.000 14.931
1965 128.000 45.000 173.000 12.654
1975 82.000 45.000 127.000 9.530
1986 42.000 45.000 87.000 7.215*)
*) 1985 Incl. familie og slægtninge

Medhjælpere Helårs
arbejdere 
Danmark

Sønder
jylland

Danmark

21.468 310.221 479.973 1939
16.581 210.553 396.999 1950

5.331 64.900 214.489 1965
2.145 22.149 131.600 1975
2.041 25.743 - 1985

Under det preussiske styre i Nordslesvig før 1920 forøgedes antallet af landbrugsejendomme ikke, ogder 
var derfor efter 1920 et stort behov for udstykning af nye ejendomme. Den danske lovgivning om 
udstykning af husmandsbrug blev straks taget i anvendelse i Sønderjylland efter genforeningen, og bl.a. 
en stor del af de tidligere preussiske domænegårde blev udstykket. Til de mange nye husmandskolonier 
tegnedes bygninger af landsdelens arkitekter, her et enlænget husmandsbrug, tegnet 1933 af arkitekt 
Petersen i Skærbæk til Statens Jordlovsudvalgs udstykning i Bjerndrup ved Løgumkloster. Disse 
bygninger fra nu ofte nedlagte husmandsbrug præger stadig landskabet mange steder i Sønderjylland. 
Tegning i Landsarkivet.
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Begyndelsen på mekaniseringen var den lille grå Ferguson-traktor med efterspændte, oprindelige 
hesteredskaber, der af den lokale smed var ændret til traktordrift. Komisk var det at se, f.eks. hø- og 
stubrivning med den gamle hesterive, der nu var forspændt traktor; manden sad på traktoren og konen 
på riven for at betjene pedalerne. Fot. Hørup lokalhistoriske Arkiv

fattigt; industrien var ødelagt eller 
nedslidt efter seks års krig.

At et sultent og fattigt Europa kunne 
blive et let bytte for den fremstormen
de kommunisme stod tydeligt for le
dende USA-politikere. Udenrigsmini
ster Marshall lagde navn til den storsti
lede økonomiske støtte, der i årene 
1948-52 fra USA blev ydet til alle vest
europæiske lande med undtagelse af 
Schweiz og Spanien. Ialt blev der ydet 
hjælp for 15 mia. dollar.

Marshallhjælpen fik en enorm effekt. 
Europa rejste sig af ruinerne, livsgni
sten var atter tændt. Investeringer i 
landbrug og industri gav arbejdsplad
ser og købekraft.

Landbrugets mekanisering
Fra 1945 til 1960 halveres antallet af 
medhjælpere i landbruget samtidig 

med at produktionen øgedes stærkt. 
Denne udvikling var kun muliggjort af 
mekaniseringen samt den kemiske 
ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse.

Den grå Ferguson indledte en ny og 
voldsom teknisk udvikling, traktorer
ne blev større og de suppleredes med 
grønthøsteren og universalvognen. 
Enkornsmaskinen betød en kolossal 
lettelse i roedyrkningen; men den var 
kun anvendelig i kraft af, at man med 
kemikalier kunne holde marken fri for 
skadedyr.

De første mejetærskere kom til lan
det i sommeren 1946; men der gik 
mange år før den blev almindelig. Der 
var almindelig enighed om, at mejetær
skeren sikkert var særdeles anvendelig 
i USA under de der herskende klima
forhold; men også den udbredte opfat
telse, at den ikke var anvendelig under
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Traktorbugseret mejetærsker fra J. F fabrikken i Sønderborg, 1960'eme. Fabriksfoto.

de ustadige vejrforhold, der var almin
delige i Danmark.

Vi fik den første mejetærsker på 
Gråsten Landbrugsskole i 1961, en 
bugseret Dronningborg. To af de seks 
kornmarker blev dog høstet med selv
binder. De første mejetærskere var 
sækkemaskiner; den store lettelse kom 
dog først, da vi fik tankmaskiner med 
løstransport af kornet.

Også med hensyn til indsamlingen 
og transporten af halmen har udvik
lingen været enorm: lavtrykspressen, 
højtrykspressen, og nu rund- og big- 
ballen, der stables med traktorens 
frontlæsser.

I roemarken er der sket endnu større 
arbejdslettelser. Jeg har været med til, 
at vi såede roerne så tæt i rækkerne, at 
der var planter nok, når skadedyrene 
havde taget dem, de ville have. Det var
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dog ikke altid de slog til, derfor måtte vi 
jævnlig så marken om.

Nu sår vi ikke flere frø, end der skal 
være planter. Ukrudtet sprøjtes væk. 
Intet håndarbejde, arbejdskraft til 
roeudtynding kan ikke skaffes. Grønt- 
høsteren klarer aftopningen, og tank
optageren afleverer roerne i univer
salvognen, der selv kan læsse af i lade 
eller roekule. Mandstimeforbruget pr. 
ha. roer var i 1945 400, det er nu faldet 
til 44.

I 1930erne kom de første brugbare 
malkemaskiner, men endnu i 1945 mal
kedes de fleste køer med hånd. Senere 
fik vi rørmalkeanlæg, og nu er malkeag
gregatet forsynet med automatisk afta
ger. Transportspandene er erstattet 
med køletank, der har automatisk va
skeanlæg.

Moderne fodervogne har lettet ar-
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bejdet i kostalden, og udrensningsan
læg af forkellig art har afløst de daglige 
ture med tungt læsset møgbør op ad et 
fedtet og glat møddingsbræt; ifald be
nene smuttede under en sådan køre
tur, kunne næsen komme betænkeligt 
nær til børens indhold.

I svinestalden er størstedelen af det 
manuelle arbejde ved fodring og rens
ning helt erstattet af mekanik. I debat
ten om dyreetik tales der meget om 
tilbagevenden til tidligere systemer. 
Det vil næppe være muligt; vi får ikke 
medhjælpere til at arbejde under så
danne vilkår.

Her er kun skitseret lidt af den vold
somme tekniske udvikling, der er sket 
de sidste 40 år. Det er klart, at der 
undervejs er sket betydelige fejlinve
steringer. Meget er blevet teknisk for
ældet, længe før det var opslidt.

Landbrugets organisationer
Landbrugets egentlige organisationer 
har i alle årene været landbo- og hus
mandsforeningerne, der har varetaget 
såvel det faglige som oplysningsmæs
sige og erhvervspolitiske arbejde. På 
alle områder er der sket en stærk ud
bygning gennem årene. Aktiviteterne 
udgår i dag fra konsulentcentre; 41 af 
disse centre har fire eller flere af de 
store fagområder (økonomi, planteavl, 
kvæg og svin), 22 centre har tre fagom
råder og 22 centre er tostrengede. Er
hvervspolitikken varetages endvidere 
af Landbrugsrådet, der som medlem
mer både har repræsentanter for pro
ducenter, distributører og den land
brugsafhængige industri.

Som det eneste sted i landet har vi 
desuden et lokalt landbrugsråd, »Det 
sønderjyske Landbrugsråd«. Det be
står af repræsentanter for landsdelens 
landbo- og husmandsforeninger, meje
rier og slagterier samt DLG. Rådet blev 
oprettet i 1983 for at koordinere kræf

terne om at få truffet foranstaltninger 
langs grænsen, der betingede, at Dan
mark hurtigst muligt kunne erklæres 
mund- og klovsygefrit. Det sønderjy
ske landbrugsråd arbejder således med 
veterinære problemer, endvidere er
hvervspolitiske og samfundskontakt
opgaver.

Gennem årene har der været en del 
organisationer, der har forsøgt at mar
kere sig i erhvervsøkonomiske spørgs
mål. Under krisen i 30erne stiftedes LS 
(Landbrugets Sammenslutning). LS 
kritiserede landbo- og husmandsfore
ningerne for at føre en svag erhvervs
politik; de ønskede bønderne på barri
kaderne. LS fik ret stor tilslutning i 
midten af 30erne; navnlig gjorde de sig 
stærkt gældende i slagteribestyrelser
ne. 11935 foranstaltede de det nok som 
bekendte »Bondetog« til Amalienborg, 
hvor 40.000 landmænd over for kong 
Christian X krævede bedre vilkår for 
landbruget. Det var bemærkelsesvær
digt, at det var kongen og ikke regerin
gen, de henvendte sig til. LS blev 
politisk, i 1935 dannede de Bondepar
tiet, men det fik ikke stor tilslutning. 
Fem mandater i 1935 og tre mandater i 
1939. Under besættelsen gik partiet i 
samarbejde med nazisterne og ødelag
de derved sig selv. Såvel bondepartiet 
som LS opløstes i 1945.

I 1950erne forsøgtes organisationen 
gendannet under nyt navn Landbru
gets erhvervsøkonomiske Fagforening. 
Den fik ikke stor tilslutning. Men det 
var ud fra denne forening, at Landbru
gets Fællesorganisation af 1966 blev 
stiftet. Foreningens størrelse er uvis; 
medlemstal opgives ikke.

11979 opstod bevægelsen LR 80, hvis 
formål var at vække opmærksomhed 
omkring den begyndende landbrugs
krise. Der blev holdt et par store 
protestmøder i Herning, men forenin
gen opløstes hurtigt.
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Lille Terpgård i Østerlindef ved midten afl980'erne. Gården er nu baseret på produktion af svin, hvilket 
har medført opførelse af helt nye bygninger, og af bygningerne fra omkring 1850 er nu kun stuehuset 
tilbage. De omkringliggende marker forsyner gården med byg til foder. Set udefra fremtræder gården 
som en fabrik. Fot. Arne Buhrkal, Østerlindet.

Markedsdannelser
De første tanker om et nærmere økono
misk og politisk samarbejde mellem de 
vesteuropæiske nationer blev fremsat 
kort tid efter 2. Verdenskrigs afslut
ning. Forskellige samarbejdsorganisa
tioner skabes, og i 1958 dannede Frank
rig, Italien, Vesttyskland, Holland, Bel
gien og Luxemborg Fællesmarkedet 
»De seks«.

England valgte at stå uden for Fæl
lesmarkedet, og Danmark havde gjort 
sin stilling afhængig af Englands. Først 
i 1973 blev Fællesmarkedet udvidet 
med Danmark, England og Irland.

Det var barskt for dansk landbrug at 
stå uden for EF i 1960erne. Vores ho
vedmarked, England, var ganske vist et 
frit marked, men det var faktisk ver
dens eneste frie fødevaremarked; der

for kastede alle nationer deres over
skud af landbrugsprodukter ind på 
dette marked. Priserne blev hermed 
meget lave. Englænderne nød de lave 
fødevarepriser; deres egne farmere fik 
kompensation gennem direkte tilskud.

For dansk landbrug var hjemmemar
kedspriserne bundet til eksportpriser
ne. Blev der kastet overskud af stats
støttede fødevarer ind på det engelske 
marked, betød det prisfald. Samme 
prisfald slog også igennem på hjemme
markedet.

Efter et produktionsstop i foråret 
1961 nåede landbruget til forlig med 
regeringen, om at hjemmemarkedspri
sen blev frigjort af eksportprisen. Der
efter blev hjemmemarkedsprisen fast
sat to gange årlig ud fra dokumentere
de produktionsomkostninger.
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I perioden fra 1961 til Danmarks 
tilslutning til EF, blev der endvidere fra 
staten ydet direkte tilskud til landbru
get, specielt kvægbruget, for at være 
sikker på at produktionsapparatet var 
der, den dag vi kom med i EF.

Efter tilslutningen til EF i 1972.
For landbruget var det en stor lettelse 
at komme med i EF. De første år gik 
godt, selv om vores tilslutning faldt 
sammen med den første oliekrise, og 
med de kriseagtige konsekvenser, der 
var en følge deraf.

Når der alligevel ret hurtigt opstod 
problemer for landbruget, må årsagen 
findes indenlands, nemlig i den vold
somme løn- og omkostningsudvikling, 
der skete i Danmark, og som var helt 
ude af takt med udviklingen hos vore 
samhandelspartnere. Lønudviklingen, 
inflationen og den store gældsætning 
til udlandet drev renten i skyhøjde, og 
den toppede i 1982 med 21,5 %.

Landbruget investerede stærkt i de 
første EF-år, trods det stigende renteni
veau. Men landbruget blev også til
skyndet dertil af regering og folke
ting.

Det var dristigt gjort, kan man se 
bagefter, men forventningen til at infla
tionen ad åre ville lette rentebyrden, 
var så indgroet i folks bevidsthed, at 
det nok var baggrunden for dristighe
den. Siden 1934 havde der været infla
tion, ejendomspriserne var steget støt, 
finansiering var ikke noget problem, 
pantsikkerheden i fast ejendom var 
guldrandet - troede man.

Men det vendte i 1980; godt nok 
fortsatte den stærke inflation på 10-12 
% indtil 1982; men landbrugsejendom
mene begyndte at falde i pris. Kredito
rerne blev bekymrede for deres sikker
hed, og tvangsauktioner blev alminde- 
lige.

Antallet har været faldende de sene

ste år, men formodes at stige igen. 
Fortsat faldende produktpriser ledsa
get af stigende omkostninger, samt for 
mange en dårlig og dyr høst i 1987, er 
de barske realiteter for en landmand, 
som måske også har en betydelig gæld 
fra højrenteperioden. Tuen, der vælter 
læsset, bliver i en del tilfælde miljøin
vesteringer på måske 2-300.000 kr som 
følge af vandmiljøplanen.

Strukturudviklingen
Landbrugsstrukturen holdt sig om
trent uændret frem til omkring 1950. 
Alle bedrifter havde både kvæg, svin 
og fjerkræ. Som følge af afvandring fra 
landbruget ændrede bedriftsmønstret 
sig. Den manglende arbejdskraft skulle 
erstattes med mekaniske hjælpemidler. 
For disse hjælpemidler gælder, at 
grundelementet er dyrt, f. eks. træksta
tion, fodermaskine og malkeanlæg i 
henholdsvis udmugningsanlæg, foder
anlæg og rørmalkningsanlæg, men 
det giver kun en ringe merudgift, om 
der er 10-20 køer mere i rækken, eller 
om svinestalden forlænges med 10 
stier. Resultatet er derfor specialbedrif
ter, da det vil blive alt for dyrt at 
mekanisere alsidige bedrifter.

Med den skete strukturændring er 
dansk landbrug ikke mere en harmo
nisk enhed. Kvægholderen, svinebru- 
geren, fjerkræavleren eller den husdyr
løse planteavler har ikke de samme 
ønsker til den førte landbrugspolitik, 
og det er vel derfor også ret naturligt, at 
det kniber med fodslag.

Udviklingen mod specialisering og 
større enheder vil fortsætte og sikkert 
med stigende hast. Den gældende 
landbrugslov virker dog bremsende på 
udviklingen. Strukturudviklingen har 
bevirket, at den typiske danske bonde
gård egentlig ikke eksisterer mere.
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Landbrugssamlinger i Sønderjylland
- lille rejsefører

Af HELLE DENCKERT

Da landsdelen endnu ikke har et egent
ligt landbrugsmuseum, må den inter
esserede tage vejen omkring en række 
offentlige såvel som private museer, for 
at danne sig et indtryk af tidligere 
tiders landbrug.

Lad os da i dette stavnsbånds-jubi
læumsår tage på rejse i det museale 
landskab!

Vi starter på Haderslev Museum. Her 
er et lille frilandsmuseum, et af landets 
ældste fra o. 1914-1915. Centralt place
ret er to stuehuse i bindingsværk og en 
stor bullade fra Øsby, hvori er udstillet 
en lang række landbrugsredskaber, op
stillet kronologisk.

Rundt om dette anlæg er stubmølle, 
landsbysmedje, hørovn, halsjern, kir
keklokke og ikke mindst dyssekamre 
og gravanlæg fra oldtiden. Denne sam
menstilling er skabt ud fra tidligere 
museumsfolks mere kosmiske ver
densopfattelse og derfor netop tanke
vækkende for os i dag.

Fra Haderslev går turen til Jacob 
Michelsens gård i Kolstrup i Aabenraa, 
hvor stuehuset alene er bevaret. Træ
der vi indenfor i køkkenet med det 
åbne ildsted og langbordet ved vin
duet, er det straks lettere at få kontakt 
med dagliglivet i forrige århundrede. I 
spisekammeret står lertøjet på hylder 
med fint udklippede borter af avispa
pir, i stuen er der bilæggerovnen med 
halmuroen over, bord og stole, chatol
let ved vinduet, hvor »skrivebordsbon
den« sad, og mange gamle billeder på 
væggene.

Herfra går turen til Museet på Sønder-

Fra Bov Museums samling af landbrugsredska
ber. I forgrunden en kassevogn. Fot. 1987 Helle 
Denciært.

borg Slot, hvor der i et enkelt rum 
fortælles om landbrugets reformer, - 
med hjulplov og høstredskaber, og tan
kerne går uvægerligt til kontrasten 
mellem slottets prægtige rammer og 
bondefamiliens daglige slid. Her er 
endvidere en møbleret bondestue fra 
o. 1800 og udstilling af egnsdragter og 
redskaber til forarbejdning af uld og 
hør.

Næste stop er N. A. Drewsens land
brugssamling i Hokkerup. Den har til 
huse i hans bolig, et nedlagt mejeri, og 
hvilket syn! - En stor hal, hvor gulvet 
er fyldt op og hver en vægplads i flere 
meters højde er udnyttet til ophæng, 
systematisk efter redskabernes funk
tion. Især skal fremhæves samlingen af 
tørveredskaber brugt på egnen, men 
her er f. eks. også plove, såmaskiner, 
smedeværktøj, haveredskaber m. m. og 
endelig en mindre samling af husge-
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En af Gustav Østerbergs karikaturer af tyske 
officerer. Teksten lyder: »Han har vel ikke et 
forbillede?« - Det lille skæg under næsen var en 
populær foreteelse hos tyske soldater af nazistisk 
overbevisning.

Gustav Østerberg-tegninger på 
Frøslevlejrens Museum
Lægen og modstandsmanden Gustav 
Østerbergs tegninger fra besættelsesti
den kan i sommer ses på Frøslevlejrens 
museum.

Østerberg blev læge i 1926, og fra 
1935 virkede han som øjenlæge på 
Færøerne og i København. Efter 1942 
fungerede hans klinik om natten som 
trykkested for det illegale »Frit Dan
mark«, og i maj 1944 måtte han flygte til 
Sverige.

Det sker -
Som ung havde han været i tvivl, om 

han skulle uddanne sig til kunstner 
eller læge, og i studietiden lavede han 
en række tegninger af sine lærere, »Læ
gekarikaturer« udgivet i 1934. Straks 
fra de første dage af besættelsen tegne
de han skitser af de tyskere, han så i 
Københavns gader.

Gustav Østerbergs tegninger falder 
godt i tråd med den almindelige udvik
ling i danskernes holdning til herrefol
kets repræsentanter. I hans tidligste 
karikaturer er tyskerne set fra oven, og 
modsætningen mellem den officielle 
ideal-type og de fysiognomier, som 
faktisk befolkede det danske gadebille
de, er fastholdt med en skarp og tør 
humor, som samtidig refererer til det 
lille danske folks fælles forestillinger 
om, at den store nabo nok ikke var så 
imponerende endda.

Senere skifter billedet: tyskernes ud
seende bliver groft og brutalt, og sene
re endnu, da nazismens rædsel også 
mærkedes i Danmark, indføres i teg
ningerne skikkelser, som er uden for
søg på portrætlighed og som repræ
senterer »Had« og »Løgn«. Teknikken 
er stadig den samme: at vise modsæt
ningen mellem ord og virkelighed. 
Men kunstneren har bevæget sig fra 
karikatur til bitter satire, fra et anti-tysk 
til et anti-nazistisk synspunkt, og deri 
ligner han mange andre danske mod
standsfolk.

Udstillingen er blevet til i samarbej
de med Stadtmuseum Düsseldorf, 
hvor den blev vist i februar 1988. I 
marts og april kunne den ses på Städ
tisches Museum i Flensborg, og på 
Frøslevlejrens Museum åbner den lør
dag den 18. juni og står til fredag den
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på de nordslesvigske museer
Fra 5. juni

Haderslev Museum
Nutidig dansk keramik
14 af landets bedste keramikere viser eksempler på deres 
lertøjsproduktion. Fornemt dansk kunsthåndværk.
Arr.: Haderslev Kunstforening.

Onsdage i juli
kl. 19.30

En sommeraften på Museet
Haderslev Turistforening indbyder til visesang, folkedans m.v. 
i Frilandsmuseet.

11.juni til 14. 
aug.

Aabenraa Museum
Kunsthåndværk
Boligtekstiler af Anne Birgitte Hansen, keramik af Dorte Heide 
og Mette Augustinus Poulsen. Tre dygtige og udstillingsvante 
kunsthåndværkere udstiller her for første gang.

18. juni til 29. 
juli

Frøslevlejrens Museum
Gustav Østerberg-tegninger
Udstilling af lægen og modstandsmanden Gustav Østerbergs 
karikaturtegninger fra besættelsestiden.

Til 28. aug.
Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
Jens Birtemose
Nye porcellænsarbejder. Vises på Tønder Museum.

18. juni til 14. 
aug.

Tekstiludstilling
Fire sydjyske vævere udstiller gulvtæpper.

Fra 16. juni
Museet på Sønderborg Slot
Ringridning
En udstilling i anledning af Sønderborg Kredsringridnings 
100-års jubilæum. - Se omtalen af udstillingen og dens katalog 
i Sønderjysk Månedsskrift 1986, s. 304-07.

Til 28. aug.
Midtsønderjyllands Museum, Gram
Konkylier
De eftertragtede snegleskaller i naturhistorisk og kulturhisto
risk belysning. - Se omtalen i månedsskriftets april-nummer 
(s. 124).

29. juli. - Der er indtil den 24. juni åbent eller engelsk/tysk er til salg i forbindel- 
kl. 9-16, fra den 25. juni kl. 10-17 (man- se med udstillingen.
dag lukket). - Et katalog med udvalgte
tegninger og tekst på dansk/engelsk Esben Kjeldbæk, Frihedsmuseet.
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råd. En stor og veldokumenteret sam
ling, hvis fremtid nu er sikret, idet den 
vil overgå til et udvidet Bov Museum.

Bov Museum har til huse i gården 
»Oldemorstoft«, sognets ældste byg
ning næst efter kirken. Stuehuset rum
mer de lokalhistoriske samlinger, mens 
landbrugsredskaberne findes i stalden. 
Her er vogne, plove, hakkelsesmaski
ner, harver, seletøj, høstredskaber m. 
m. Endnu en udlænge er indrettet med 
diverse håndværk, brandværnseffek
ter og et lille køkken er indrettet, især 
med blåt emaljetøj.

Herfra går turen nordpå til Skærbæk- 
egnens Museum, hvis samlinger fortæl
ler om dagliglivet de sidste ca. 150 år. 
Fra den ny opstillede landbrugssam
ling kan fremhæves hjulplov og mejeri
redskaber, bondestuer, køkken og kar
lekammer. I anledning af stavnsbånds

jubilæet vises indtil den 21. august 
særudstillingen »Dansk landbrug 
1788-1888-1988«, der især skildrer poli
tiske og kulturelle forhold.

Turen slutter på landbrugsmuseet 
Hygum Hjemstavnsgård. Selve gården, 
der er opført i 1860'eme, står helt intakt, 
og vil blive bevaret som et fint eksem
pel på egnstypisk byggeskik. I lade og 
stald er der udstilling af landbrugsred
skaber, f. eks. håndredskaber som segl 
og le, og hestetrukne småmaskiner, 
selvbindere og mejetærskere. Her er 
håndværkerens redskaber samt hus
moderens redskaber til vask, bagning 
og slagtning.

For oplysning om adresser, åbningstider m. 
v. henvises til folderen »Museer i Sønder
jylland«, som kan rekvireres gratis på mu
seer og turistkontorer.

Litteratur om landbrugsforhold i
Sønderjylland
- især om 1700- og 1800-årene

Udskiftningen og de store landborefor
mer er emne for flere større værker og 
artikler:
Troels Fink: Udskiftningen i Sønderjylland 
indtil 1770. 1941.
Per Grau Hansen: Udskiftningen og dens 
økonomiske og sociale følger i Sønderjylland. 
1984. (Heri findes s. 180-82 en kommen
teret litteraturliste over lokalhistorisk 
litteratur om udskiftninger i Sønderjyl
land).
Holger Hjelholt: De store Landborefor
mer i Sønderjylland. Sønderjyske Årbø
ger 1939, s.169-87.

Om forholdet mellem bonden og jord
ejeren - også før reformtiden - kan 
læses i følgende artikler:
P. Lauridsen: Den danske kongemagt og den 
nordslesvigske bondestand i forrige århun
drede (dvs. 1700-årene). Sønderjyske År
bøger 1889, s. 87-124.
Peter Kr. Iversen: Møgeltønder len 1536- 
1660. Sønderjyske Årbøger 1943, s. 50- 
110.
Peter Kr. Iversen: Herremand og bonde i 
Vestslesvig j 1660'erne og 1670'erne. Søn
derjyske Årbøger 1942 s. 58-109.
Peter Kr. Iversen: Gammelgård. Et bidrag 
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til alsisk godshistorie. Sønderjyske Årbø
ger 1949, s. 92-142.
Johan Hvidtfeldt: Augustenborgeme og de 
gråstenske bønder. Sønderjysk Måneds
skrift 1950, s. 15-28.
Mange oplysninger om landbrugsud
vikling, livsvilkår og gårdhistorie i de 
enkelte egne af Sønderjylland kan fin
des i de skrifter, som de lokalhistoriske 
foreninger og arkiver over hele Sønder
jylland udgiver. Af større værker inden 
for dette emneområde kan nævnes:
Ib Andersen: Gårde og slægter i Ensted 
sogn. 1986.
Jes M. Holdt: Gårde og slægter i Løjt 
sogn. 1982.
Mens mange af disse værker især retter 
opmærksomheden mod det personal- 
historiske stof, så er den etnologiske/ 
kulturhistoriske synsvinkel fremhævet 
i:
Gunnar Solvang: Vadehavsbønder på Rø
mø. 1986.
Husmændenes vilkår omtales ofte kun 
sporadisk i de her anførte værker. Der 
er imidlertid et fyldigt materiale om to 
husmandsudstykninger fra dette år
hundrede, Rønhave på AIs og Bjern- 
drup ved Løgumkloster:
Gunnar Solvang: Husmandsliu En etno
logisk skildring af livsvilkårene i Rønhave- 
kolonienpå Als 1925-80. 1984.
Svend Åge Karup: Udstykningen og hus
mandsbevægelsen i Sønderjylland i mellem
krigstiden. 1979.
Karups materiale er lavet til undervis
ningsbrug og består af et elev- og et 
lærerhæfte samt en dias-serie. Specielt 
til undervisningsbrug er også det føl
gende hæfte, men det kan med stor 
udbytte læses af alle landbrugsinteres
serede, da det indeholder en kort og 
stofmættet redegørelse for landbru
gets udvikling i Sønderjylland ca. 1600- 
1800:

Peter Kr. Iversen: Landbrug i gamle dage. 
Træk af sønderjysk landbrugshistorie i 
1600- og 1700-årene. 1983.
Landbrugets bygninger i ældre tid er 
behandlet i følgende værker:
R. Mejborg: Nordiske Bøndergårde I, Sles
vig. 1892.
P. Lauridsen: Om dansk og tysk bygnings
skik i Sønderjylland. Historisk Tidsskrift 
6. række, bind 6, 1895-97.
Gamle bygninger på landet i opmåling, 
fotografi og beskrivelse. Udgivet af Fore
ningen af 3. decbr. 1892.1911.
Gamle hjem i Sønderjylland, Holsten og den 
gamle hansestad Lübeck, uden år.
H. Zangenberg: Alsiske Bøndergårde. 
Sønderjyske Årbøger 1928, s. 225-67.
Aksel Steensberg: Gamle danske bønder
gårde. 1978.
Et godt og grundigt indtryk af lands
byernes opbygning og jordens indde
ling efter udskiftningen fås gennem 
pastor Kiers beskrivelse af 0. Løgum 
sogn, der med farvelagte tegninger og 
atlasblade er udgivet i:
Atlas over Øster Løgum sogn. 1987.
En grundig redegørelse for landbrugs
strukturen i tiden under tysk styre og 
en vurdering af erhvervets betydning 
for den danske bevægelse gives i:
Hans Schultz Hansen: Det nordslesvigske 
landbrug og den danske bevægelse 1880- 
1914. 1985.
Mange landboforeninger - også mere 
lokale - har udgivet jubilæumsskrifter, 
der fortæller kapitler af sønderjysk 
landbrugshistorie. De fleste af dem er 
nævnt i litteraturlisten til det sidst 
nævnte værk. løvrigt kan man finde 
frem til megen speciallitteratur ved 
hjælp af litteraturlisterne i de her 
nævnte værker. Her vil man også kun
ne finde henvisninger til den tyskspro
gede litteratur om landbrug.
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Ikke alle landbrugere nød godt af den 
stigende velstand, der fulgte i kølvandet 
på landboreformerne i 1700-årene. For de 
tusinder af daglejere og husmænd eller 
kådnere, der i mange landsbyer udgjorde 
over halvdelen af befolkningen, var der 
ingen nævneværdige forbedringer at 
hente. De forbedrede vilkår for landbru
get smittede selvfølgelig af på dem - først 
og fremmest i form af mere lønarbejde - 
men i lavkonjunkturperioder var de ud
satte. Hertil kom, at der i 1800-årene 
skete en eksplosionsagtig stigning i be
folkningstallet, hvilket bl. a. medførte et 
øget pres på landbrugsjorden. De fleste 
måtte dog klare sig uden eller med kun 
ganske lidt jord, og ved begyndelsen af 
1880'erne var næsten 2/3 af den danske 
landbefolkning husmænd, daglejere eller 
tjenestefolk.

Den begyndende industris behov for 
arbejdskraft og udvandringen til Ameri
ka tog lidt af trykket, men først da afvan
dringen fra landet førte til mangel på 
landarbejdere, begyndte man for alvor at 
tage fat på at løse husmændenes proble
mer. Den første husmandslov blev gen
nemført i 1899, men den skulle snart vise 
sig utilstrækkelig. Først med godsud
stykningerne og de store landbrugslove 
fra 1919 kom der et gennembrud, der 
betød rimelige vilkår for husmændene.

Udviklingen inden for landbruget var i 
perioden 1864-1920 anderledes i Sønder
jylland end nord for Kongeåen. Befolk
ningen i landdistrikterne var her i tilba
gegang, bl. a. på grund af en massiv 
udvandring til Danmark og oversøiske 
lande. Der var derfor ikke det samme 
pres på landbrugsjorden som i Danmark,

Bagsiden 
om 
forsiden 
og kådnere

selvom det også her var et slidsomt 
arbejde for husmandsfamilierne at skaffe 
til dagen og vejen med den smule jord, 
man havde, således som det fremgår af 
forsidebilledet. Forholdene i Tyskland 
gik endvidere i retning af brugsnedlæg
gelser og samling af jorden på færre 
hænder, bl. a. opkøbte den tyske stat 
1896-1916 - i fortyskningsøjemed - en 
række større gårde. Jorden blev lagt sam
men til større brug, de såkaldte statsdo
mæner.

Ved genforeningen i 1920 var der der
for betydeligt flere større gårde i Sønder
jylland end i det øvrige Danmark, og 
tanken om jordudstykning til statshus
mandsbrug vandt i begyndelsen ikke 
nævneværdig genklang i den sønderjy
ske landbefolkning.

Allerede i 1922 oprettedes imidlertid 
de første statshusmandsbrug, og i 1923 
påbegyndtes udstykningen afjorden fra 
de 36 domænegårde, som den danske 
stat havde overtaget. Det skete efter 
1919-jordlovens principper. Senere op
købtes også andre godser og større gårde 
i landsdelen med henblik på udstykning, 
og i perioden 1920-36 oprettedes ialt 1435 
husmandsbrug med statslån, svarende 
til ca. 10% af det samlede antal brug i 
landsdelen i 1939. Frem til 1970 blev der 
oprettet yderligere ca. 1500 nye landbrug 
og udstykket et stort antal tillægsparcel
ler til mindre brug. Husmandskolonier 
med deres karakteristiske bygningsstil 
kom således til at præge landskabet man
ge steder i Sønderjylland, og husmænde
ne blev også her en væsentlig faktor 
inden for landbruget og dets organisatio
ner. swa
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