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I 1865 fik Dalgas en række artikler om de jyske heders opdyrkning offentliggjort – blandt andet i Berlingske og i Fædrelandet.

E.M. Dalgas' store
opdyrkningsplan

B

erlingske Tidende den 15. og
16. november 1865 indeholdt
to artikler med titlen: ”Om Opdyrkningen af de jydske Heder”,
forfattet af ingeniørkaptajn Dalgas. Bladet
gav artiklerne sin tilslutning med følgende ordvalg ”Vi har flere gange gjort
opmærksom på vigtigheden af opdyrkningen af hederne i Jylland, som for
Danmark kan blive et Kalifornien, når
man for alvor tager fat derpå.”
Spørgsmålet, som E.M. Dalgas tager
op i sine artikler, er ikke nyt. I 1723 opfordrer Majestæten til bosættelse på de
jyske heder. Der loves skattefrihed, tilskud og fritagelse for militærtjeneste til
gengæld. Resultatet var ifølge overleveringen, at én bosatte sig på Vind Hede.
Der har sandsynligvis været flere.
I 1754 fik mecklenburgeren Ludvig
von Kahlen Majestætens tilladelse til at
oprette et schæferi (fåreavl) på et nærmere fastsat sted på Alheden. Det blev på
et areal af den nuværende Kongenshus
Hede, hvor han som den første på denne
egn satte plov i jorden. Navnet Kongens-
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hus stammer fra, at det var Majestæten,
som ydede økonomisk støtte. Efter 12 år
måtte von Kahlen give op.
I 1759 blev cirka 1.000 tyske kolonister hentet til landet. De blev kendt som
Kartoffel-tyskerne, da de dyrkede kartofler, som blandt andet blev solgt i Viborg.
De bosatte sig i kolonier på Alheden og
ved Randbøl i Midtjylland. Også her
betalte Majestæten for etableringen, hvis
formål var opdyrkning af heden. Mange
af dem vendte dog hjem igen, og der
kom aldrig for alvor en proces i gang.
BØNDERNES VILKÅR
I 1788 begyndte staten tilplantningsarbejdet på heden. Det skete ved Stendalgaard, og formålet var at skaffe læ til
det landbrug, der var et resultat af koloniseringen.
Da Dalgas skrev de nævnte artikler,
var hedeopdyrkningen på bøndernes
initiativ under et kraftigt opsving, især
i 1850’erne på grund af gode kornpriser.
Dalgas’ arbejde som vejingeniør i hedeegnene havde bragt ham i nær kontakt
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DA DANMARK MISTEDE LAND TIL PREUSSEN I 1864,
MÅTTE DET DANSKE SAMFUND STILLE SIG NOGLE
ALVORLIGE SPØRGSMÅL OMKRING DEN NATIONALE
IDENTITET, OG HVORDAN DET TIDLIGERE SÅ STORE
DANMARK SKULLE KOMME VIDERE. DEN NYE
GRÆNSE LØB VED KONGEÅEN, OG EN STOR DEL AF
LANDBRUGSJORDEN BLEV TYSK. DERFOR KOM DER
I EFTERKRIGSÅRENE FOKUS PÅ DET, MAN KALDTE
HEDESAGEN. DER VAR DOG TO STORE PROBLEMER
VED OPDYRKNINGEN AF HEDEN. HVORDAN GREB
MAN DET AN, OG HVEM SKULLE BETALE FOR DET?

med bønderne, og han havde sat sig nøje
ind i deres vilkår. Dette fik ham til i sit
indlæg at skrive:
”Heden trænger til vand, men den
trænger også til læ, og det sidste er endnu vanskeligere at skaffe end det første.
At vente med opdyrkningen af agerland
til heden har fået læbælter af skove, lader sig ikke gøre, det vil vare for længe,
og man må derfor nøjes med et ringere
kornudbytte, indtil opvoksede skove gør
klimaet mildere. Men om udbyttet også
vil blive ringe, vil det dog blive tilstrækkeligt stort, og det er derfor ikke nødvendigt at udsætte opdyrkningen med
ploven, indtil læ er tilvejebragt, ja det
vil endog skade træplantningen at lade
ploven ligge. Der bør nemlig ganske vist
plantes skove, uafhængigt af agerland,
men hverken det offentlige, de større
godsejere eller aktieselskaber vil være i
stand til en i en lang årrække at beplante så store strækninger, at en forandring
af klima kan spores. For at dette resultat
kan nås, må plantning blive almindelig.
Hedeboerne må selv bringes til at plan-

te, og det opnås bedst ved at lette dem
arbejdet”.
Derefter fulgte en nøje redegørelse for,
hvad staten kunne gøre. Det næste var et
forslag om at udvide og forbedre vejnettet
i hedeegnene. Begrundelsen lå i, at Dalgas
havde bemærket, at den hidtidige opdyrkning fulgte nye vejanlæg, og at hedeegnene var de slettest forsynede med veje.
FOR NÆSTE GENERATION
Alle forslagene i artiklerne opsummeres
i en samlet udgift for det offentlige på
50.000 rigsdaler årligt i 20 år, og i de
næste 20 år det halve. Som afslutning
erkender Dalgas, at selvom forslagene
ikke vil give frugter, som den nuværende generation kan høste, så ”vil dog vore
børn og børnebørn være os takskyldige,
hvis vi kraftigt tager fat på den store,
vanskelige opgave”.
Artiklerne gør grundigt rede for alle
de forslag, som Dalgas mener skal gennemføres. Alligevel må han skuffet erkende,
at der ikke kom nogen relevant reaktion
på disse. Det får ham til at indse, at op-
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fordringen må rettes til befolkningen i
stedet for til de offentlige myndigheder.
Denne beslutning fører til stiftelsen af
Det danske Hedeselskab den 28. marts
1866.
Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst.
Blandt andet en kommentar fra Claus Larsen,
som har skrevet en afhandling om Hedeselskabet.

Glimt af Hedeselskabets
historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere
medarbejder i Hedeselskabet
gennem mange år, har indvilliget i
at granske både Hedeselskabets
arkiver og sin egen store hukommelse, for at give et indblik i
selskabets historie.
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Ane Maries hus kan i dag ses ved Herning Museum.

Mens hedeområderne oplevede opdyrkning og fremgang
i 1800-tallet, var der steder,
hvor udviklingen gik i stå.

Af P.F. Tøttrup

Udviklingen i de danske hedeområder tog
fart allerede i første halvdel af 1800-tallet
med pionerer, der byggede huse, dyrkede
jorden og udvidede deres ejendomme. Men
nogle steder gik udviklingen i stå...
I sit værk ”Geografiske Billeder fra
Heden” fra 1866 citerer E.M. Dalgas digteren Steen Blicher, der omkring 1840 skrev
følgende:
”Når den, der rejser fra Viborg til Randers, er kommet om forbi nordenden af
den lange sø, som bærer byens navn, og
opad den første stejle lyngbakke, udbreder
sig for hans øje den store Taphede – et
navn, hvortil der knytte sig erindringer,
mørke, bedrøvelige, som egnen selv. To
eller tre småhytter, omgivne hver af et lidet
stykke opdyrket jordsmon, yde den eneste
afveksling på den 2 mile lange vej indtil
landsbyen (Ørum, red.). Herfra går det skiftevis over eller om ved hede og agermark.”
Herefter fortsætter Dalgas: ”Nu derimod er forholdene forandrede. Heden er
mellem Ørum og Fussingø for det meste
forsvunden, gode marker med velbyggede
gårde have erstattet den. (…) De ældste af
disse nybyggere er allerede kommet over
det værste, flere af dem har opdyrket 30
à 50 tdl., deres bolig, som i begyndelsen
kun bestod af en længe, består nu af flere
– næsten alle er de fattige husmandssønner, som efter at have sammensparet sig
et par hundrede rigsdaler, har nedsat sig
på heden, for ved hjælp af disse penge og
deres egen flid at skabe sig en fri og uafhængig stilling, og det vil lykkes de fleste.”
Her er Dalgas på Herningegnen:
”Vi følge chauceen i Vest lige til Snejbjerg
og Albækgaard (…). Først ved Albækgaard
træffer vi på heden, der endnu for få år til-

bage havde en stor udstrækning i vest og i
syd, men posterne for agerdyrkningen, som
for 20 år siden arbejdede mellem Snejbjerg
og Højris, viser sig nu herude i form af en
mængde småhuse, hvormed heden på flere
steder formelig er oversået.”
De små huse var en slags typehuse og
var i begyndelsen ofte traditionelle hedebrug, hvor man havde et lille dyrket areal
og et stort hedeareal, som hen ad vejen
blev dyrket op og tilplantet med korn,
læhegn og plantager.
Det var en udvikling, der vidnede om
storhed, vilje og ambition hos pionererne.
Men kontrasterne var store, og indimellem
opstod der tidslommer, hvor udviklingen
gik i stå. Et eksempel er Ane Maries hus,

der var et husmandssted i Grove. Ane
Maries morfar overtog huset i 1860. Ane
Marie blev født i 1890, men da hendes far
døde meget tidligt, kom hun til at bo der
sammen med moderen til denne døde i
1935. Indtil 1939 boede hun alene på den
ensomme hedegård.
I alle årene forblev alt ved det gamle.
Ane Marie levede med et beskedent kreaturhold og 125 tønder land (69 hektar),
hvoraf kun en brøkdel var dyrket op. Hun
fik ikke en mand og børn, som kunne
ændre ved det gamle.
Hovedparten af Ane Maries hus blev i
1948 overflyttet til frilandsmuseet i Herning. Hvad Ane Marie har efterladt er
derfor blevet en fælles arv fra fortiden.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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I dag er Hedeselskabets historie primært kendt
for plantning af plantager, læhegn, landvinding,
udretning af vandløb og dræning. Men sådan så
det ikke ud, da selskabet blev stiftet i 1866.
Af P. F. Tøttrup

I de første »Love for Det danske Hedeselskab« står, at »Selskabets hovedformaal er at fremme Frugtbargjørelsen af
de jydske Heder« og at »Dette formaal
skal fortrinsviis søges opnaaet ved at
befordre Engvanding i støre stiil, ved
at fremme Plantning og ved at søge
udvirket, at Vejene i Heden forøges og
forbedres.«
Engvanding havde været kendt i
mange år før selskabets stiftelse, også
gennem anvendelse af vandingskanaler,
men det nye i selskabets hensigt var at
få bønderne til at gå sammen om fælles
projekter. Her grundlagde man selskabets arbejdsform. Efter grundige undersøgelser blev der udarbejdet et projekt,
som efter forhandling med lodsejerne
kunne udføres i praksis. Der stilledes
her store krav til forhandlingsevnerne,
idet etablering af en vandingskanal
krævede samtlige lodsejeres tilslutning.
Her har E. M. Dalgas´ forhandlingsevner givet spillet en stor rolle, men allerede i 1869 nævnes cand. polyt. Sophus
Brønsted blandt dem, der havde udført
projektering og haft kontrol med nye
anlæg. I 1871 betegnes han som engvandingsingeniør.

Vandingsareal på 12.000 tdr. land
I henved 25 år projekterede Sophus

Brønsted de fleste af de mange vandingskanaler, engvandingsanlæg
og afvandinger, som Hedeselskabet
forestod. Indtil 1891 var der tale om
et samlet vandingsareal på 12.000 tdr.
Land. Han planlagde også arbejdet ved
de daværende to mergelbaner, ligesom
han udarbejdede en detaljeret plan for
Skjernaadalens afvanding. Dette projekt er beskrevet i Hedeselskabets Tidsskrift i 1880, men det kunne på daværende tidspunkt ikke vinde tilslutning.
Sophus Brønsted, der blev en nær
ven af E. M. Dalgas, levede en del år på
den af Hedeselskabet ejede Hesselvig
Enggaard, hvor man drev forsøg med
engvanding og havde en skole for engvandingsmestre.

der indtil sit 12. år boede på Hesselvig
Enggard, som er beliggende ved Skjern
å. Han blev uddannet på Københavns
Universitet, hvor han i 1908 blev
udnævnt til professor i kemi. Johannes
Brønsted var blandt de ledende kemikere herhjemme, og hans navn er den
dag i dag internationalt kendt.
Fra sin opvækst på Hesselvig Enggaard glemte han aldrig det indtryk,
naturens skønhed her havde gjort på
ham, og han var senere en ivrig fortaler
for, at sådanne smukke områder skulle
bevares. Denne erindringsdetalje er
værd at bemærke, fordi her – mange år
efter – indgår den del af åen, som passerer Hesselvig Enggaard, samt de sidste
kanalanlæg, der er tilbage fra faderens
tid, i forslaget til Nationalpark Skjern Å.

Med i nationalpark-forslag
Sophus Brønsted havde en søn, Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947),

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange
år, har indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store
hukommelse, så vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
Den første artikel blev bragt i Vækst 1-2008.
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Hedeselskabets første
aktivitet var engvanding
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Jens Provst var for 100 år
siden en af de største originaler i Jylland. Her er nogle
forunderlige historier om
den passionerede jæger.

Af P. F. Tøttrup

Fra Arnborg by fører der en vej ud gennem
Birkebæk plantage. Vejen hedder Jens
Provsts Vej, og på vejskiltet står foruden
navnet på vejen følgende oplysning:
Jens Provst
1844-1914
Tækkemand og krybskytte
Ved vejen ligger Provsthus, der oprindelig
var en ussel hytte. Her boede en mand,
som man i folkemunde kaldte Pæ Provst,
fordi han havde tjent hos en provst, og
deraf kom navnet a Provsthus.
Jens, der var søn af Pæ Provst, var en af
de mærkeligste originaler Midtjylland har
fostret, og takket være H.P. Hansen, Herning museums kendte forstander, kan de
mange historier om Jens, der fortaltes på
egnen, viderefortælles.
H.P. Hansen skriver: ”Han blev kendt
som tækkemand, berømt for sit ejendommelige sind og berygtet som grovæder,
dertil kom, at han var en lidenskabelig
jæger og krybskytte.”
Provsthus med et jordtilliggende på
192 ha blev i 1872 solgt til E.M. Dalgas og
dennes svoger, kaptajnen Emil Jensen. Ved
salget flytter Jens til et andet sted på egnen.
I 1875 erhverves ejendommen af Hedeselskabet samtidig med købet af ejendommen
Birkebæk. Provsthusarealet blev dermed
en del af Birkebæk plantage, og det ombyggede Provsthus har været bolig for plantører og skovfogeder.

80 agerhøns med ét skud
Som jæger var Jens Provst enestående. Han
skød efter egen opgivelse en mængde harer.
Han kunne også være hård ved agerhønsene, hvilket fremgår af en af de mange
overleveringer. Da han en dag var på jagt

i strålende solskinsvejr, gik der med ét en
’swåt blon’ (sort sky) hen under solen. Da
Jens så op, så hanen stor flok agerhøns.
Han skød et skud op i flokken, og der faldt
80 ned, men – tilføjede han – så skinnede
solen også igen.
Var der jagt i Birkebæk eller Høgildgaard
plantager, så stillede Jens selvbuden, og da
der kom råvildt i plantagerne, gik Jens på
jagt efter det, hvor det passede ham. I den
anledning var skovrider Chr. Dalgas efter
ham og sagde, at Jens ikke måtte jage i
Hedeselskabets plantager.
Først benægtede Jens, at han skulle
have jaget ulovligt, men da der var beviser,
forlangte skovrideren fem kroner i bøde.
”Fæm krowner,” råbte Jens Provst, ”næj no
trowr a band´erno´te do æ tåwmle, men
de ka skut råw så vit o stek dæ en krown.”

Glemte jordemoderen
Jens var fattig, og han havde mange børn,
så han blev ofte sendt efter jordemoderen.
På vejen dertil er det hændt, at han kom
på fod af et stykke vildt Så fik jagtinstinktet
ham til at glemme alt om sin egentlige
opgave, og han kunne være på afveje i
mange timer. Engang var han kommet så
langt væk, at han var blevet både sulten og
træt, og derfor gik han ind til en kone, som
han kendte godt. Hun var gæstfri, satte
fødevarer på bordet, og Jens huggede i sig,
som om han ikke havde spist i en uge. Det
var først da konen spurgte om, hvorledes
konen havde det, at Jens sprang op og
råbte: ”De æ døwlen tamæ sand – a sku
jo hindt æ juermu te hind!” Uden at sige
farvel og tak for han ud af døren, for nu
havde han pludselig fået travlt.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Krybskytten, der indbød sig
selv til Hedeselskabets jagter
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Også i dag undersøges klimaet i plantagerne. Her er det klimastation 24110 Fruerhøj,
Klosterhede Plantage, Naturstyrelsen Vestjylland. Foto: Erik Gothenborg, DMI

Helt fra begyndelsen opbyg
gede selskabet en struktureret
viden om sine projekter. Et
eksempel er plantagers effekt
på klimaet.

Af P.F. Tøttrup

Der blev ikke arbejdet på må og få, da
Hedeselskabet for snart 150 år siden gik
i gang med at sætte hedeopdyrkningen i
system. Blandt andet blev der gennemført
en systematisk indsats for at dokumentere
plantagernes effekt på klimaet.
Meteorologisk Institut, grundlagt 1972,
havde som en af sine første opgaver at
fortsætte undersøgelser af nedbøren i skove
og plantager, som var påbegyndt af Landhusholdningselskabet i 1863. I sommeren
1877 havde instituttet, foranlediget af Landhusholdningsselskabet og Hedeselskabet,
oprettet et par særlige stationer i Syd- og
Midtjylland (Aalykke og Birkebæk) med
det hovedformål at undersøge forholdet
mellem temperaturerne i de nedre luftlag,
græssets vækst og jordbundsforholdene.
Ved Birkebæk skovridergård blev der i
1878 oprettet en målestation for nedbør, og
i Birkebækdal påbegyndte man målinger af
temperaturen ved jordoverfladen. Observationerne viste, at nattefrost kunne forekomme i alle årets 12 måneder, dog ikke
nødvendigvis i samme år.
Hedeselskabet opfordrede andre plantageejere til at få opstillet målestationer, hvilket resulterede i et stort antal steder, hvor
der blev foretaget nedbørsmålinger, enkelte
steder sammen med temperaturmålinger.
Hedeselskabets Tidsskrift bragte i 1889
en artikel af Poul la Cour med titlen:
”Læplantningens indflydelse på vejrliget”
baseret på temperaturmålinger i og udenfor skoven (Skærsø) udført i 1867. Det var
vel den første rationelle undersøgelse over
lævirkning, der gav følgende konklusion:
”Skovens læ forhøjer markens varme om

dagen, men formindsker den kun lidt om
natten. Skovens læ giver derfor marken en
højere middelvarme.”
Allerede da havde skovenes indflydelse
på vort lands klima stået på den politiske
dagsorden.
I en artikel fra 1891 gennemgår E.M.
Dalgas og Chr. Dalgas en række klimaforhold i udlandet såvel som herhjemme.
Artiklen afspejler interessen for at bevise
plantningernes gunstige indflydelse på klimaet, især nedbørsforholdene.
Chr. Dalgas arbejdede videre med emnet
i 1930’erne, hvor han endeligt mente at
kunne bevise plantagernes gunstige indflydelse i form af en forøgelse af sommernedbøren (1. april - 30. juni). Han mente også,

at plantagerne medførte en mere jævn
fordeling af nedbøren som følge af færre
tordenskyl.
Beviset blev kraftigt imødegået, blandt
andre af skovbrugsprofessor A. Howard
Grøn, der ved bearbejdning af det samme
materiale ikke fandt nogen ændring af
nedbøren, og Chr. Dalgas’ påstand blev
aldrig godtaget.
I 1960’erne mente meteorologerne, at
man ikke kunne spore en forøget nedbør,
men at plantagerne måske havde medført
en mere jævn fordeling af nedbøren.
Den systematiske vidensopbygning førte
til, at vi i dag har en solidt dokumenteret
viden om plantningers betydning for blandt
andet læ og temperaturer i marken.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Systematisk videns
opbygning om plantager
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Stigende risiko for oversvømmelser omkring Skjern å fik
landmændene til at diskutere
afvanding for mere end 200 år
siden.

Af P.F. Tøttrup

Et af nutidens store emner er vandløb, der
går over deres bredder og oversvømmer
nærliggende marker. Men det er der ikke
noget nyt i, for det var også et stort emne
for mere end 200 år siden, blandt andet i
området omkring Skjern å.
Op gennem 1700-tallet var risikoen for
oversvømmelser steget, fordi åens udmunding i Ringkøbing Fjord var rykket længere
mod vest, og dens fald og vandhastighed
dermed var formindsket. En betydelig
sandaflejring i åløbet havde da tilfølge, at
vandspejlet steg.
I en artikel i Hedeselskabets Tidsskrift
fra februar 1880 skrev Hedeselskabets ingeniør Sophus Brønsted, at lodsejerne i tidsrummet fra 1791 til 1846 holdt en mængde
åstedsmøder, alle ifølge privat initiativ og
hovedsagelig angående partielle og spredte
arbejder.
Af sådanne arbejder kan nævnes en

Foto: Hedeselskabet

drog til stiftslandinspektør Wegger at afgive
betænkning i sagen.
Wegger fremkom i 1857 med et forslag,
som for første gang pegede på, at en forbedring af forholdene skulle ske ved en
direkte afvanding til Ringkøbing Fjord.
På baggrund af planen blev Brønsted i
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regeringen en kommission til at undersøge
forholdene i Skjern å deltaet. Kommissionen godkendte Brønsteds plan, og der blev
bevilget 3000 kroner til planen. Herefter
gik der lang tid, før sagen blev taget op
igen...

Hedeselskabet

Da engene blev oversvømmet langs Skjern å
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Hedeselskabets elevskole
på Birkebæk

Glimt
af Hedeselskabets
historie
Birkebæk elevskole, 1920. Bygningen bag hølæsset var bolig for eleverne på elevskolen.

Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere
medarbejder i Hedeselskabet

I perioden 1887-1915
uddannede Hedeselskabet
50 elever til brug for tilplantningsarbejdet.

Af P.F. Tøttrup

Hedeselskabet oprettede i 1887 en
elevskole på Birkebæk skovridergård.
Initiativet kom fra E.M. Dalgas, men
det blev sønnen Chr. Dalgas, skovrider
med bopæl på Birkebæk, der sammen
med de forstmænd, som i tiden efter
knyttedes til området, kom til at præge
uddannelsen. Skolen fungerede i perioden 1887-1915.
Denne skole må have haft en forløber idet en F. Rosenkrantz, der var officerssøn fra Viborg, og som senere blev
ejer af Liselund på Møn, fortæller, at
han i 1877 tiltrådte den nystiftede lille
skole for »dumpede officerer og ligestillede« på Høgildgaard og Harreskov
plantager.
Det første hold på Birkebæk havde 5

elever, 3 med løjtnantsrang, 1 uden titel
og en bonde ved navn Stærmose. Sidstnævnte Peter Stærmose blev senere
skovrider i St. Hjøllund plantage. Eleverne blev undervist af skovrider Peter
Borch, der senere afløste E.M. Dalgas
som selskabets adm. direktør.
Hensigten med skolen var at
uddannne elever, der kunne påtage
sig opgaver som ledere i det daglige
arbejde for plantningssagen. Dette
krævede ifølge E.M. Dalgas mening en
særlig uddannelse.
Undervisningen omfattede praktiske
arbejder i plantager og planteskole,
landmåling og nivellering, korttegning,
udarbejdelse af tilplantningsplaner,
regnskab, forstbotanik samt kulturlære.
Undervisningen omfattede også ekskursioner til egnens plantager.
Der blev kun optaget elever med
gode skolekundskaber, og som havde
haft arbejde ved landbruget samt
opholdt sig i et par år på et hededistrikt
og deltaget i praktisk arbejde på distriktet. Det 1½ årige kursus sluttede med
en eksamen. I alt udgik ca. 50 elever fra
skolen på Birkebæk.
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gennem mange år, har indvilliget
i at granske både Hedeselskabets
arkiver og sin egen store hukommelse, så vi kan give læserne et
billede af selskabets historie.

Til Vestindien og Rusland
Ikke alle blev ansat ved Hedeselskabet.
En søn af Chr. Dalgas, Jean Marc
Dalgas, læste til forstkandidat og blev
statsskovrider med tjeneste ved det
daværende Haderslev distrikt.
To blev plantører i Vestindien, og
efter hjemkomsten til Danmark blev
den ene, B.P. Bertelsen, konsulent og
kontorbestyrer ved Hedebruget.
En af eleverne rejste til Rusland, hvor
han blandt andet arbejdede med tjæreovne. Det var denne elev, der sendte
tegningerne af en tjæreovn til Hedeselskabet, efter hvilke man opførte en tilsvarende i plantagerne syd for Herning.
Læs denne historie i Vækst 1-2008.
Nogle blev skovridere ved Hedeselskabet, mens andre blev privat ansatte
skovridere. En del af eleverne blev
plantører og kom til at præge udviklingen på flere store ejendomme.

HEDESELSKABETS TIDSSKRIFT

2/2015

Hedeselskabet har
arbejdet med grøn
innovation
siden 1866.
P. F. Tøttrup

Førsteårsgræs fra Gelleruplund Lavmose – kun gødet med Thomasfosfat
omkring 1905. Thomasfosfat er kunstgødning, der fås ved finpulverisering
af et biprodukt ved slaggen fra thomasprocessen.
Foto: Hedeselskabet

Bønderne
Der har gennem tiderne været afprøvet
mange fremgangsmåder for at tilføre
jorden den tiltrængte næring. Stenalderbonden omdannede skoven ved Svedjebrug, som er udbredt over hele verden,
til landbrugsjord. Man brændte skoven
af og udnyttede de næringsstoffer, især
kali og fosfor, som asken indeholder.
Stenalderbonden kunne derpå opnå nogle få afgrøder, inden et nyt areal måtte
afbrændes. De gamle hedebønder kunne
anvende samme metode, dog her ved afbrænding af heden og i asken få en sparsom afgrøde.
Hedeselskabets første formålsparagraf
siger, at hovedformålet er at fremme frugtbargørelsen af de jyske heder, og at dette
skulle ske fortrinsvis ved engvanding og
træplantning. Hedebønderne kendte til
engvanding ved brug af strømhjul og enkelte steder ved anlæg af vandingskanal,
men kun for det enkelte brug. Hedeselskabet ville have bønderne til at indgå i
kanalselskaber, så man ved fælles hjælp
kunne vande større engarealer. Ved brug
af åvand opnår man ikke blot vanding af
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arealet, men også at dette får tilført de i
åvandet indeholdte næringsstoffer. Takket være gode overtalelsesevner, lykkes
det at samle lodsejerne – havde blot én
sagt nej, kunne det have sat en stopper for
hele projektet. Med et øget engareal blev
der skabt baggrund for større husdyrhold
og dermed større gødningsmængde fra
husdyrene, som kunne anvendes på opdyrkede arealer, og med den større produktion også til ny opdyrkede arealer. På
den måde udviklede landbruget sig med
rådgivning til bønderne fra blandt andet
Hedeselskabet. På Herningegnen findes
der stadig en enkelt fredet engvandingskanal, som fortsat fyldes med vand.
I Hedeselskabets Tidsskrift kunne
man tidligt se annoncer om billig anskaffelse af thomasslagge, også kaldet
thomasmel, der er et fosforholdigt biprodukt ved stålfremstilling. Hedeselskabet
forestod indkøbet i store mængder enten
i Tyskland eller England. Storindkøbet
gav en mængderabat, som kom bønderne
til gode, da selskabet ikke beregnede sig
fortjeneste.
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Vintermotiv fra Vestre Anlæg i 1930’erne. Midt i billedet ses mindestøtten for Dalgas.

Hedeselskabet
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Herning

Bynær natur på heden
To grønne anlæg i Herning står som levende
beviser på, at Hedeselskabet har skabt bynær
natur siden grundlæggelsen.
Af P.F. Tøttrup

Hedeselskabet anlægger allerede i 1866 sin
første planteskole i Herning, og den driver
man til begyndelsen af 1880’erne, da arealet overtages af et privat konsortium.
Inden Hedeselskabets skovrider Peter
Borch forlader selskabet i 1884 for at overtage stillingen som skovrider og godsforvalter på Jægerspris, planlægger han det første
anlæg på planteskolens jord. Anlægget, der
i dag hedder Vestre Anlæg, er privat, indtil
kommunen overtager det i 1892-93.
I 1896 rejses i anlægget en mindestøtte
for E.M. Dalgas med følgende indskrift:
»Hedeplantagerne bevidner mindet om
Dalgas livsgerning. Denne støtte viser hans
billede og vidner for efterslægten om hans
samtids taknemmelighed.«

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.

Anlægget har over tid gennemgået flere
ændringer. Fra det oprindelige med mange
snoede gange i overensstemmelse med
tidens mode over et mere blomsterpræget
haveanlæg til i dag et parkagtigt anlæg med
store løvtræer.
Billedhuggeren M.S. Elos »Herningpigen«
er byens første skulptur i det offentlige rum
og bliver opstillet i Vestre Anlæg i 1934.

»En grumme stor mose«
Men Vestre Anlæg står ikke alene som et
grønt monument over Hedeselskabets tilstedeværelse i Herning. I Blichers novelle
»Bindestuen« omtales Knudmosen på
følgende måde: »’Dersom’ – sagde han nu,
Mads Ure, ’at I har været i Herning eller
deromkring, så ved I også, at der er en
grumme stor mose der sønder for. Den
samme mose er slet ikke så meget rar at gå
over for hvem der ikke er vel kendt.«
I 1891 erhverver Hedeselskabet et stykke
af denne mose med henblik på at drive
forsøg med opdyrkning af højmose. Arealet
benævnes Mosestationen Pontoppidan
efter giveren af den pengegave der gjorde
erhvervelsen mulig.
I samme år tegner E.M. Dalgas et anlæg
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på en del af dette areal, og efter at planen
er realiseret i 1896, bliver det benævnt
Søndre Anlæg. Det overdrages, som gave, til
kommunen i 1909.
Originaltegningen findes stadig på Herning Museum. Anlægget, der er opbygget
omkring en akse (et træk fra fransk havekunst), blev i mange år et yndet udflugtsmål
for herningenserne.
I 1902 afsløres et mindesmærke for
generalkonsul Hendrik Pontoppidan. Mindesmærket er rejst i Søndre Anlæg, og det
består af en ca. 3 m høj granitsten med
portrætmedaljon og med indskriften »En
ven af flid og nøjsomhed.«

Ny havekunst
Mellem 1969 og 1972 udarbejder den
berømte havekunstner, professor C. Th.
Sørensen, en plan for hele Knudmosen
bestilt af Herning Kommune, som arbejder
på at gøre mosen til et rekreativt areal.
C. Th. Sørensens plan rummer Søndre
Anlæg og er som dette opbygget omkring
en akse.
Herning Kommune følger løbende den
lagte plan, blandt andet ved at anlægge et
stisystem gennem mosen. I anledning af
kommunens 75 års Købstadsjubilæum i
1988 gav Hedeselskabet byen en gave, som
bestod i tilplantning af et stykke jord efter
kommunens ønske. Den valgte med gaven
at realisere en del af Knudmoseplanen ved
at få anlagt et stykke af det egebælte, der
skal ramme mosen ind.
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Fangerne på heden
Fra 1899 og mange år frem arbejdede straffefanger
med tilplantning af heden og mergelgravning.

Glimt
af Hedeselskabets
historie
Af P. F. Tøttrup

Den 28. september 1891, det år hvor
man ved store festligheder havde fejret
Hedeselskabets 25 års jubilæum, var
E.M. Dalgas af Fængselsselskaberne ved
deres fællesmøde inviteret til at holde
et foredrag om spørgsmålet: »Egner
Heden sig til derpå at rejse arbejdskolonier for at skaffe straffede arbejde.«
Foredraget vakte stor interesse,
og det blev gentagne gange afbrudt
af klapsalver. Emnet blev grundigt
behandlet, og konklusionen var, at tilplantningsarbejdet alene ikke var egnet
for denne form for beskæftigelse, da det
ikke er et helårsarbejde. Derimod indeholdt foredraget et forslag til at oprette
en koloni eller arbejdsanstalt i forbindelse med opdyrkning af lyngklædte
mose- og kærjorder.

Den første koloni i Gedhus
Først i 1897 finder der et møde sted
mellem inspektør Bache, Horsens Straffeanstalt, og skovrider Chr. Dalgas.

Dette møde resulterer i en aftale om
at anvende fanger i tilplantningsarbejdet fra 1899. Rent praktisk begynder det med, at Plantningsselskabet
Steen Blicher og Jysk Myremalms- og
Plantningsselskab tilbyder at overtage
15 fanger i sommermånederne og at
beskæftige disse ved arbejde på Karups
flade nord for Herning. Som vederlag
tilbød selskaberne at erlægge 1 krone
pr. fangearbejdsdag samt at stille det
gamle stuehus »Gedhus« til rådighed
som opholdssted for fangerne.
Gedhus var den første koloni. Derefter blev der oprettet en i Lem ved Ringkøbing for plantagen Mourier-Petersen
og én i Dejbjerg i Dejbjerg Plantage.
Bortset fra årene under 2. Verdenskrig
eksisterede ordningen i Gedhus til først
i 1950’erne. De to andre blev nedlagt
efter færre års funktionstid.
Alhedens Mergelforsyning havde i
1907 sikret sig det righoldige leje ved
Kølsen, og her blev der anvendt straffefanger de næste 17 år.
En opgørelse for de første 25 år med
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Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere
medarbejder i Hedeselskabet
gennem mange år, har indvilliget
i at granske både Hedeselskabets
arkiver og sin egen store hukommelse, så vi kan give læserne et
billede af selskabets historie i
Vækst.

disse ordninger viser, at der i tilplantningsarbejdet har været anvendt 1054
fanger, og at mergellejet i Kølsen i 17 år
leverede 82.593 vognladninger mergel
svarende til et dyrket areal på 2.400 ha.

For de løsladte, men arbejdsløse
I 1904 realiserer Fængselsselskaberne
de tanker Dalgas havde givet udtryk for
i sit foredrag i 1891 ved oprettelsen af
optagelseshjemmet Lyng (for løsladte
arbejdsløse straffefanger) beliggende
mellem Skarrild og Sønder Omme. Arealerne købes af Hedeselskabet, som her
havde planlagt tilplantning. Til Lyng
hører der i dag et moderne landbrug
skabt på tidligere mose- og kærjorder.
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Glimt af Hedeselskabets historie

Hedeselskabet

Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så vi
kan give læserne et glimt af selskabets historie i denne og kommende udgaver af Vækst.

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet arbejdede
Hedeselskabet med alternative produkter fra skoven.
Blandt andet trækul som drivmiddel i en lastbil.

Tjæreovnene
i Hesselvig plantage
Af P.F. Tøttrup

De jyske hedeegne var i århundreder
meget fattige på skov. Tilplantningerne
begyndte i 1788 med anlæg af statsplantager, og med Det danske Hedeselskabs stiftelse i 1866 tog tilplantningsarbejdet yderligere til. For selskabets
vedkommende var et anlæg med en
blanding af rødgran og bjergfyr meget
udbredt, idet man tidligt erfarede, at
det gav kulturerne en vellykket start.
Trods beskedne vækstvilkår stod
man hurtigt overfor en nødvendig
udtynding af bjergfyrrene. Dette
arbejde ville have krævet yderligere
investeringer, hvis man ikke havde
forsøgt sig frem til en teknik, hvor det
var muligt at udnytte de tynde bjergfyrstammer med et positivt økonomisk
resultat. I de tyndt befolkede egne med
store plantager var det ikke muligt at
sælge effekterne som brænde.

Fik tegninger fra Rusland
Det begyndte derfor med en interesse
for trækulsbrænding i miler. På gamle
kort over egnen syd for Herning kan
man se betegnelsen kulmile, der vidner
om, at denne aktivitet har fundet sted
her. Selv om milebrænding på det tidspunkt stadig var knyttet til områder i
vore gamle skovegne, søgte Hedeselskabet at vinde sin egen erfaring i Sverige
og Finland. Metoden gav dog ikke det
ønskede resultat økonomisk, og man
begyndte derfor hurtigt at interessere
sig for en samtidig udvinding af trætjæ-

ren. Fra Rusland fik man tegningerne til
en muret tjæreovn, og man byggede en
sådan i området syd for Herning. Den
var dog for stor og brød sammen efter
få brændinger. Hedeselskabet konstruerede derefter sin egen model, og der
blev først i 1900-tallet opført omkring
20 tjæreovne i forskellige plantager.
Ovnene i Hesselvig er de sidste
der er tilbage, og de blev restaureret
i 1990’erne. De står nu som et meget
velbesøgt industriminde. De var i drift
fra omkring 1910 til årerne efter 2.
Verdenskrig, hvorefter produktionen
blev overført til Hedeselskabets træindustri i Brande, der var oprettet i
forbindelse med de store beskæftigelsesarbejder.
Udvindingen af tjæren i denne tidlige industrivirksomhed forbedrede
økonomien i udtyndingsarbejdet betydeligt.
Kullene blev anvendt til industriformål, opvarmning, madlavning og
til indblanding i svine- og hønsefoder.
Det sidste havde erfaringsmæssigt en
god effekt overfor visse sygdomme hos
dyrene.

Foto: Hedeselskabet

Den udvundne tjære blev brugt til
vedligeholdelse af træværk på bygninger, imprægning af fiskepæle og
fiskegarn samt hegnspæle. Ved enkelte
ovne destillerede man i lange trærør
træsyren, der blev anvendt i garverier.
En udvinding af methanol (træsprit)
krævede en mere forfinet destillationsteknik og blev derfor dengang ikke
et samtidigt produkt af processen.
Trætjære har endvidere i mange år
været anvendt i præparater til behandling af hudlidelser.

Dansk lastbil
med trækulsgenerator
I 1920’erne faldt salget af trækul, og
man eksperimenterede derfor med
nye anvendelser. I 1929 blev således
en dansk bygget lastbil forsynet med
en trækulsgenerator. Generatoren var
fransk. Bilen fungerede tilfredsstillende,
og man havde planer om at overføre
teknikken til jernbaner. Konkurrencen
fra andre drivmidler var dog for hård
til, at man dengang kunne komme
videre med projektet.
Tjæreovnene er et eksempel på,
Foto: Hedeselskabet

Dansk lastbil fra De Forenede Automobilfabrikker i Odense. Lastbilen blev drevet af en fransk
trækulsgenerator, der ses lige bag førerhuset.
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Hedeselskabets arbejdsmåde altid
har været præget af idé, forsøg og
handling. Interessen for dem har
været stor, og mange kom til området
for at se dem i drift. Blandt de besøgende var det daværende kongepar,
der under et besøg i Herningområdet
i 1908 fik forevist ovnene på Høgildgaard i drift.
Et referat fra besøget rummer
blandt andet følgende: »Skovrider
Dalgas førte nu Majestæterne med
Følge ned til Tjæreovnene ved
Høgildgaard, som han forklarede og
foreviste. Ovnene vare i fuld Gang,
en sort Røg vældede ud af Skorstene, og den fede brune Tjære løb
fra Ovnenes Bund ned i de dertil
opstillede Kar. Med stor Interesse
paahørtes Forklaringen om Ovnenes
Virkemaade.«
Majestæten holdt i forbindelse
med besøget på Høgildgaard en tale,
hvori han blandt andet sagde: »Det
er mange Aar siden, at jeg kom her
igennem Egnen, og siden er der
sket store Forandringer. Meget sank
i graven ved Kong Christian, men
hans store Kærlighed og Troskab
til Jylland og Hedesagen er gaaet i
Arv til mig. Jeg er stolt over ligesom
min Fader at være Hedeselskabets
Protektor, og jeg nærer som han den
samme levende Interesse for Selskabets Virksomhed. Gid Hedeselskabet
maa blive sine gamle Traditioner
tro---.«
Finansudvalget med Konseilspræsident J.C. Christensen i spidsen
besøgte ovnene i 1904. Dertil har de
været flittigt besøgt af erhvervsfolk
og forstligt interesserede, og nu som
nævnt af mange turister.
Foto: Herning Kommune

Tjæreovnene i Hesselvig Plantage blev
restaureret i 1990’erne.
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En dansk bonde gør klar til at bringe husdyrgødning på
marken. Bygødning blev kun brugt i begrænset omfang.

E.M. Dalgas frarådede etablering af kloaksystemer, fordi de
var kostbare og forurenede.
Han anbefalede i stedet at
blande bygødningen med tørv
og anvende den i landbruget.

Af P. F. Tøttrup

”Tørvens evne til at desinficere og desodorere gødningsemnerne og navnlig affaldet
fra byerne bliver kun i meget ringe grad
benyttet, hvorfor byernes renholdelse står
på et meget lavt standpunkt, og endelig er
tørvens evne til at forhindre stoftab i gødningen, hvad der er af den største betydning for landbruget, kun benyttet hist og
her på landet, mest i de jydske hede egne,
men kun meget lidt i byerne, hvis samlede
gødningsmasse har en værdi af endog flere
millioner kroner.”
Sådan skrev E.M. Dalgas i 1892 i Hedeselskabets Tidsskrift om en studietur til
Helsingør, Helsingborg og Gøteborg om,
hvordan byerne skaffede sig af med deres
menneskelige efterladenskaber.

Tre renovationssystemer
De tre nævnte byer havde det til fælles, at
de havde indført et tørvestrøelsessystem,
og forfatteren redegør meget grundigt, som
sædvanlig, for fordelene ved dette system
sammenfattet i følgende konklusion.
”Der er i virkeligheden kun tre renovationssystemer:
Det ene er ved vandudskyldning, der er
umådelig kostbart, og det er ikke muligt,
at det bringer os fra dyrene og i halmen,
thi ved at føre de giftige stoffer gennem
et vidt forgrenet kloaksystem ud i kanaler
og havne eller i disses nærhed, bliver man
ingenlunde giften fri, men beholder den
omkring sig og under sig.

Det andet er det hidtil her i landet
brugte system, som kun kan benævnes
svinerisystemet, selv om vogne og tønder er
nok så lukkede og tætte. Thi det nødvendiggør de utilladelige oplag, der gærer og
forgifter.
Det tredje er tørvesystemet, forstandigt
anvendt som i Gøteborg, giver det den
eneste gode løsning. Stofferne bringes
straks i en prober og lugtfri tilstand, de
føres straks ud på landet, de skrækkelige
oplag undgås og by gødningens store værdier kunne komme landbruget til gode i en
vid omkreds, samtidig med, at de hygiejniske fordringer i byerne sker fuld fyldest.”

En plan for Danmark
Ved Jydske Landboforeningers delegeretmøde den 1. oktober 1892 offentliggør
Dalgas en konkret plan for danske forhold.

Først slår han fast, at der hvert år bortføres en betydelig mængde næringsstoffer
fra landbruget navnlig til købstæderne og
hovedstaden. Han forestiller sig derfor, at
næringsstofferne bringes tilbage til landbruget med en transport fra byerne pr.
jernbane. I Jylland kunne man også benytte
det tætte net af mergelbaner for at bringe
gødningen ud til landbruget.
Han peger på, at det er en fejl opfattelse,
når der siges, at bygødningens erhvervelse
til landbruget kun har betydning for dette.
Den har tværtimod betydning for det hele
land og for al virksomhed både i by og på
landet – og den rette benyttelse af bygødningen er derfor et spørgsmål af stor og
almindelig nationaløkonomisk betydning.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Hedeselskabet

Som frimærketegneren Mads Stage forestiller sig E. M. Dalgas
ved Hjortballehøje.
Frimærket er fra 1969
og udarbejdet i anledning af 100 års jubilæet i Hedeselskabet.

E. M. Dalgas og gravhøjene
Dalgas medvirkede til at beskytte fortidsminder,
både ved vejbyggerier og etablering af plantager.

Af P.F. Tøttrup

Ved Småstrups Mølle vest for Århus gravede man i 1861 grus til vedligeholdelse af
landevejen Århus-Silkeborg. Under dette
arbejde stødte man på flere grave fra jernalderen.
Da oplysningen om fundene nåede
Dalgas, der var den ansvarlige vejinspektør,
standsede han straks grusgravningen og
indledte en undersøgelse af den del af fundene, som stadig kunne reddes.
Et par år før havde et par husmænd på
samme egn stødt på begravelsespladser fra
oldtiden. Fundene herfra endte på Oldnordisk Museum i København. Museets direktør C. J. Thomsen bad dengang om at blive
orienteret, hvis der skete yderligere fund.
I overensstemmelse hermed foretog
Dalgas indberetning om de nye fund, der
dog endte på den i mellemtiden grundlagte
historisk-antikvariske samling i Århus, nu
Moesgaard Museum, hvor fundene stadig
opbevares.
Dalgas rapporterede om fundene og
leverede selv tegninger af enkeltgenstande.
Hans arbejde anses for at være på højde
med, hvad fagarkæologer på den tid leverede.

Sagen har interesseret ham så meget, at
han bad C. J. Thomsen oplyse, hvor man
kunne få yderligere vejledning i behandling
af den slags fund.
Dalgas’ værk »Geografiske Billeder fra
Heden« fra 1870 rummer en beskrivelse af
en rejse fra Viborg over Herning og Tarm
til Vejle og af, hvordan de mange forskellige muligheder, der er i hedeegnene, kan
udnyttes. Heri indgår et besøg på Hjortsballehøje sydvest for Herning. Der er tale om
to bronzealderhøje, der er placeret højt i
landskabet, og hvorfra man dengang havde
et frit udsyn over ca. 1 kvadratmil hede.
Herfra formes tanken om et stort tilplantningsarbejde, der senere blev realiseret
med plantagerne Birkebæk, Harreskov,
Høgildgaard og Jyndevad, i alt ca. 3.000 ha.
I en artikel i Hedeselskabets Tidsskrift
fra 1889 oplyser E. M. Dalgas: »Efter forhandling med direktionen for de antikvariske mindesmærkers bevaring, vil Hedeselskabet i den nærmeste fremtid lade udgå
en opfordring til ejerne af hedeplantager
om at sikre fredningen af de deriværende
kæmpehøje, langdysser m.m. og navnlig
på den måde, at ejerne anmodes om at
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udstede en deklaration, hvori fastsættes, at
højene ikke må beplantes, udgraves eller på
anden måde ødelægges, samt at de stilles
under førnævnte direktions kontrol.«
Artiklen rummer en opregning af hedeegne med særlig mange eller særlig interessante oldtidsminder, og der fortsættes med
en beskrivelse af den fortid, hvor hederne
havde været skovklædte.
I 1891 fejrede Hedeselskabet sit 25 års
jubilæum, blandt andet med en folkefest
med op mod 2.000 deltagere på Hjortsballehøje, hvor E.M. Dalgas blandt andet talte
om: »Vore fortidsskove, og de nye skove,
som nu er under opvækst.« Ved 50 års
jubilæet var der fest ved højene igen, denne
gang var Kongeparret deltagere. Ved 100
års jubilæet blev der udgivet et frimærke
med motiv fra højene.

Glimt
af Hedeselskabets
historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan
give læserne et billede af selskabets
historie i Vækst.
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Efter test i vindtunneler gik Hedeselskabet og Polyteknisk Læreanstalt i gang med at dokumentere
læforhold og turbulens omkring læskærme i fuld læhegnsskala. Her på Næsgaard ved Viborg i 1938.

I 1890’erne undersøgte tre
mænd luftstrømmenes
mysterium på Østre Gasværk.
Det førte til ny viden, som i
dag bruges til blandt andet
fly, vindmøller og læhegn

Af P.F. Tøttrup

Bag den finurlige udtalelse: ”Humlebien
kan ikke flyve, men den ved det bare ikke
selv”, lå den kendsgerning, at man indtil
slutningen af 1800-tallet måtte leve med,
at man i den matematisk-fysiske teori ikke
kunne beskrive, hvorfor humlebien kan
flyve.
Men i 1890’erne fik en ny viden om
aerodynamik sit gennembrud med præcise
målinger i vindtunneler. Det skete i Danmark og fik betydning for, hvordan man i
dag bygger fly og vindmøller, men også for
opbygningen af nutidens læhegn.
Pionererne var ingeniør H. C. Vogt,
gasværksbestyrer I. O. V. Irminger, Østre
Gasværk i København, og fysikeren og
meteorologen Poul la Cour.
H. C. Vogt interesserede sig for flyvemaskiner, og det var ham, der satte gasværksbestyrer Irminger i gang med de grundlæggende forsøg.
En egnet vindtunnel fandt man i trækkanalerne til skorstenen på Østre Gasværk,
hvor man kunne opnå en rimelig konstant
luftstrømning. Irminger målte trykforde-

lingen omkring mange forskellige hule
legemer med huller i overfladen. Herved
påviste han sugningens dominerende
betydning. Irminger fik æren af at være
den, der ført bevis for opdagelsen.
Poul la Cour arbejdede med vindmøller. Også han havde en vindtunnel på
Askov Højskole, hvor han var lærer. Hans
vindtunnel var drevet af en vindmølle,
og formålet var at finde frem til den mest
effektive vindmølle. Hans resultater kan
spores helt op i konstruktionen af moderne
vindmøller.
I slutningen af 1930’erne foretog professor ved Polyteknisk Læreanstalt, dr. Techn.
Chr. Nøkkentved, forsøg med læskærme
i en vindtunnel. Efter forslag fra Irminger
afprøvede man såvel lukkede som hullede
skærme ud fra den enkle opfattelse, at en
skov kunne sammenlignes med en hullet
skærm.
Det viste sig, at den hullede skærm gav
størst lævirkning.
Irminger var nestor i Hedeselskabets
repræsentantskab. Han gjorde opmærksom
på Nøkkentveds arbejde, og det førte til et
samarbejde mellem Hedeselskabet og Nøkkentved i årene 1938-40.

Kom og se en vindtunnel
Hedeselskabet har en vindtunnel på
sit museum i Viborg. Vi holder jævnligt rundvisninger, hvor du kan få den
at se. Læs mere om museet på
www.hedeselskabet.dk/museum

Irminger kom således på sine sidste
årsmøder i Hedeselskabet til at se sit pionerarbejde inden for aerodynamisk forskning give håndgribelige resultater i form af
Nøkkentveds beretninger om resultatet af
samarbejdet.
Som sidste led i denne forskning skrev
civilingeniør Martin Jensen sin doktorafhandling i 1954 med titlen ”Lævirkning”,
der omfattede vindtunnelforsøg og praktisk
opstilling af skærme i marken, og som
noget nyt undersøgelser af forøgelsen af
udbyttet på markerne på grund af lævirkning.
Med dette fik læplantningen et solidt
videnskabeligt grundlæg at arbejde på – en
viden, der fortsat anvendes i forbindelse
med opbygningen af læhegn og eksempelvis beregning af den optimale afstand
mellem hegnene

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Hedeselskabet
og Islands skovsag
En ung C.E. Flensborg var involveret i træplantning

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.

i Island, før han blev ansat i Hedeselskabet.

Af P. F. Tøttrup

Man har antaget, at omkring 27 procent af
Islands areal har været skovbevokset ved
det tidspunkt i 800-tallet, hvor indvandringen tog fart.
I slutningen af 1900-tallet var skovprocenten kun 1,2. Årsagen må søges, som i
Danmark, i menneskers og husdyrs ødelæggende indvirkning.
I 1805 lykkedes det i Danmark med en
fremsynet skovlov at bremse denne udvikling, ligesom senere skovplantninger har
øget skovarealet fra omring 2 procent til nu
omkring 13 procent.
I 1898 fremsatte den danske kaptajn
og grønlandsforsker Carl Ryder – der også
foretog rejser til Island – den tanke, at man
kunne påbegynde et arbejde for at afhjælpe
den træmangel, der var på øen. Han henvendte sig i den forbindelse til professor i
skovbrug ved Landbohøjskolen C.V. Prytz.
Det skete efter, at Kaptajn Ryder havde
vakt Landhusholdningsselskabets interesse
for økonomisk at bistå ved anlæg af en lille
plantage ved Thingvellir.
Da der ingen forstlige erfaringer forelå,
og da der ville gå flere år, inden man opnåede tilstrækkelig erfaring, valgte man til en
begyndelse at anvende planter fra danske
planteskoler.
Kaptajn Ryder ville udvide erfaringerne
til også at omfatte Nordlandet, hvis klima
afviger fra Sydlandet, og han besøgte to
steder mod nord, Grund og Hals. Til tilplantning heraf indsamlede han privat
1.750 kr og fik Altinget til at bevilge 1.000
kr.
Til at udføre arbejdet i praksis valgte
man den danske forstkandidat C.E. Flensborg.
C.E. Flensborg blev kanditat i 1898.
Under sin uddannelse havde han i 1890-92
haft et ophold på Høllund Søgaard (Dalgas’
ejendom) hos Hedeselskabets navnkundige
skovrider J.C. Sørensen.
Da C.E. Flensborg i 1901 rejste til
Island, havde han til opgave dels at lede

de nødvendige arbejder, dels at undersøge
forskellige egne, især Lagarfljotdalen med
Hallormstadir skov. Sin rejseberetning fra
denne tur slutter Flensborg således: »Det er
i høj grad ønskeligt, at der gøres noget for
at forbedre skoven ved Hallormstadir og
redde den fra at dele skæbne med andre
islandske kratskove, det er kun et tidsspørgsmål, når Nordskoven ophører med at
fortjene navnet af skov.«
Flensborg blev ansat ved Hedeselskabet
i 1902, hvor han blev involveret i tilplantningsarbejder på Færøerne, samtidig med
at han hver sommer indtil 1906 berejste
Island med henblik på at følge resultatet af

tilplantningerne samt undersøge krat- og
skovrester.
I 1906 havde Hedeselskabet islandsk
besøg. Deltagerne var minister Hafstein, islandske Altingsmedlemmer m.fl.
Gæsterne blev budt velkommen på Hjortsballehøje, og turen gik derefter til Høgildgaard, Birkebæk og Hesselvig.
Omkring 1990 havde Hedeselskabet
endnu et islandsk besøg. Der var her tale
om personer fra Islands skovsag, og de
havde et godt kendskab til besøget i 1906.
De havde bedt om, at der blev arrangeret
en tur med samme rute, som blev fulgt i
1906.

Hallormstadir skov. Gengivelse fra bogen Perlur i nátturu Islands, Gudmundur Páll Ólafsson.
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Fotos: Kongenshus Mindepark

Renerne på heden blev en kortvarig fornøjelse,
blandt andet på grund af sygdom blandt dyrene.
e.
Det indsatte billede viser samerne Nordfjeld
og Sara, der kom til Danmark for at passe
renerne.

Forfatteren og journalisten Johannes Beck overbeWJTUFJFOTUPSLCNBOEPN BUEFULVOOFCMJWF
FOHPEGPSSFUOJOHBUBWMFSFOTEZSQlIFEFO.FO©

Af P.F. Tøttrup

”Hans Dall’s Renpark - 1913” står der over
hoveddøren til Kongenshus Hotel, der
ligger ved indkørslen til Kongenshus Mindepark i Midtjylland.
Baggrunden for inskriptionen er, at
forfatteren og journalisten Johannes Beck i
begyndelsen af 1900-tallet fik idéen om, at
der kunne avles rensdyr på den jyske hede.
I 1910 oprettede og blev han formand
for ”Foreningen for Rensdyravl paa den
jydske Hede”. Samtidig lykkedes det ham
at overtale storkøbmanden Hans Dall til at
anlægge en større renpark på heden.
Johannes Beck havde gennem nogle
år interesseret sig for rener og havde
flere gange været i Norge med besøg hos
samerne. Han kombinerede interessen med
en leksikal oplysning om, at 1 pund rensdyrlav havde samme næringsværdi som 3
pund kartofler. Derfor fandt han det naturligt, at man brugte rener til at udnytte den
foderreserve, der dengang fandtes i rigelig
mængde i heden.
Staten gav 100 kr. i tilskud, og en kreds af
rigsdagsmedlemmer samlede 95 kr. ind til

formålet. Cigarfabrikant Obel støttede med
600 kr. ligesom Majestæten gav et beløb.
Tanken fik tilslutning fra godsejer C.
Bech, Engelsholm, der på det tidspunkt var
direktør for Hedeselskabet, skovriderne
Chr. Dalgas og G. Morville samt forfatteren
Johan Skjoldborg. Men der var også eksperter, der mente, at renerne ikke ville trives
her til lands.
Johannes Beck anførte om økonomien:
Geviret, der sættes op hvert år, kan sælges
til Tyskland, der er gode priser på renkød i
København, skindet kan sælges, pluk håret
af renen, som i lighed med fåreuld kan
sælges. Han fandt også smagen af rensdyrkød bedre end kød fra får.
Hans Dall gav Johannes Beck til opgave
at opkøbe Kongenshusarealerne (ca. 1200
ha), som blev indhegnet til de indkøbte
rener.

Hans Dall lod slotsarkitekt Thorvald Jørgensen udarbejde tegningerne til boligen,
der nu er en del af Kongenshus hotel. Pris:
Jordkøb 150.000 kr., indhegning (4 mil) godt
70.000 kr., indkøb af dyr 50.000 kr., bygning
35.000 kr. Dertil kom udgifter til folkehold,
bil, chauffør mm. Alt i alt en omkostning på
ca. 500.000 kr.
Der blev ansat to samer, Nordfjeld og
hans kone Sara, der boede på samervis og
passede renerne.
Året efter dyrenes ankomst regnede man
med at have en bestand på 1000 dyr.
Det hele blev en stor turistattraktion, så
længe det varede.
Allerede efter 3 år forlod Johannes Beck
projektet, og da var bestanden allerede
formindsket på grund af sygdom blandt
dyrene. Under Første Verdenskrig blev så
godt som hele bestanden slagtet og solgt til
Tyskland. I 1923 var der 3 rener tilbage, og
kort efter solgte Hans Dall ejendommen. I
1942 blev den erhvervet for at indrette en
mindepark for hedens opdyrkere.
I nyere tid holdes der en bestand på
1000 får (moderdyr) for at pleje heden.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Foto: Hedeselskabet

Gennem nutidens fokus på branding af virksomheden, var
dette en rigtig god historie. I 1919 bragte Hedeselskabets tids-

Hedebonde i roemarken med en lille purk ved
sin side. Billedet er fra 1914, få år før den britiske
journalist besøgte Danmark og blev imponeret
over hedebøndernes fremdrift.

skrift en artikel fra The Times i London – om Hedeselskabet.
Den var skrevet af en britisk journalist, der havde besøgt Danmark, og under titlen ’Hedeselskabets virksomhed – et heltedigt’ skildrer han sit meget positive indtryk.
Af P.F. Tøttrup

I 1866, det år Det danske Hedeselskab blev
oprettet, var det just ikke nogen tålelig
fremtid, de fleste danske imødeså. To femtedele af Danmark var blevet frarøvet i en
uretfærdig krig, og Europa havde set til i
tavshed. Alt hvad Danmark tilsyneladende
kunne vente, var en fremtid med fattigdom
og afhængighed.
At Danmark så fuldt ud har genvundet sin velstand og dermed sin tro på sin
nationale bestemmelse, skyldes i nogen
grad den udholdenhed og det vidsyn,
der fandtes hos én mand, nemlig Enrico
Mylius Dalgas. Da han grundlagde Det
danske Hedeselskab, udviklede han hos
sine landsmænd den tro, som han selv var
opfyldt af: ”Vi har tabt meget af Danmark.
Vi må sørge for at sætte den jord, vi har
tilbage, i stand til at yde mere end fuldtud,
ja til at yde mere end fuldtud for at opveje
alt, hvad vi har tabt.”
At blive medlem af Hedeselskabet, som
aldrig er blevet træt i sin kamp med de øde
egne, står åbent for enhver dansker mod
en betaling af et kontingent på mindst 5
kroner årlig, og medlemstallet er i øjeblikket 9.416. Desuden får selskabet i betydelig

grad statstilskud. Beretningen om dets virksomhed må betegnes som storslået.
Selskabets arbejde er opdragende og
vejledende. Det har lært hedens beboere
at hjælpe sig selv, har vist dem, hvordan de
ved metoder, der støtter sig til videnskaben,
og ved forstandigt samarbejde kan forvandle moser til smilende landskaber.
Lad mig (den britiske journalist, red.)
nævne blot et eksempel på fremskridt, som
jeg selv har haft den lykke at se.
I 1895 overtog en lille landmand, som
sin arvepart fra fødegården, en hedelod
på 85 tønderland, hvoraf otte var opdyrket
og fem pløjet, og der var ingen bygninger
og besætning. Han ejede en kapital på 150
kroner, som han brugte til at få en brønd
gravet. Han giftede sig, og hans kone bragte
ham ingen medgift ud over sin store flid og
sine arbejdsvante hænder.
Hvor der engang var mørk og øde hede,
er der nu en pæn og moderne gård, en

have fuld af gammeldags engelske blomster
og vidtstrakte og velkultiverede marker. I
1895 var der ingen besætning – nu er de
ejere af 2 heste, 10 á 12 køer og 6-8 ungkreaturer, 5 får, 10 á 15 svin. Afgrøden af korn
er forøget 10 gange og af kartofler 12 gange.
Dette er vel at mærke kun et typisk
eksempel blandt mange. Følelsen af at være
herre på egen grund, den stolte følelse af
selv at være ejer er naturligvis en drivfjeder
til at forbedre jorden, og klogelig tilskynder
Hedeselskabet vejledere og rådgivere til
selveje.
Der er en ting ved Hedeselskabet, der er
meget iøjnefaldende for folk, der er vante
til den flothed med personale, som det nye
engelske bureaukrati udviser, det er en
meget lille stab, hvormed der arbejdes.
Man kan næsten fristes til i sit hjerte at
sympatisere med den danske digter Aakjær,
som har kæmpet for, at man skulle bevare
lynghederne. Næsten – men så kommer
man til at huske på det smilende kornbærende land, på de nydelige, stråtækte
bondehuse, på den renlige, lykkelige og
tilfredse landbefolkning, hvis bedsteforældre kun kunne fravriste jorden det mest
nødvendige udkomme.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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En hjorddreng rejste fra
Birkebæk ved Herning
til USA, blev journalist
og vendte tilbage for at
berette om forvandlingen
af barndommens verden.

Af P.F. Tøttrup

Omkring 1864 løb hjorddrengen Peder
omkring på markerne ved gården Birkebæk i nærheden af Herning. Senere blev
drengen voksen og tog til Amerika. Imens
blev Birkebæk opkøbt af Hedeselskabet og
plantet til med skov.
I 1921 vendte den voksne Peder K. Toksvig tilbage til Birkebæk, nu som korrespondent for New Yorker-bladet ”The Globe”.
Under besøget skrev han en artikel i Hedeselskabets tidsskrift, hvor han fortalte om
de store forandringer på heden:
”Den udstrakte mørke hede var næsten
helt forvandlet til vældige grønne plantager, og de mørke hustage havde mange
steder givet plads for røde tegltage. Egnen
var slet ikke til at kende igen. Såsnart jeg
kom på Birkebæk mark, var jeg i strengeste
forstand på kendt grund. Her havde jeg
løbet på kryds og tværs, ofte med bare
ben, men det var Birkebæk mark og dog
ikke Birkebæk mark. Disse høje træer forhindrede mig ofte i at se mig omkring og
finde kendte steder, dog jo, der til venstre
for vejen, nær åen så jeg noget af en kendt
skrænt, hvor jeg i de varme sommerdage
havde slukket min tørst ved et køligt kildevæld.
Gårdens ejer hed Niels Birkebæk, kaldet
gamle Niels. (…) Han havde kun et øje, det
andet havde en hest slået ud. Han var en
alvorlig, stille og tænksom mand, der syntes
at være præget af hedens tungsind. Jeg
husker så tydeligt, hvor han sad ved bordet,
når vi spiste, hvor alle de andre sad, og hvor
jeg selv sad. Der blev sjældent eller aldrig

talt ved bordet. Niels Birkebæk var en
fåmælt mand, og var han til stede, herskede
der gerne tavshed. Jeg skulle da nok vogte
mig for at sige noget - undtagen jeg med
nogenlunde sikkerhed kunne læse i det ene
øje, at gamle Niels var i særligt godt humør.
I begyndelsen troede jeg, at Niels Birkebæk
kun var min strenge husbond, men jeg
lærte senere, at han også var min faderlige
ven og velgører, hvem jeg mere end nogen
anden kan takke for den uddannelse, jeg fik
på Staby højskole og Jelling seminarium.
Af Niels Birkebæk den yngre fik jeg min
første undervisning i geometri. Han og jeg
tærskede i loen en dag med håndplejle. En
gang vi havde fået halmen fjernet, forklarede han for mig, hvad en spids, en ret og
en stump vinkel er, idet han lagde sin plejl
ned på lo-gulvet og lod de to plejldele være
vinklens ben.
Under mit besøg denne sommer i Arnborg, Skarrild og Søndre Felding sogne

lagde jeg mærke til den nytte engvandingskanalerne havde været til i denne usædvanlige tørre sommer. Jeg kan huske, at
E.M.Dalgas holdt møde om kanalanlægget
med beboerne.”
Han slutter den næsten 15 sider lange
artikel således:
”Det danske Hedeselskab har, så vidt
jeg ved, nu i en lang årrække været den
organisation, der mere end nogen anden
har været ledende, vejledende og støttende
i alt vedrørende hedens kultivering. Det
har været støttet af en trofast skare medlemmer, en skare, der sikkert vil forøges
med mange ny, når den opgave, selskabet
agter at løse i fremtiden, ligger klar for den
offentlige bevidsthed.”
Et barnebarn af forfatteren var den
kendte TV journalist Claus Toksvig, og et
andet barnebarn, Lars Toksvig, sluttede
karrieren som statsskovrider i Nordsjælland.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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En dansk-amerikaner
vender tilbage til heden
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Hedeselskabet

Retablering af råstofgrave
går langt tilbage
Foto: Hedeselskabet

Det er ikke noget nyt,
at man kan skabe et nyt
attraktivt landskab, når
udgravning af råstoffer
er afsluttet. Det første
brunkulsleje blev tilplantet i 1921.
Af P.F. Tøttrup

Den første geologiske omtale af brunkul er
fra 1832, og der indledes senere løbende
undersøgelser ved boringer i undergrunden
med det formål at kortlægge forekomsterne.
Vore brunkul er ca. 15-20 millioner år
gamle og er dannet af planterester, der
under de rette betingelser er omdannet til
kul. Kullagene er gennem tiderne dækket
af flere geologiske lag, såvel lavaafsatte og
søafsatte samt istidsaflejringer.
Naturlige blottelser af brunkul, der
blandt andet findes langs bunden af vestjyske ådale, må have været udnyttet langt
tilbage i tiden, men udnyttelsen har ikke
sat sig spor i landskabet.
I E.M. Dalgas’ bog »Geografiske Billeder
fra Heden« (1868-69), har han tegnet et
tværsnit af Skjernådalen ved Sandfeldgaarde. Her vises et kullag i dalens side på
ca. 3,5 m, der er blottet ved erosion af terrænet gennem årtusinder.
På trods af gammel viden om forekomsten af brunkul er det først ved begyndelsen af 1. verdenskrig, der for alvor kom
gang i udnyttelsen, som varede indtil 1. maj
1970.
Der er indtil nu udnyttet ca. halvdelen
af de kendte reserver, men det er højst
tvivlsomt, om man vil optage brydning
igen, idet det vil have store miljømæssige
konsekvenser.
Der er indtil nu omgravet et areal på
godt 3000 ha ved brydning af kul. Det største samlede areal er ved Søby og Fasterholt,
ca. 900 ha.
Under anden Verdenskrig krævede
brydningen meget arbejdskraft. Den
dagældende lovgivning krævede, at kullene
skulle brydes med håndkraft. Kun overjorden måtte fjernes med maskiner.
Også Hedeselskabet laboratorium fik

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.

opgaver i forbindelse med produktion af
brunkullene, idet brændværdien for kullene bestemte, om det kunne betale sig at
grave dem op.

Tilplantning af brunkulslejer
Allerede i 1921 tilplanter man det første
brunkulsleje i nærheden af Fasterholt.
Hedeselskabet medvirker ved plantningen,
og der anvendes såvel løv- og nåletræ samt
frugttræer. Plantningen er gået til i forbindelse med nye gravninger i området.
I 1935 tager den daværende amtmand i
Ringkøbing amt initiativ til at tilplante 5 ha
omgravet brunkulsleje ved Troldhede for
offentlige midler, og i 1945 overdrog staten
yderligere 80 ha til Jagtrådet, dels samme
sted, og dels i Nr. Vium samt Ahlergaarde.
Hedeselskabets skovrider A. Mørch
Sørensen og arboretforstander C. SyrachLarsen forestod tilplantningen, med et
resultat der betød meget for det videre
arbejde.
I 1949 bevilger staten 160.000 kr. til tilplantning efter brunkulgravning.
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Det rakte til plantning på 10 procent af
arealerne. Hedeselskabet stod for arbejdet,
der blev udført i striber. Bevillingen er
brugt i 1957.
Fra 1950 tog brydningen et uventet
opsving, og da det særlige tilsyn ophørte i
1954, var der herefter ingen regulering af
gravningen og ingen sikring af retablering.
Dette uheldige forhold blev afbødet
med brunkulloven af 1958, som pålagde
entreprenørerne pligt til at retablere.
Hedeselskabet havde indflydelse på lovens
udformning. Der var på det tidspunkt to
private arealer, der kunne fremvise særligt
vellykkede resultater: Lejerne ved Fiskbæk
og Kjærballegaard ved Uhre.
I forbindelse med lovens vedtagelse blev
der afsat en bevilling på 300.000 kr. til
beplantning af ikke pligtige arealer. Heraf
gik 50.000 kr. til en særlig demonstrationsplantning på et 20-30 ha stort areal ved
Søby, senere kaldet Ørkenarboretet
Resten af bevillingen blev administreret
af Hedeselskabet, som også forestod tilsynet
med retableringen af de pligtige arealer
indtil opgaven var løst.
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Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.

Var det en romer,
der inspirerede
til mergling af heden?
Få år efter Kristi fødsel skrev
en kendt romer om brugen af
mergel til at forbedre landbrugsjord. I Danmark satte
Dalgas og Hedeselskabet merglingen i system og bragte kendt
viden op i en storstilet indsats.

Af P. F. Tøttrup

Sidst i 1920’erne lykkes det redaktionsudvalget for Hedeselskabets Tidsskrift
at overtale den dengang meget kendte
professor i skovbrug A. Oppermann til at
skrive en række artikler til tidsskriftet. Det
førte blandt andet til et særtryk med titlen
”Landvinding i Danmark før 1866.”
I et afsnit om ”Mergling i gamle dage”
citerer Opperman Søren August Fjelstrup
(1773-1859) fra en ”Vejledning til et godt
jordebrug for den danske bonde-stand”: ”Af
alle midler man har til jordbundens forbedring, er ingen bedre end mergel eller liin,
som den kaldes på Jyllands Vestkant, og
det er derfor sandt, hvad ordsproget siger:
”Hvo som har mergel på sin mark, har en
guldgrube.””
Søren August Fjelstrup var ejer af Sindinggaard ved Herning og blev senere
hædret i Kongenshus Mindepark. I samme
vejledning nævner han også Mads Lillelund, den tidligere ejer af Sindinggaard,
som ligeledes kendte til mergling af landbrugsjorden.
Men hvor havde Mads Lillelund lært at
mergle?

I. P. Olesen, Hedeselskabet, borer efter mergel i 1910.

Her gør professor Oppermann et tankeeksperiment. Måske havde Lillelund hørt
om mergling i England og Frankrig, hvor
man allerede midt i 1700-tallet var langt
fremme. Men han kunne også have hørt
om det fra sin broder Thomas, der var
præst i et sogn sydøst for Løgstør. Gennem
sin klassiske dannelse kunne præsten have
stiftet bekendtskab med bogen ”Historia
Naturalis” (”En Naturhistorie”) skrevet af
romeren Caius Plinius Secundus (også
kendt som Plinius den Ældre), der omkom
under Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr. Oppermann forestiller sig, at Mads Lillelund
besøger sin broder præsten, der læser op
af bogens afsnit om anvendelsen af mergel
i perioden før og under Romerriget – og
derefter tager hjem til sin gård for at søge
efter mergel.

Den romerske naturhistorie
Gaius Plinius Secundus’ Historia Naturalis findes i en engelsk oversættelse fra 1855.
Den kan hentes på www.perseus.tufts.edu. Søg på Pliny (engelsk for Plinius).
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Vi ved desværre ikke præcist, hvor
inspirationen kom fra, da Mads Lillelund
og andre hedebønder begyndte at mergle i
1700-tallet. Men vi ved, at med E. M. Dalgas
og stiftelsen af Hedeselskabet i 1866 blev
der for alvor sat gang i anvendelsen af
mergel til at forbedre jordkvaliteten i hedeområderne.
I Dalgas’ bog ”Geografiske Billeder fra
Heden” (1868-69) skildrer han et besøg på
Sindinggaard. I området ser han, at opdyrkningen af heden skrider stærkt fremad,
fordi mergel og ler fremtræder hyppigt.
I et senere kapitel nævner E. M. Dalgas,
at Hedeselskabet vil påbegynde boringen
efter mergel flere steder i indeværende år
(1868).
Professor Oppermann afslutter sin artikelserie med følgende ord: ”Men vor tids
arbejde, som skal bære fremtiden, bygger
på fortiden, hvis frugter, de søde som de
bedske, nutiden høster. Hedeselskabet har
på mange områder begyndt virksomhed
på kendt viden, men har på for eksempel
mergelområdet bragt kendt viden op i en
storstilet indsats.”

Hedeselskabet

Glimt af
Hedeselskabets historie

7LTU  

A/S Jydsk Landvinding
– et historisk
beskæftigelsesprojekt

Al er et hårdt lag af mineraler og
næringsstoffer, der har aflejret sig i
jorden. Alen var fra få cm op til 60 cm
tyk, og Jydsk Landvinding brugte store
plove og bæltetraktorer til at pløje allaget op.

I Skovsende Plantage gennemførte Skovforeningen og Hedeselskabet forsøg med
tilplantning med bøg på alholdige hedearealer. Billedet er fra en præsentation af forsøget i 1934.

Store private virksomheder
og fonde finansierede opdyrkOJOHBGIFLUBSMBOECSVHTKPSEJlSFOF

Af P.F. Tøttrup

I 1924 indledte Hedeselskabet og Dansk
Skovforening tilplantningsforsøg på heden.
Resultaterne viste sig så gode, at professor
Fr. Weis fra Landbohøjskolen gennemførte
ny forskning og en videnskabelig omvurdering af alholdige heders værdi til opdyrkning og beplantning. Ved at lade ploven gå
under allaget og bryde det op i brokker og
flager til blanding med blegsand og lyngskjold, opnår man, i forbindelse med senere
tilførsel af kalk, fosfat- og kaligødning, at
aktivere alens og lyngskjoldens indhold af
kvælstof til nytte for kulturplanterne, var
konklusionen
Som en udløber af de gode resultater
oprettede en kreds af personer med faglige og sociale interesser i 1937 A/S Jydsk
Landvinding med det formål at opkøbe og
opdyrke jord, der herefter skulle udstykkes
og sælges som selvstændige ejendomme.
Initiativet må ses som et af datidens
mange tiltag for at skabe arbejdspladser
til afhjælpning af arbejdsløsheden ved at
oprette produktive virksomheder.

Store danske virksomheder stod bag
På kort tid lykkedes det at tegne et aktiebeløb på 150.000 kr. Aktionærerne var bl.a.
Carlsberg Bryggerierne, Mærsk rederierne
og skibsreder A.P. Møller, godsejer dr. med.
K.A. Hasselbalch, civilingeniør Knud Højgaard, fru Karen Schultz, De danske Sukkerfabrikker, De danske Spritfabrikker,
direktør O. Vang Lauridsen.

Foto: Hedeselskabet

Selskabets administration blev varetaget
af Hedeselskabet og med selskabets senere
direktør Niels Basse som direktør.
I tilslutning til arbejdet oprettede Hedeselskabet en maskincentral, der først havde
til huse i Frederiks, og som i 1946 blev
overført til ejendommen Klosterlund, der
var overtaget af Hedeselskabet ved gavebrev.

OZFMBOECSVHTFKFOEPNNF
I perioden 1938-1965 blev der opdyrket
omkring 3.000 ha omfattende 12 større og
mindre områder. Der blev oprettet omkring
125 nye ejendomme og afslået tillægsjord
til ca. 50 bestående ejendomme. Endvidere
blev der tilplantet omkring 200 ha.
Da hedeopdyrkning ikke længere var

mulig ændrede A/S Jydsk Landvinding
formål, hvorefter man gik over til tilplantningsforsøg. Til formålet indkøbte man to
landbrugsejendomme i Munklinde, i alt ca.
50 ha. Derudover støttede man formål som
læplantning m.m.
Da arealerne var tilplantede blev disse
i 1999 pålagt fredskovspligt mod at landbrugspligten blev ophævet. Herefter var
tiden inde til, at Hedeselskabet i henhold til
aktionæroverenskomsten købte de øvrige
aktionærer ud, samtidig med, at man påtog
sig at afslutte forsøgene.
I 2010 køber Hedeselskabet plantagen
ud af aktieselskabet, og A/S Jydsk Landvinding er i dag et hvilende selskab med
en formue, som kan aktiveres, når der igen
viser sig et formål af samfundsnyttig art.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Hedeselskabet

Hvad er al?
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Fabrik i Birkebæk Plantage
producerede olie, der blev
brugt som nervestyrkende
middel, luftforbedringsmiddel og som ingrediens i
balsam, salte og sæbe.

Af P. F. Tøttrup

I 1895 modtog Hedeselskabet en
henvendelse fra dr. med. O. Storch,
København, om bjergfyrolie til medicinsk brug. Storch oplyste, at han et
par år tidligere havde været i Bayern
og der havde set en inhalationsanstalt
for brystlidende. De syge opholdt sig i
en hal, i hvilken vanddamp strømmede
op gennem et støre lag bjergfyrgrene.
Desuden præpareredes en bjergfyrolie
ved destillation.
En læge i Leipzig, der var specialist i
bryst- og strubelidelser, svarede på en
oplysning fra Storch om, at vi i Danmark måtte lægge os efter destillationen og lade olien komme i handelen.
Denne henvendelse ses ikke at have
medført initiativer til at følge lægens
råd på daværende tidspunkt, men i
1926 nedsatte Hedeselskabet et udvalg
til udnyttelse af bjergfyrren. Udvalget
foreslog blandt andet, at Hedeselskabet
skulle gå i gang med udvinding af æteriske olier af bjergfyrkvas.
Det var en professor Bache der, efter
et ophold i Tyrol, henledte udvalgets
opmærksomhed herpå, ligesom inspirationen også kom fra overlæge Arne
Faber, Silkeborg Bad, der fremstillede
præparater af friske fyrregrene.
En privat ansat skovrider H. C. Bache
(bror til professoren), blev af selskabet
sendt til Tyrol for at studere anlæggene

der. Han blev vel modtaget af en forstingeniør Böcklinger, der gav alle oplysninger og gik ind på at sende en mand
til Danmark for at vejlede i anlæg og
drift af en fabrik.
Staten fandt sagen væsentlig og
bevilgede 8000 kr. til Hedeselskabet til
den første fabrik, der blev opført ved
Proosthus i Birkebæk Plantage. Allerede
efter tre ugers produktion kunne man
se, at man fik en smuk og fin olie som
produkt.

1 ton kvas gav 3 kg olie
I fabrikken beskæftigedes 4 mand og
ved kvashugst 5-6 mand dagligt. Af 1
ton bjergfyrkvas udvandt man 3-3½ kg

olie, og i døgnet oparbejdede man 3200
kg bjergfyrkvas.
Olien blev brugt som nervestyrkende middel i bade, ligesom olien blev
anvendt i vandfordampere på radiatorer, hvilket gav en frisk luft i stuerne.
Tillige anvendtes olien til andre præparater som balsam, salte og sæbe.
Trods vanskelighed med afsætningen
på grund af konkurrence fra udlandet,
lykkes det Hedeselskabet at få en aftale
(eneret) med selskabet a/s Danapin i
København. Denne aftale bestod indtil
1952. Da var anlægget udtjent, og da
man ikke opnåede en tilfredsstillende
prisaftale med Danapin, indstillede
man produktionen.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange
år, har indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store
hukommelse, så vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Hedeselskabet

Da Hedeselskabet
producerede olie af
bjergfyrnåle

8 / Vækst 3•2010

Hedeselskabet

Typisk bungalow, hvor
der er anvendt plader fra
Troldhede Pladeindustri.

Hedeselskabet var med til
at starte pladeindustrien
i Troldhede, som i 75-året
i 2010 har skiftet navn til
Troldtekt a/s.
Foto: Hedeselskabet

Pladeindustrien i Troldhede
Af P. F. Tøttrup

I 1936 holdt Hedeselskabets daværende
direktør C.E. Flensborg på opfordring et
foredrag i Industriforeningen med emnet
»Hedeselskabets træindustrielle opgaver«.
Direktøren omtalte her for første gang
offentligt produktionen af to produkter,
en blød fiberplade (Danatex) fremstillet af
bjergfyr, og en træbetonplade (Troldtekt),
en blanding af træuld og Portland cement.
Produktionen af Danatex tog udgangspunkt i det i 1929 af Hedeselskabet nedFoto: Hedeselskabet

satte bjergfyrudvalg, der skulle undersøge
nye anvendelsesområder for dette råtræ.
Senere fulgte en opfordring fra direktør
Oscar Smith, Brunshaab, om, at Hedeselskabet skulle interessere sig for produktion
af en blød fiberplade. I 1935 afsluttede
Hedeselskabet et samarbejde med dr. tech.
T. H. Madsen, Teknogisk Institut, om en
prøveproduktion.
Direktør Oscar Smith havde på dette
tidspunkt overtaget udnyttelsesretten til et
tysk patent til fremstilling af selvbærende
loftbygningsplader (Troldtekt).
Det gamle engrosfirma L. Hammerich
i Aarhus var interesseret i forhandlingen
af de to produkter, og man blev i 1935
enige om stiftelsen af a/s Troldhede Pladeindustri med en kapital på 100.000 kr.
Den første bestyrelse kom til at bestå af
Hedeselskabets formand hofjægermester
C. Lüttichau, Tjele, som formand, grosserer
P. Hammerich, Aarhus, og direktør Oscar
Smith, med sidstnævnte som adm. direktør.
Hedeselskabet overdrog produktionsretten
til Danatex til det nye selskab. Til gengæld
fik Hedeselskabet eneretten til råtræleverancerne.
I 1938 skrev Oscar Smith en artikel i
Hedeselskabets Tidsskrift om de nye produkter: »Danmarks rigdom på mursten og
cement og relative fattigdom på bygningstræ har længe præget dansk byggeri. Der
bygges stort set meget solidt – og meget
koldt herhjemme. Træets ynde i arkitekturen og træets burende favntag om husene,
således som det kendes både fra vore nordlige og sydlige nabolande, findes sjældent

Troldtekt-plade fremvises foran fabriksbygningen.
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i Danmark. Det synes som om autoriteter
og låneinstitutter kun tænker på, at der
skal opføres uforgængelige bygninger uden
smålige hensyn til, at vort klima kræver
lunhed for mennesker og husdyr - og til,
at brændslet til boligernes opvarmning for
langt den største dels vedkommende må
hentes ude fra.«
Fabrikken i Troldhede fik stor betydning
for de nærliggende plantagers afsætning af
råtræ.
Produktionen af Danatex blev indstillet
sidst i 1960’erne.
Troldtekt blev fra 1964 fremstillet på
et fuldautomatisk anlæg – det første, der
blev opstillet i Danmark. Der er i de senere
år investeret kraftigt i dette produkt, der
senest har opnået en fornem miljøpris.
I 1981 solgte Hedeselskabet sine aktier
i Troldhede Pladeindustri. Virksomheden,
der i 2010 kunne fejre 75 års jubilæum, har
i den forbindelse skiftet navn til Troldtekt
a/s.
Der blev tidligt opført boliger og staldbygninger i træbeton, og der er stadig huse
herhjemme fra den periode.

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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Fremstilling af stakryttere til
tørring af hø i Brandevirksomheden.

Brandevirksomheden
havde i mange år succes
med at fremstille blandt
andet hegn og trækul til
barbecues for at nyttiggøre de mindre effekter,
som blev oparbejdet af
Det Flyvende Korps.

Brandevirksomhedens
milepæle
Af P.F. Tøttrup

Umiddelbart efter oprettelsen af beskæftigelsesforanstaltningen »Det flyvende Korps«
i 1937 begynder man i Brande en produktion af stakryttere (stativer til tørring af hø).
Med denne begyndelse af Brandevirksomheden opbygger Hedeselskabet virksomheden med det formål at kunne nyttiggøre de mindre effekter fra plantagerne.
I 1937 kan man endvidere læse, at da
det har voldt vanskeligheder at afsætte de
mange mere eller mindre dårlige rummeter
brænde, som Korpset har oparbejdet, bliver
der nu gjort forsøg med trækulsbrænding.
Der er tale om brug af flytbare franske jernovne, som også bliver anvendt i de plantager, hvor man arbejder.
En stigende trækulsproduktion medfører
i 1938 vanskeligheder med salget af hele
trækul, mens der er muligheder for afsætning af trækulsgryn til foderbrug. Man
opsætter derfor et knuse- og sorterværk,
som fremstiller trækulsgryn til kyllinger.
Af de små effekter og korte ender, der
bliver tilovers efter fremstilling af høstativer, forsøger man i 1940’erne at fremstille
hegn af forskellige typer. Hegnene er konstrueret, så enhver kan stille dem op.

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.

I 1950 er de hidtil benyttede jernovne
slidt op, og man har derfor foreløbig bygget
4 stk. murede ovne efter et svensk mønster.
Året efter bliver der bygget et pakkerum
samt yderligere 6 murede ovne. Samtidig
optages en produktion af mønsterelementer
til fremstilling af garager, skure m.v.
I løbet af 1950’erne bliver man opmærksomme på, at trækulsgrillovne (barbecues)
er meget anvendt i Amerika såvel til skovture som til selskabelige sammenkomster
i det fri. Tilberedning af måltider på en
barbecue er en hobby for mænd, men i det
store og hele giver mænd sig ikke af med
madlavning i Danmark, og desuden frister
klimaet ikke til mange udendørs arrangementer. Illum bringer en havegrill på markedet, der kan anvendes til opvarmning og
grillstegning, og senere markedsfører Illum
en haveovn. Hedeselskabet har medvirket
ved udformningen af ovnen og ved udarbejdelse af brugsanvisningen.
I 1956 opføres et destillationsanlæg til
trætjære med en forventet produktion i
1956-57 på 30-40 tons tjære.
Sidst i 1950’erne og op gennem 1960’erne
er salget af færdige raftehegn og materialer
til hegn stigende, og det samme gælder
salget af trækul til barbecues. Ved den betydelige afsætning af små graneffekter har
virksomheden fået stor betydning for afsætningen fra hedeplantager i al almindelighed. Den positive udvikling fører i 1969 til
indkøb af en automatisk flagstangsmaskine,
produktionen af en ny hegnstype i lærk
påbegyndes, og der opstilles et nyt anlæg til
fremstilling af trækulsbriketter. I 1972 fortsætter udviklingen med en ny produktion af
haveborde og bænke i eg.
I midten af 1970’erne begynder virksom-
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1937: Produktion af stakryttere og
forsøg med trækulsbrænding.
1938: Opsætning af knuse- og sorterværk, som fremstiller trækulsgryn til kyllinger.
1949: Fremstilling af hegn.
1950: 4 murede ovne bygges, 16 medarbejdere.
1951: Et pakkerum og yderligere 6
murede ovne er bygget. Mønsterelementer til garager mv.
1952: Areal på 2,2 ha opkøbes, og der
opføres en kontorbygning.
1955: Illum markedsfører haveovn til
trækul.
1956: Destillationsanlæg til trætjære.
1957: Salget af hegn stærkt stigende.
1959: Salget af trækul til barbecues
har været stigende.
1961: Samlet salg 921.000 kr.
1963: Yderligere areal og 2 gaffetrucks
indkøbes.
1965: 1,4 mill i omsætning. Interessen
for grillkul er stadig stigende.
1969: Automatisk flagstangsmaskine.
Ny hegnstype i lærk. Anlæg til
trækulsbriketter.
1970-71: 2,3 mill i omsætning.
1972: Produktion af haveborde og
bænke i eg.
1974: 2,5 mill i omsætning.
1974-75: Der registreres et betydeligt
underskud.
1977-78: Bestyrelsen vedtager at
udbygge og modernisere virksomheden.
1981: Brandevirksomheden sælges.

heden at få underskud. En beslutning om
at udbygge og modernisere virksomheden
sidst i 1970’erne bærer ikke frugt, og økonomien fører til et salg af Brandevirksomheden til en nabovirksomhed i 1981. Virksomheden er i dag nedlagt.

Hedeselskabet

Beskæftigelsesprojekt
førte til træindustri

10 / Vækst 2•2010

Hedeselskabet

Illustration udført af Eigil Nielsen i Det
flyvende Korps’ eget blad »Barak Snak«.

Tusinder af unge arbejdsløse
plantede plantager og læhegn
som et led i Danmarks første
beskæftigelsesprojekt rettet
mod ungdomsarbejdsløshed.

Det flyvende Korps
Af P. F. Tøttrup

I 1937 blev der under Hedeselskabet etableret en beskæftigelsesforanstaltning som
den første i rækken af offentlige foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Foranstaltningen blev benævnt Det
flyvende Korps (B1, Hedeselskabets Plantagearbejder).
Ideen til oprindelsen i 1937 kom fra
Esbjerg Kommune og en lærer ved Arbejderhøjskolen, som udnyttede ungdomsarbejdsløshedsloven fra 1933 til beskæftigelse
af 80 unge i byens parker og plantager. De

unge arbejdede på halv tid og modtog derudover undervisning på Arbejderhøjskolen.
Erfaringerne var her så gode, at den
omtalte lærer fandt, at ideen burde have en
større udbredelse.
En kontakt til Hedeselskabet gav baggrund for yderligere forhandlinger. Hedeselskabet skønnede, at der kunne anvises
beskæftigelse med tynding i ca. 50.000 ha
unge bevoksninger, hvor udtynding var
nødvendig, samt at 40.000 ha hede (ud af
150.000 ha) var egnet til tilplantning.
En velvillig socialminister kunne, efter
forhandling med stærke politiske kræfter,
give grønt lys for de nødvendige bevillinger.
Arbejdet i plantagerne blev ledet af skovfogeder, og de unge arbejdere boede i træbarakker, der var flytbare. Der blev betalt et
beskedent beløb for logi, medens Socialministeriet betalte for indbo inklusive køkken,
hvor man selv kunne tilberede maden.

En katastrofal sandflugt
Efter en katastrofal sandflugt i 1938, med
alvorlige skader på afgrøderne til følge,
blev der føjet endnu en afdeling til korpset,
B137, Hedeseselskabets læplantningsarbejder.
Hedeselskabets læplantningsarbejder
organiserede arbejdet i læplantningslaug,
fordi man, gennem samling af lodsejerere i
laug, var i stand til at forsyne større områder med systematisk plantning, og derigennem udnytte resultaterne af de seneste
videnskabelige undersøgelser af hegnenes
lævirkning. De unge arbejdere, der blev sat
ind på dette arbejde, var ledet af arbejdsledere, og de var fortrinsvis indkvarteret hos
Unge fra Det flyvende Korps arbejder på planteskolen i Brande.
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lodsejerne, hvor de betalte et fastsat beløb
for kost og logi.
Korpset blev, trods vanskeligheder i
begyndelsen, en stor succes, og der var i
perioder beskæftiget op til 1.200-1.300 personer. Man må erindre, at de væsentligste
redskaber var økse, sav og spade, samt at
oplæring skete under arbejdet. Senere lettedes arbejdet ved, at man mekaniserede
jordarbejdet, og i slutningen af korpsets
eksistens tog man motorsav i anvendelse.

»Barak Snak«
På et tidligt tidspunkt begyndte man at
udgive eget blad, »Barak Snak«, hvori alle,
der var i berøring med foranstaltningen,
kunne skrive om oplevelser, problemer, forslag til ledelsen mm, således at alle kunne
få gavn af oplysninger til fælles bedste. Man
har også eksempler på, at kendte politikere
har ydet bidrag, således både Th. Stauning
og Julius Bomholt. Stauning besøgte også
arbejdet i marken, og til minde om dette
besøg, har man i mange år i Guldborgland
Plantage ved Viborg kunnet se et arbejderskur kaldet Staunings skur.
I 1962 blev ordningen ophævet.

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi i Vækst
kan give læserne et billede af selskabets spændende historie.
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Hedeselskabet

Sammen etablerede de en
landbrugsskole på Arnborg
Hedegaard i 1937. Den fik
dog en kort levetid, da
undervisningen standsede
under krigen.

Af P. F. Tøttrup

Mosaisk Trossamfund og
Hedeselskabet i samarbejde
I maj 1937 blev selskabet »Arnborg
Hedegaard, opdyrkningsselskab af 15.
Maj 1937« stiftet på initiativ af direktør
Sofus Oppenheim, København. Selskabet blev stiftet i anledning af Kongens
25 års regeringsjubilæum.
Efter et foredrag i Danmarkslogen
førtes orienterende forhandlinger med
Det danske Hedeselskab. Herefter gik
Mosaisk Trossamfund i København ind
for at oprette en institution, hvis formål
i første række var at uddanne unge
mennesker fra byerne til landbruget.

Købte gammel hedegaard
Selskabet købte en gammel hedegaard
i Arnborg, der var meget smukt beliggende, hvor Skjern å og Lind å løber
sammen, og hvor den nordre parallel-

kanal (vandringskanal) til Skjern å har
sit udspring. Ejendommen var på ca. 88
ha og ca. halvdelen var i 1937 hede.
Hedeselskabet skulle stå for driften
og undervisningen. På den nærliggende
Hesselvig Enggaard, der tilhørte Hedeselskabet, blev der opført en træbygning til brug for eleverne.
Da Hesselvig Enggaard under anden
verdenskrig delvis var beslaglagt af
besættelsesmagten, måtte man opgive
at have landbrugselever. Arnborg Hedegaard blev derefter drevet af Hedeselskabet, som erhvervede ejendommen i
1973 og stadig ejer den i dag.
I Hedeselskabets jubilæumsskrift
fra 1941 findes et billede af et hold
landbrugselever samlet ved elevbygningen.

Arnborg – Uganda – Viborg
Den ene af disse elever, Frits Jørgensen (1922 – 1977) fik følgende livsløb:
1938-40 praktisk land- og skovbrugsuddannelse ved Hedeselskabet. 1947 forstkandidat fra Landbohøjskolen, 1950-54
Stipendiater i Danmark og Norge.
1954-1977 professor i skovøkonomi og
politik ved Norges Landbrukshøjskole.
1969-71 professor, afdelingsleder i
skovafdelingen, Makarere University, Uganda, hvor han var med til at
opbygge skovskolen.
Engang i 1990’erne indledte Hedeselskabet et samarbejde med det norske
statsskovbrug. På besøg i Viborg fortalte
én af nordmændene, at han havde tilbragt en del af barndommen i Uganda.
Det viste sig, at han var søn af afdøde
professor Frits Jørgensen. Han kendte
ikke billedet af faderen på Hesselvig
Enggaard, og han var glad for at få en
kopi med hjem. Det nyindrettede danskjødisk museum i København har ligeledes fået materialet om denne historie.

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere
medarbejder i Hedeselskabet
gennem mange år, har indvilliget
i at granske både Hedeselskabets
arkiver og sin egen store hukommelse, så vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.

På billedet fra 1941 ses eleverne sammen med direktør Oppenheim og ledende folk fra Hedeselskabet, herunder den senere direktør i selskabet Niels Basse.
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Præstegårdshaven i Nr. Nebel, istandsat af Det Flyvende Korps i 1943.

Som en del af plantningssagen
var E.M. Dalgas med til at
styrke indsatsen for haver, og
fra 1943 var Hedeselskabet
med til at istandsætte præstegårdshaver.

Af P.F. Tøttrup

Ifølge bogen »Bondens have« fra Nationalmuseet blev den første egentlige havekultur
og havekunst grundlagt ved klostrene i den
tidlige middelalder. Fra klostrene bredte
haverne sig til slotte og herregårde. I tråd
med havekunstens begyndelse på klostrene
fik også præstegårdene smukt anlagte
haver, ligesom inspirationen bredte sig til
bondegårdene.
E.M. Dalgas var også meget interesseret i
haver, og i 1872 var han medstifter af »Det
jyske Haveselskab« og meget virksom og
interesseret i dette selskab, som han betragtede som et nyttigt led i sine planer om at
fremme plantningssagen.
I 1874 udsender han den lille pjece
»Anvisning til anlæg af småplantninger

Præstegårdshaven i Brande istandsat af Det Flyvende Korps.

omkring gårde og haver, samt til anlæg af
levende hegn«.
Pjecen udkom i flere oplag i tilsammen
50.000 eksemplarer.

Stor interesse
En lidet kendt aktivitet på havebrugsområdet omtales første gang i Hedeselskabets
Tidsskrift i 1943 under overskriften: Regulering af præstegårdshaver. Forhandlingerne herom med Arbejdsministeriet var
allerede påbegyndt sommeren forinden
og efter forskellige forhandlinger i Kirkeministeriet og med en havebrugsprofessor
ved Landbohøjskolen, tog man fat på at
planlægge reguleringen af gamle præstegårdshaver.
Der blev hurtigt anmeldt et par hundrede haver.
Den praktiske udførelse af istandsættelsen af haverne var henlagt til beskæftigelsesforanstaltningen Det flyvende Korps,
og til planlægningen ansatte Hedeselskabet
nogle havebrugskandidater.
Trods den store tilmelding måtte man i
årsberetningen i 1944 meddele, at vanskeligheden med at fremskaffe arbejdskraft
havde hindret, at arbejdet kunne iværksættes i større omfang. Der var på dette tidspunkt udarbejdet planer for 70 haver.
Senere årsberetninger rummer oplysninger om, at forskellige vanskeligheder
– Hedeselskabet uvedkommende – hin-
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drede arbejdet i at få det omfang, som det
oprindeligt var ønskeligt.
Menighedsrådene skulle selv betale 25
procent af omkostningerne, og embedsindehaverne skulle forpligte sig til vedligeholdelse i henhold til planerne i 5 år.
I 1951 oplyser Tidsskriftet at såvel Kirkeministeriet som Arbejdsministeriet har
ønsket disse arbejder gennemført i videst
mulig udstrækning, dels fordi det kan have
betydning for afhjælpning af den lokale
arbejdsløshed, og dels fordi mange af de
gamle præstegårdshaver indeholder æstetiske og historiske værdier af almen interesse
og er så store, at nødvendige reguleringsarbejder overstiger embedsindehaverens
økonomiske evne.
I 1954 ophørte Hedeselskabets arbejde
med præstegårdshaverne. Der var indtil da
indsendt anmodning om regulering af 156
haver og udarbejdet planer for 109 haver.
Arbejdet var afsluttet for 89 af disse.

Glimt af
Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem
mange år, har indvilliget i at granske
både Hedeselskabets arkiver og sin
egen store hukommelse, så vi kan give
læserne et billede af selskabets historie i Vækst.

Hedeselskabet

Regulering
af præstegårdshaver

HEDESELSKABETS TIDSSKRIFT

3/2015

Skovbruget er et
betydningsfuldt
anliggende.
A. Howard Grøn

Destillation af fyrrenåleolie på Hedeselskabets Danapin-fakrik i Birkebæk.
Hedeselskabet fremstillede æteriske olier på basis af kvas fra bjergfyrkvas.

Hvad nytte
er skoven til?

D

en 6. marts 1931 forsvarede
professor i skovbrug ved
Landbohøjskolen A. Howard
Grøn sin doktordisputats med
titlen ”Bidrag til den almindelige Skovøkonomis Teori” på Københavns Universitet.
A. Howard Grøn høstede megen anerkendelse for sit store arbejde, der senere
fortsættes med flere skovøkonomiske
værker. Den anmeldes i en seks sider
lang artikel i Hedeselskabets Tidsskrift
forfattet af selskabets kontorchef C.E.
Flensborg, og i årene 1932, 1933 og 1934
bringer professoren en række artikler i
samme tidsskrift med titlen ”Hvad Nytte
er Skoven til?” Artiklerne er baseret på
doktorafhandlingen, og umiddelbart efter
afslutningen af artikelserien udsendes
disse samlet i en bog med samme titel.
Professoren er i øvrigt søn af stiftamtmand R. Howard Grøn, der var et mangeårigt medlem af Hedeselskabets repræsentantskab.
Den 630 sider store afhandling er
overordnet set inddelt i to hovedafsnit.
Det ene om den materielle nyttevirkning: ”Imellem de mange forskellige nyt-
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tevirkninger, skoven kan yde, er der dog
den store forskel, at nogle af dem er knyttet
til materielle genstandes frembringelse,
medens andre kommer af skovens blotte
tilstedeværelse. Det kan gøres til en rent
erhvervsmæssig virksomhed at drive
skovbrug for at frembringe nyttevirkninger af førstnævnte art.”
Det andet om den immaterielle nyttevirkning: ”Samfundsmæssigt kan disse
nyttevirkninger være af stor værdi, ja for
visse skove af langt større værdi end de
materielle produkter. For skovejerne har
de derimod ingen salgsværdi.”
INTERESSEKONFLIKT
På baggrund af de to ovennævnte forhold
kan der opstå en økonomisk interessekonflikt mellem skovejeren og samfundet. Til
løsning af denne interessekonflikt måtte
samfundsstyrelsen udforme en efter forholdene afpasset skovbrugspolitik. Der
anføres utallige eksempler på begge dele
fra både hjemlandet og andre lande. Eksemplerne rummer baggrunden for skovbeskyttende tiltag.
I England – under verdenskrigen – høstede man den erfaring, at det var en stor

HISTORISK

HEDESELSKABETS TIDSSKRIFT

3/2015

DEN DANSKE FORSTMAND OG PROFESSOR
ALFRED HOWARD GRØN FIK VÆSENTLIG
INDFLYDELSE PÅ TRÆARTSSAMMENSÆTNINGEN
I DANMARKS SKOVE I KRAFT AF SINE SKOVØKONOMISKE TEORIER OG BEREGNINGER, SOM
PÅ GRUND AF PRISFORHOLDENE FALDT UD TIL
FORDEL FOR ISÆR RØDGRAN.

fejl inden for ørigets egne grænser ikke
at have betydelige reserveforråd, især af
minetømmer. I erkendelse heraf blev der
allerede i 1917 indgivet forslag til parlamentet om, at staten i løbet af 80 år
skulle tilplante 700.000 hektar med nåletræ, idet man gennem udbyttet fra det resterende gamle skovareal under en eventuel ny krig, ville have dækning igennem
mindst tre år for hele det indenlandske
forbrug af træ. Allerede i 1919 bevilger
parlamentet midler til den første 10-årige
periode, i hvilken der blev tilplantet
60.000 hektar.
Det er anden gang inden for 100 år,
man gennemfører planen for et omfattende statsskovbrug. Første gang er med
henblik på flådebygningens tarv.
FORNYET SKOVLOV
Afhandlingen er meget grundig, og således bliver Hedeselskabet fremstilling
af æteriske olier på basis af bjergfyrkvas
omtalt. Forfatteren erkender, at det for
skovbruget i almindelighed ikke vil få
den store betydning, men for hedeskovbruget, der særlig påpasseligt må udnytte selv den mindste økonomiske chance,

kan denne industri meget vel blive en
af de mange bække små, der fører til en
større å.
Af eksempler på samfundsnyttig betydning nævnes, at man allerede i 1343
og 1382 i Schweizerkantonerne, Schwyz
og Uri, udsteder skovfredningsforordninger, der gik ud på at bevare nogle
skove, som man mente havde betydning
ved at værne de pågældende egne mod
laviner og vildbække. De sidste forrettede stor skade ved tøbrud at oversvømme
lavlandet.
Professoren henviser af og til i afhandlingen til den i 1805 vedtagne lov
om skove i Danmark, der skulle hindre
en yderligere tilbagegang af skovarealet,
og som han mente trængte til en fornyelse. Han slutter da også artikelserien
således:
”Det ville under alle omstændigheder
være aldeles nyttigt, om skovbruget atter
engang kunne samle almen interesse om
sig, således at skovbruget i vidt omfang
blev taget op til drøftelse som et betydningsfuldt anliggende.”
Den nye skovlov vedtages i 1935.
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Glimt af Hedeselskabets
historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere
medarbejder i Hedeselskabet
gennem mange år, har indvilliget i
at granske både Hedeselskabets
arkiver og sin egen store hukommelse, for at give et indblik i
selskabets historie.

HEDESELSKABETS TIDSSKRIFT

Daniel Krath og frue. Studespand
til hedeopdyrkning. Krath er
efterkommer af kartoffeltyskerne,
der kom til landet i 1700-tallet.

1/2016

Foreningen
Hedebruget
Kontingentet
blev fastsat
til 1 krone.

I

1906 stiftes foreningen ’Hedebruget’, der havde til opgave at skaffe
direkte statstilskud til opdyrkningen samt formidle konsulenttjeneste til hedebønderne. Hedebruget
havde kontor i Viborg og havde fagligt
samarbejde med Hedeselskabet, som
også var protektor for Hedebruget. Om
vejen til stiftelsen af Hedebruget skriver skovrider Chr. Dalgas, Birkebæk i
Hedeselskabets Tidsskrift i 1906:
”Medens Hedeselskabet har søgt hedens
kultur fremmet, navnlig ved beplantning,
engvanding, mosekultur, mergling og
vandstandsreguleringer m.m., er foreningen Hedebruget blevet stiftet for at søge
at skaffe direkte statstilskud til hedeboerne til opdyrkning af hede.
Kort efter Hedeselskabets stiftelse
1866 lykkedes det dette at skaffe statstilskud til hedens beplantning, først
uden nogen påtaget forpligtelse og siden
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(efter 1885) for plantagernes vedkommmende mod overtagelse af fredskovforpligtelse. Mod overtagelse af denne servitut ydes der fredskovsplantagerne 1/3
af udgiften til beplantningerne og den
forudgående forberedelse hertil.
Den tanke at søge direkte statstilskud til hedeboerne til opdyrkning af
hede faldt først mange for brystet, og
der er indvendt meget herimod. Der
er således sagt, at den hedeopdyrkning,
der kan betale sig ikke behøver statstilskud, og der er sagt, at hedeopdyrkerne
selv høster udbyttet af sit arbejde, medens den mand, der planter ikke selv
høster dette udbytte, hvorfor hedeopdyrkning ikke i samme grad kan stille
krav på tilskud fra staten som hedebeplantning m. m.
Ikke desto mindre har den tanke dog
vundet fremgang, at hedeboerne, der
dyrker hede op, og som først ser resul-
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HEDESELSKABET VAR IKKE DEN ENESTE
ORGANISATION, DER ARBEJDEDE FOR AT
SIKRE HEDEBØNDERNES OVERLEVELSE.
I 1906 BLEV FORENINGEN ’HEDEBRUGET’
STIFTET, OG MED HEDESELSKABET SOM
PROTEKTOR ARBEJDEDE DEN FOR AT
SKAFFE STATSTILSKUD TIL OPDYRKNINGEN OG KONSULENTTJENESTER TIL
BØNDERNE. FORENINGEN EKSISTEREDE
HELT FREM TIL 1997.

tatet af sit arbejde 5-7 år efter, at han er
begyndt at pløje- og som oftest i trange
kår, forøger det dyrkede areal i Danmark bør støttes direkte med tilskud,
og det er om denne tanke, at foreningen
Hedebruget er blevet stiftet.”
KONTINGENT FOR 1 KRONE
Initiativet til stiftelsen kom fra jægermester Aage Krabbe, Hald, der var formand for Viborg Amts landøkonomiske
forening, som i samarbejde med herredsfuldmægtig V. Esmann, Viborg, og
sognepræst D. P. Østergaard i Frederiks
fik sat gang i stiftelsen. V. Esmann blev
foreningens første formand.
Ifølge lovene kunne kun aktive hedeopdyrkere blive aktive medlemmer
af foreningen, der også gav adgang
for passivt medlemskab. Kontingentet
blev fastsat til 1 krone om året til de
førstenævnte medlemmer, og mindst 4

kroner for de passive medlemmer. Det
sidste indikerer, at der var mulighed for
private bidrag til fremme af formålet.
Organisationen var landsdækkende og
virkede gennem oprettede lokalforeninger. I sogne, hvor der fandtes mindst 10
aktive medlemmer, skulle der vælges en
lokal bestyrelse på tre mand.
Man begyndte med en beskeden statsbevilling på 1.500 kroner, men allerede for
finansåret 1907-1908 det tidobbelte beløb.
Hedebrugets stigende medlemstal, fra 426
i februar 1907 til 1.741 i december samme
år, og endnu mere de store ny pdyrkede
arealer, imponerede rigsdag og regering.
Ved ansøgning om tilskud blev hedearealet opmålt og besigtiget af en
konsulent, der kunne være en af Hedeselskabets plantører, som også var opmærksom på, at der blev plantet læbælter. Det var ligeledes vigtigt, at jorden
var egnet til opdyrkning.
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I 1914 var der 5.651 aktive medlemmer.
Foreningen bestod i mange år, men tiden
gjorde den overflødig og i 1997 blev den
nedlagt. I tiden fra 1971-97 havde foreningen fungeret som en ikke erhvervsdrivende fond. Formuen blev skænket til
Kongenshus Mindepark, til hvis oprettelse foreningen ydede en stor indsats, og
hvor flere af dens medlemmer er hædret.

Glimt af Hedeselskabets
historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere
medarbejder i Hedeselskabet
gennem mange år, har indvilliget
i at granske både Hedeselskabets
arkiver og sin egen store hukommelse, for at give et indblik i
selskabets historie.
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fulgte vildt, som i mange år
ikke havde været at finde i
IFEFFHOFOF

Kort over vildtets vandring
Poul Hansen udarbejdede et detaljeret kort over vildtets vandring mod vest i takt med
etableringen af plantager. Her vises et udsnit af kortet.
Hedeselskabets
Statslige/
Årstal: År for første
plantager
andre plantager
observervation af hjortevildt
1918

Birkebæk
Plantage
Ringkjøbing
1907

Dejbjerg Pl. 1917

Råvidt blev fredet
Fra Birkebæk ved Herning oplyser skovrideren, at der i 1887 blev observeret en buk
ved Hjortsballehøje og i 1891 en rå med
lam.
Om den sidste iagttagelse beretter én,
der havde været elev på skolen i Birkebæk,
at han en forsommerdag i 1891 så en rå,
der midt på dagen stod på en eng i plantagen. Alle blev meget optaget af det sjældne
syn. Det var noget helt nyt for E. M. Dalgas,

Århus

Silkeborg

1895

Af P. F. Tøttrup

I 1800-tallet var man tidligt opmærksom på
de negative følger, tilplantningen af hedeområderne havde for urfuglebestanden og
hjejlen som ynglefugl. Men med den dengang kendte redaktør og jagtskribent Poul
Hansens bøger om jagt og vildt i Danmark,
kom der i første halvdel af 1900-tallet en
række samlede beskrivelser af den positive
indflydelse, som plantageanlæggene havde
på faunaen i Jylland.
I 1943 udgav Hedeselskabet bogen ”Den
store vildtvandring mod vest” skrevet af
netop Poul Hansen.
I sin bog gør han meget ud af råvildtets
indvandring, og man kan se af oplysningerne, at han har haft adgang til Hedeselskabets arkiver, ligesom han har været
i kontakt med Hedeselskabets forstlige
personale, statsskovbrugets forstmænd og
mange plantageejere, der alle har givet
værdifulde informationer, herunder blandt
andet hvornår den første iagttagelse af
råvildt i de enkelte plantager sker.

St. Hjøllund Pl.
Herning
Gludsted Pl.

1890
Hesselvig Pl.
1904

Bredlund Pl.
1910
Horsens

1912

1910

Sønder-Omme Pl.
Grafik: Troels Marstrand

der den dag besøgte skolen, og det var også
nyt for sønnen Chr. Dalgas, der ledede
skolen. E. M. Dalgas var meget optaget af
råen, og det blev straks bestemt, at råvildtet
skulle fredes overalt, hvor det viste sig i de
nye plantager.

Observationer og kort
De mange iagttagelser er gengivet, ligesom
Poul Hansen har været optaget af vægten
på nedlagt råvildt samt trofæer.
Han giver på basis heraf et kort over,
hvorledes vandringen har fundet sted,
ligesom han konkluderer, at plantagernes
bevoksning skulle være omkring 10-15 år
gamle, inden der kom fast bestand.
Forfatteren finder det vestjydske vildt af
større vægt end i de gamle skovegne.
Naturligvis omtales også kronvildtet,
men kun i den udstrækning, hvor der var
kommet nye oplysninger til i forhold til
materialet fra tidligere værker.

Hertil kommer en grundig gennemgang
af urfuglebestanden, samt den spredning
der skete for arter som mår og egern samt
for fuglearter som skovskade, skovdue og
spætter. Hertil kommer rovfuglene musvåge, duehøg, vandrefalk og hedehøg.
Dermed bekræftede Poul Hansen den
iagttagelse, St. St. Blicher kom med i en
sang, som han i 1826 skrev i anledning af
Frederik den 6.’s besøg hos skovrider Jens
Bang, Stendalgaard:

Hvor brune hede bølged
Hen under storm og rusk
hvor fugl sig næppe dølged
bag lyngens lave busk:
med sine grene stærke
i vejret grannen gaar,
og mellem birk og lærke
i skjul nu hjorten staar.

Glimt af Hedeselskabets historie
Skovrider P. F. Tøttrup, tidligere medarbejder i Hedeselskabet gennem mange år, har
indvilliget i at granske både Hedeselskabets arkiver og sin egen store hukommelse, så
vi kan give læserne et billede af selskabets historie i Vækst.
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