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Die Vermehrung der innere Kräfte eines Staats, he Abwendung 

aller derjenigen llebcl, welche den Wohlstand desselben vernichten und 

zerstören, und die Erzielung des höchstmöglichsten «ulturverhältnisscsM 

ist die erhebende und dankbar lohnende Pflicht des verständigen Sta-itS- 

wirthes und jedes treu gesinnten Staatsbürgers.

pamieivitz.



Beboerne i den vestlige Deel af Nibe Amt,

hvis

ubegrændsede Lilli-, 

trofaste Hengivenhed 

og opoffrende Velvillie 

under mit mangeaarige Ophold iblandt dem, 

bidrog til at gjore mig Opfyldelsen af mit Kalds Pligter lette 

og mit Hjem lykkeligt,



tilegnes dette lille Skrivt,

som tn offentlig $ tiring af min LrKjendtlighedsfslelse

°g

lom en venlig Hilsen

fra

Rattert tu

1-p ......



»jagtet det Kongelige Rentekammers, gjennem en lang Aarrætte 

usvækkede Bestræbelser for de sandfugne Strækningers Dæmp

ning, — og deriblandt dets omhyggelige Valg af Sandflugts- 

commissairer, — har indvirket heldbringende paa dette Lands 

Sandslugtsvæsen, maa dog hver den, som foler Interesse for 

eller har Kjendskab til dette Fag, erkjende, at dets Uddannelse 

fremskriver meget langsomt og at det, i denne Henseende, er ret 

meget at beklage, at aldeles ingen Vejledning ved Dæmpnings

væsenet eller Udvikling af denne Materie haves, hvoraf Fol

gen er, at Sandflugtseommissairen ved sin Ansættelse alminde- 

ligviis maa mangle Kundskab i dette særegne Fag; at han gjen

nem Forsog og en møjsommelig tilkjæmpet Erfaring maa er

hverve sin Jndsigt, og at Graden as denne maa være afhængig 

af hans Iver for sit Kald og af hans Opfatningsevne, hviSaar« 

sag ogsaa al Eenhed i Principer og Behandlingsmaade gjennem 

de forskjellige Distrikter mangler. At saa isinesaldende Ulem

per ikke ere sorsogte afhjulpne ved et Sandflugtsvæsenet belæ

rende Skrivt, helst paa en Tid, som denne, da Kundskab urbre

des i saa mangfoldige Retninger, kan saaledes ikke ligge i no

gen Tvivl om et saadant Skrivts Nytter men maa derimod sø

ges i Frygten for Mangel paa Evne til at levere en fyldestgjo- 

rende Bearbejdelse, i Særdeleshed da den Banstelighed, der al-



tid ligger i at være den Forste, som behandler en bestemt Ma

terie, forøges her, hvor Talen er om Kundskab i et Fag, der 

staaer aldeles isoleret, uden Slægtskab med nogetsomhclst andet. 

Naar nu jeg, idet jeg maa dele den samme Frygt, desuagtet 

herved drister mig til at forelægge Publikum et Forsøg til en 

Veiledning ved Behandlingen af Sandflugtsstrækningerne i Jyl

land, da steer det i Overbevisningen om, at Noget i denne Ret

ning bor gsores, og i den Tro, at min, under et elleveaarigt 

Ophold midt i Sanddunerne, samlede Erfaring, ved at ordnes 

og fremstilles, altid maa have noget Værd og idetmindste virke 

impulserende paa det hele Sandflugtsvæsen. Da derhos det 

Kongelige Rentekammer, der har modtaget mit Manuskript til 

Bedømmelse, har „fundet det hensigtsmæssigt at befordre dets 

Udbredelse ved Trykken," og da hsibemeldte Collegium godheds- 

fuld ved Pengebidrag har mere end dækket Trykningsudgifterne, 

saa har jeg saa meget mindre taget i Betænkning, at lade Skriv- 

tet udkomme, dc Usuldkommenheder uagtet, som det unægtelig 

maa laborere af.

Med Hensyn til enkelte Punkter i denne lille Afhandling, 

stal jeg tillade ni'g at bemærke:

Det er en Selvfølge, at Ribe Amts Sandflugtsvæsen er 

lagt til Grund for min Bearbejdelse, efterdi jeg der har virket 

som Sandflugtscommissair og samlet min Erfaring. Folgen 

heraf maa vistnok være, at nogle af de af mig foreskrevne For

anstaltninger ikke kunne finde Anvendelse overalt; imidlertid 

maa jeg dog gjore opmærksom paa, at Lokaliteterne og Forhol

dene i Nibe Amt tre de almindelige for Sandflugtsstræknin

gerne her i Landet, og de Modifikationer, som paa andre Ste

der ville blive nødvendige, og hvilke maa overlades til de re

spective Sandflugtseommissairers Skjsnnende, maa altsaa være 

grundede i aldeles særegne Betingelser.

Naar Kapitlet om Sandenes Fredning er stillet soran For-



VH

klaringen om alt hvad angaaer Dæmpningen, medens andre 

Landes Forfattere over Sandflugtsvæsenet stedse have siuttet med 

Fredningen, maa dette finde sin Grund i, at Sandenes Behand

ling fra det Offentliges Side bor begynde med Fredning, som 

retteligen maa gaae forud for al Beplantning. Jeg skjonner 

derfor ikke andet end at jeg har anviist det nævnte Kapitel dets 

rigtige Plads; men maa isvrigt bemærke, at det kun er for 

Ordens Skyld, at der kan være Spsrgsmaal herom, eftersom 

Fredningsvæsenet staaer uden al Forbindelse med den ovrige 

Behandling af Sandene.

Slutteligen anbefaler jeg Skrivtet til en skaansom Bedøm

melse.

Rjerteminde, den 16de September 1846.

Forfatteren.
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Indledning.

t*vt Danmark, i Særdelesbed Jylland, i en ældre Tids

periode har undergaaet store Revolutioner ved Sandflugt, 

derom bære vore endnu store Sandørkener noksom Vidne. 

Fra Skagen og langs nedad Jyllands Vestkyst hviler, i 

en ofte betydelig Brede, svære Sandhoie paa en Jordbund, 

som eiensynligen bar t Fortiren udgjort frugtbare Marker 

og frodige Enge. At dette Onde stulde være opstaaet ved 

særegne, voldsomme Naturbegivenheder, kan neppe antages; 

det er t alt Fald let at forklare sig vore Sandflugtsstræk

ningers Tilværelse af almindelige, nærmere liggende Aar- 

sager, og som Folge deraf, gjor man vistnok rigtigst i at 

holde sig til disse, fremfor til Grunde hentede fra Begi

venheder, der i ethvert Tilfælde ere hypothetiste. Sandflugten 

kan nemlig saare let, og maa tildeels fremkaldes ved Ha

vets sædvanlige Opkasten af Sand; ved Bexelvirkning 

mellem Hav og Land, eller selv blot ved Jordsmonnets 

Disposition til Flugt, og da denne Landeplage i en hoi 

Grad har ten, for alle Onder i Almindelighed, fælles 

Egenskab, at den hurtigt udbreder sig, hvor den ikke med
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Omhu og Indsigt modarbeides, kan man uden Vanffe- 

lighed forklare sig, hvorledes Sandflugtsstrækningertze 

i en ældre Tid, da intet blev foretaget til deres Dæmp

ning, have kunnet opnaae den Hvide og det Omfang, som 

vi kunne shonne at de have havt og som de tildeels 

endnu have.

Man har ingen Efterretninger om, til hvilken Tid 

Sandflugten forst begyndte at forurolige Landet, og de 

ældre Lovbud, som handle om Sandflugt, indsirænke sig 

ene til at fastsætte Straf for Klitvæxternes Beskadigelse, 

hvorimod de ikke paa nogen positiv Maade soge at frem

stynde Tildæmpningen. Det forste Sted i vor Lovgiv

ning, der saaledes bestemmer Straf for at oprykke Sand- 

vcexter, er Kong Christian den Tredies Forordning af 

St. Paulsdag 1539; for denne Tid kan man af Lov

givningen ikke spore Sandflugtens Tilværelse her i 

Landet, ligesom man et heller bar enten andre Actstykker 

eller Traditioner, som vidne derom. Forbemeldte Konge 

har derpaa atter gjentaget hiint Forbud i den 63 Artikel 

af den Koldingsie Reces, dateret 13ve December 1-558, 

og disse Bestemmelser ere derefter optagne i en Forord

ning af Kong Frederik den Anden, dateret 29de October 

1570.*) I det hele derefter paafolgende Aarhundrede

*) I et utrykt Rescript af Kong Frederik den Anden dateret 

8de September 1569, befales Bønderne i Vedersoe, Nis

sum, HuuSby og Staby Sogne, i det nuværende Ning- 

kjobing Amt, at opkaste Sandet, der har tilfyget „pugsund," 

idet der fremdeles om Sandflugten yttres: „There til met 

„begynder oc Sand at faae offuechaand og forderffuer mange

g*3***^ -...
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sindes ingen fornyede eller yderligere Bestemmelser t denne 

Henseende, og det er forst ved danske Lovs 6te Bogs 

I7de Cap. 29de Art., at vi atter see Sandflugt omtalt, 

idet at dette Lovbud gjentager Forbudet i Frederik den 

Andens forciterede Forordning, som desaarsag, — og uden 

nogen særegen t Omstændighederne begrundet fornyet 

Anledning, — maa betragtes som Lovartiklens Kilde. 

Ved en Forordning af 25de November 1720, er Straffen 

for Sandvæxters Borttagelse end mere forhoiet, og Lovens 

Artikel indfljcerpet; men alt blot forsaavidt Bornholm 

angaaer.

Hvad vi af disse ældre Lovbestemmelser erfare, rnd- 

sirænker sig saaledes ene til Kundstaben om, at Sandstræk

ningerne den Gang bare flere Slags Værter. Men heraf 

kunne vi ingenlunde udlede, at disse Planter ere nedsatte 

eller deres Vært befordret ved Menneskehænder. Det 

maa tvertimod antages, at dette ingenlunde har været

„marke oc huor fligt udi tube icke forekommis Er att befrochte 

„Att saa mange som udi fornævnte Sogne boer saa vell 

„vore oc kronens bønder som andre schulle fange ther aff 
„en ubodelig Skade."

Man seer saaledes heraf, at den ommeldte Deel af 

den lydske Vestkyst har i det nævnte Tidsrum været meget 

Plaget af tiltagende Sandflugt, og dette stadfæstes endvidere 

med en Oplysning i Hist. Tidsst. 2 B. 1 H. p. 80, hvor 

fccr nemlig ansores, at der, ved en Oversigt over Indlæg« 

terne af Lehnene i Aaret 1574 er under Ulfborg-Hind Her

reder, (hvori hine Sogne ere beliggende) anført, at Gaard- 

eiendommene til 44 Gjesteriheste, ere ødelagte ved Sand.
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Tilfældet; thi Sandvæxterne kunne godt udvikles og trives 

i Klitterne af sig selv, og ligesom Negjeringens Omsorg 

sorst og fremmest maatte have gaaet ud yaa, at regulere 

Sanddæmpningen, hvis en saadan existcrede eller endog 

blot tænktes anvendelig, saaledes finde vi ogsaa det hele 

Dcempningsvæsen aldeles ufuldstændigt og i sin Barndom, 

mange Aar senere. Det forste Forsog paa at standse der; 

tiltagende Sandflugt, som man endnu i de ældste Sand- 

siugtsstrcekninger kan see Spor af, cre Diger, der, efter# 

haanden som Sandet fog længere ind i Landet, opsattes 

for at mode og standse dette. Denne Forholdsregel kunde 

vel være til Nytte for en Tiv og betingelscsvns; men i 

Grunden var og blev den et blot Palliativ, og naar 

Sandet forst havde sammenhobet sig mod Diget til ei 

saadan Horde, at det oversteg dette, maatte det selvfol- 

geligen ved den hoie Beliggenhed end snarere borthvirvle, 

idet det netop udsattes for Vindenes Indvirkning. Ikke 

desmindre vedblev man i et meget langt Tidsrum at 

sætte nye Diger indenfor de gamle, alt eftersom Sandet 

fog langere og længere ind, og forst i den sidste Halvdeel 

af forrige Aarhundrede begyndte man enkeltbils at besaae, 

og senere at beplante Digerne, samt endelig Sandklitterne 

selv. Ligesom imidlertid disse Forholdsregler fornemmeli- 

gen beroede paa vedkommende Beboere selv, saaledes var 

der naturligviis ei heller Sporgsmaal om nogen særegen 

Methode at gaae ud fra, eller Regler at folge, og paa 

Grund heraf, samt formedelst Beboernes totale Mangel 

paa Kjendskab til selve Sandvcexterne, vedblev, som en

--------------- ■
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naturlig Folge, Sandbjergene at vælte flg frem og odelægge 

de tilstedende Eiendomme.

En saa voldsom om sig gribende Ulykke, maatte in- 

debolde en kraftig Opfordring til Negjeringen, ved positive 

Forholdsregler at indvirke paa Sandflugtens Dæmpning, 

g det blev desaarsag, ved et Rescript af 19de April 

1779, befalet Amtmanden for de Amter, som udgjore det 

nuværende Thisted Amt, at iværksætte endeel noiagtigt op

givne Foranstaltninger til Sandklitternes Deling, Fredning 

og Besaaening, s amt derover i sin Tid gjore Indberetning, 

paa det, som det hedder, „Vort Rentekammer ester saadan 

„Erfaring t sin Tid kan være betænkt paa, at bringe Os 

, allerunderdanigst i Forslag, en almindelig Anordning til 

„Bestemmelse af den sikkreste og tjenligste Maade, ved de 

„øvrige Sandklitter, udi Vor Provinds Jylland, Staten, 

„saavelsom disse Districters Beboere, til Nytte og Fordeel."

Denne Bestemmelse maa betragtes som Regjeringens 

forste Foranstaltning til en regelmæssig Behandling af 

Sandflugtsstrækningerne, og en velgjorende Impuls erholdt 

Dæmpningsvæsenet derpaa, da Lector, — senere Etats- 

raad og Professor — Wiborg, paa Kongelig Ordre be

reiste samtlige Jyllands Sandflugtsstrækninger, og derefter, 

som denne Reises Resultat, i Aaret 1788, udgav: „Efter- 

„retninger om Sandvæxterne og deres Anvendelse til at 

„dæmpe Sandflugten paa Vesterkanten af Jylland." 

D enne Bog er nu kun af lidet Bærd, og de practiske 

Regler, den indeholder, have, under den mangeaarige senere 

Erfaring, undergaaet mangfoldige Forandringer; men



XVI

relativ til Tidspunktet og de da forhaandenvcerende Ma- 

terialier, er den derimod hævet over al Lovla e, og den 

Nytte den har stiftet erkjendes med Taknemmelighed af' 

te Mange, fom nu hofte deres Korn paa den forhen fand- 

fugne Ager, og af de endnu Flere, hvis Marker og ^nge 

stande frodige, i trygt Lee af de hore Sandklitter.

Efterat Etatsraad Wiborg derpaa, isolge Regjerin- 

gens Foranstaltning, atter havde bereist Jyllands Sande 

og erhvervet sig den fornødne locale Kundstab, indgav 

han under 14de Mai 1792 en Betænkning betræffende 

Sandflugtens Dæmpning, og indeholdt denne tillige For

flag til en almindelig Anordning om Sandsiugtsvæsenet. 

Forordningen af 18de September 1792 udkom derpaa, 

og dette Lovbud, der i alt det Væsentlige endnu er gjel- 

dende, regulerer Sandflugtsvæsenet i det Hele, ved at 

forordne en Sandflugtscommission med Opsynsmand og 

Klitfogder under sig; ved fremdeles at give noiagtige Be

stemmelser angaaende de sandfugne Strækningers Udskift

ning, Fredning og hensigtsmæssige Behandling, og ende

lig, ved at fastsætte de for ulovligt Forhold nødvendige 

Straffe, efter en, i Forhold til Forseelserne, passende og 

moderat Maalestok.

Fra den Tid er, saavidt mig bekjendt, ingen nye 

Sandflugtsstrækninger opstaaede, hvorimod mange Sande 

ere udgaaede fra det Offentliges Bestyrelse og overladte 

de vedkommende Grundejere til Brug, ligesom de øvriges 

Tildæmpning Aar for Aar fremskyndes, hvorom offentlig 

Oplysning indtil Aaret 1817 er meddeelt af nu afvode
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Etatsraad, Committeret Esmarch, ved hans paa Negje- 

ringens Foranstaltning i bemeldte Aar udgivne Bog, be

titlet: „Historist .Efterretning om Sandflugten i Norre- 

Jylland."

Endfljondt Sandflugtsstrækningerne her i Landet saa- 

lcdes fortiden have tabt deres foruroligende Charakteer, og 

efterhaanden gaae en suldkomnere Tildæmpning imode, 

saa ligger det dog i Havdi'mernes eiendommelige Natur, 

at deres radikale Bedring kun kan flee et blot gradeviis, 

men, tillige meget langsomt. Da imidlertid dette kun van- 

steligen lader sig fuldkommen fatte af den, der et har et 

meget note Kjendskab til Sandflugtsvæsenet, og da det 

Arbeide, som aarligen udkræves til Dæmpningen, er as 

megen Betydenhev, saa er det saa naturligt, at dette Ar-' 

beides Tryk foles haardt af de respective Beboere, ligesom 

i Almindelighed et hvilketsomhelst Arbeide, der ingen oie- 

blittelig, synlig Fremgang viser, falder dobbelt byrdefuldt. 

Det var derfor saa hoist rimeligt, at Jyllands Provincial- 

stænder, under deres forste Diæt, indgave en allerun

derdanigst Petition om nogle Forandringer i de hidtil 

gjeldende Regler for Sanddæmpningsvæsenet, og det be

hagede derpaa Kong Frederik den Sjette under 6te Marts 

1838 at udstede en Placat, hvorved anordnes et af Flere 

bestaaende Skjon over det Dæmpningsarbeide, som aarlig 

behoves, i det derhos Forpligtelse til at udfore Arbeidet 

indskrænkes til de, der boe i en fast bestemt Nærhed af 

Arbejdsstedet.

Dette Lovbud, ligesom den forovrigt endnu gjeldende
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Forordning af 19de September 1792, findes som Bi
lag vedfoiede bag i dette Skrift, og ligesom Læseren deraf 
vil erholde Kundskab om Sanddæmpningsvæsencts Orga
nisation og Bestyrelsesmaade, saaledes har det, ved nær
værende Indledning, været min Hensigt, at give en kort
fattet Oversigt over dets Historie.



Sandflugt og Sandstugtssiraekninger.

^laar lost, for Vindene bevægeligt, Sand findes paa Jor

dens Overflade i Masse og ubedcekket, saa at disse 

kunne indvirke paa det, da siges det Terrain, som San

det indtager, at være sand fuget, og benævnes en Sand

flugtsstrækning, ligesom den hvirvlende, bortforende Be

vægelse, hvori Vindene sætte Sandet, kaldes: Sandflugt. 

Vindenes Indvirkning paa Flyvesandet, — o: lost, be

vægeligt Sand, — er nærmejk at ligne ved Sneefog 

og hvor Sandet moder Modstand og preller an, eller 

hvor det finder Læ for Vindene, samler det sig, ligesom 

Snee, i Driver.

Sandflugtsstrækningerne ere, ester deres Oprindelse, 

Beliggenhed og deraf folgende Beskaffenhed, inddeelte i 

tvende forfljellige Hovedslags, hvoraf det ene, som findes,
i
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inde i Landet, og hvis Scerkjende er, at det er opstaaet 

uden nogen Indvirkning af Havet paa Landet, kaldes In

dre- eller Landsande; hvorimod det andet, som fin

des paa Kysterne eller i disses Nærhed, og som 

ene er fremkaldt ved Vexelvirkningcn mellem Hav og 

Land, benævnes: Havsande, Havbjerge, Klitter eller 

Timer. Disse ^ande blive ydermere, efter deres nær

mere eller fjernere Beliggenhed fra Havet, inddeclte i 

ydre og indre Havbjerge og Hjembjerge. Forovrigt 

bliver i daglig Tale enhver ophoret Sandflugtsstrækning, 

selv om den er en Indsande, benævnt: Klitte; hvorimod 

der ved Dimer og Havsande ene forstaaes de Havbjerge, 

der ligge yderst ved Havet og danne Kysten.

Jndresande eller Landsande ere opstaaede derved, at 

Jordbunden eller Underlaget har bestaaet af Flyvesand, 

og at den Jordskorpe eller Andet, som oprindelig bedæk

kede det, er brudt, borttaget eller tilintetgjort, saaledes at 

Vindene have kunnet indvirke paa Sandet. Man vil 

saaledes stjonne, at hvor lost, let bevægeligt Sand udgjor 

Underlaget, kan Sandflugt meget let opstaae ved den mindste 

Uagtsomhed i Jordskorpens Benyttelse. Som de almin

deligste Aarsager til Jndresandes Opkomst kan nævnes: 

Skoves Borthugning; Gravning af Torv (Lyngtorv) og 

saalaldte Sader; Lyngflet og Hedebrand; Jordens Mis

brug, ved at udmarve den eller blot ved Pløjning 

eller Græsning, hvor Jorskorpen har været meget tynd.
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Üg|Oft har Soers Udtoning eller Ud apning vistnok givet 

Anledning til mange Sandes Opkomst; thi hver Bunden 

har bestaaet af Flyvesand, maa den ufejlbarlig være kom

men i Flugt ved at vorde blottet for Vindenes Paavirk- 

ning. Aderligere at anfore de forskjellige Maadcr, hvor- 

paa indre Saudflugtsstrækninger ere opstaaede og frem

deles kunne opstaae, maa være overflødigt, og jeg stal 

derfor blot tilfoie den Bemærkning, at hvor virkeligt Fly

vesand forefindes under et meget svagt og tyndt Jordlag, 

maa man ombyggeligen vogte sig for at fremkalde selv 

den allerubetydeligste Aabning for Sandet; thi en Grovt, 

et Sandhuld, en Vei, cre istand til at afstedkomme en 

betydelig Sandflugt, efterdi Vindene angribe ethvert til- 

gjængeligt Stcd, og, ved at ophvirvle Sandet, undermi

nere den tilgrændsende Jordbedækning, saa at denne bry

des og Underlaget af Flyvesand derved efterhaanden mere 

og mere — oste i en næsten utrolig kort Tid, — lægges 

blot og udfyger.

Ind-, Indre- eller Landsande bestaae, ifolge det saa- 

ledes Tplyfte, af en fordybet Sandflugtsstrækning, hvorfra 

Sandet er udfoget, og en tilsvarende forhoret Sande, 

hvor nemlig det ophvirvlede Sand har sogt Leie og eftcr- 

haanden bedækket Jordskorpen.

I andre Lande findes der Jndresande af en bety

delig Udstrækning; her i Danmark ere de derimod hoist 

ubetydelige, og de findes, med faa Undtagelser, kun i Jyl-

1*
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lands Hedeegne, hvor Skaden, som de have anrettet, er 

meget liden at regne.

Havsande, Havbjerge, Klitter og Timer ere, som for

anmeldt, de sandfugne Strækninger, der ere opstaaede for# 

medelst Havets Indvirkning paa Landet. Disse Sand

flugtsstrækninger skulle, efter den hidtil givne almindelige 

Forklaring, bevirkes derved, at Havet i Stormveir opro- 

der Sandbunden til en betydelig Dybde, og ved derefter, 

med dets svære, med Sand svangre. Bolger at styrte eller 

bryde sig mod Strandbredden, afsætter Sandet paa denne 

ovenfor den almindelige Vandlinie. Denne Forklaring 

er unægtelig rigtig, forsaavidt den anfører, at Havet, ved 

enhver heftig Paalandsstorm, opkaster Sand paa Strand- 

breden; men at dette afsatte Sand, hvoraf en Deel atter 

ved Landvindene maa fores tilbage i Havet, stulve ene 

have fodt den Masse af Sandbjerge, der bedække Jyllands 

Kyster, har Erfaringen imod sig; thi Havbunden ved vore 

Kyster, saalangt som Havet kan indvirke paa den, har 

ikke storre Dybde nu end forhen, og Sandklitterne, der, 

hvis hun Forklaring var rigtig, absolut maatte vedvarende 

forstørres, beholde t Virkeligheden en og samme Hvide 

og Sandmasse, forsaavidt Havet ikke bortskjærer af dem, 

uden atter at give det hele Qvantum Sand tilbage igjen, 

hvilket er Tilfældet overalt, hvor Dünerne ikke ere særdeles 

betydelige.*) Jfolge heraf, og ester den bestemte Forvis-

*) Agerkanalen er jo netop fremkommen derved, at Havet har
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ning, font jeg ved en mangeaarig Erfaring har erhvervet, 

maa jeg afvige fra den Forklaring angaaende Havklitter

nes Aarsag, soin hidtil har været almindelig, og derimod 

udvikle- den paa folgende Maade: Hvor en Strandbred 

er meget opboiet over Vandspejlet, har et sandigt Under

lag og vender ud tit et stort Hav, lige mod de meest 

herskende Vinde, der erdet en Erfaringssætning, at Kysten 

er sand lug en.

Naar et stort Hav er i Opror, stiger det naturlig- 

viis langt over dets almindelige Vandlinie; det slaaer fol

geligen voldsomt mod Strandbrinken og underminerer denne 

— naar den bestaaer af Sand — i det nemlig hver Bolge 

losner og i sin Tilbagegang medrager og udjevner San

det i Brinken, hvorefter det ovenfor værende Sand samt 

Jordstorpen falder ned og ligeledes bortrives. Naar Havet 

derefter atter vorder roligt og synker tilbage t sit vanlige 

Sete, da fremkommer ct Spatium mellem dette og Brin

ken, — som oftest af flere Hundrede Alens Brede, — 

der da bestaaer af det under Stormen bortrevne Sand, 

og som, ifølge den forudgaaende, successive Tilbagegang

borttaget de ubetydelige Sandklitter, uden atter at give San

det tilbage igjen. Fra Blaavandshuk og langs ned med Ky

sten mod Fanse, paa hvilken Strækning ogsaa kun findes ube

tydelige Klitter, har Havet i de sidste 10 Aar borlskaaret 

af Landet i en Brede af over 300 Alen, og vedbliver her

med aarligen.



6

af Havet, har en fra dette jevnt opadskraaende Stilling, 

saa at det overft oppe ved Brinken er flere Alen over Hav- 

speilets Niveau. Denne Sandflade er i Begyndelsen fast 

og vaad; men efterhaanden som den torres, forer Vinden 

Sandet op imod Brinken, og tilsidst over denne, hvorved 

Sandklitter gradeviis opstaae. Vel modtager Havet 

ved indtræffende Landvinde noget af Sandet; men deels 

indeholde og afsætte Bolgerne atter en Deel Sandpartik

ler, deels ere, som foranfort, Sovindene de herskende og 

voldsomste, og endelig yder Brinken Læ for de Vinde, 

der komme fra Landsiden.

Efterhaanden som Sandet saaledes torres og bort

hvirvler, bliver Terrainet mellem Havet og Brinken la

vere og lavere, og hunt bliver derved sat istand til, ved 

en ubetydelig Stigen over dets almindelige Linie, atter 

at naae op til denne, hvorved den omforklarede Proces 

begynder paany og saaledes contmuerer i det Uendelige.

Det Sand, som Havets Bolger i Almindelighed af

sætte, er i Virkeligheden hoist ubetydeligt; men ved ind

træffende Paalandsstorme oprodes Havets Sandbund saa 

langt ud, som Bølgegangen kan indvirke (bryde) paa 

Grunden, og Bølgeslagene medføre da en Deel Sand, 

der ved Havets Tilbagegang t dets sædvanlige Leie forbli

ver blandt det ovrige Sand paa den ommelrte Flade 

mellem Havet og Brinken.

Paa en ligelobende Strandbred er imidlertid det Qvan-
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tum Sand, som Havet saaledes afsætter, neppe storre end 

det Havet atter modtager ved Sandets Flugt med Land

vindene, og Havets Dybde paa et og samme Sted vari

erer derfor ikke meget. Men hvis Havet opruller Masser 

af Smaastene, eller Kysten har Krumninger, Hjør

ner, Vige eller deslige, da kan saavel Stromgangen 

som de forstjellige Binde foranledige, at Land bortstjæres 

eller lægges til, samt at Havets Dybde under Land for

andres, alt ifolge de særegne Localforhold, til hvilke der 

ikke kan tages Hensyn paa det Sted, hvor Sporgsmaalet 

er om de almindelige Aarsager til Havsandenes Opkomst. 

Raar, som omforklaret, Sandet er af Vinden fort fra 

Strandüden op mod Brinken og over denne, sammenho

ber det sig efterhaanden i Banker, samt fyger derpaa læn

gere ind i Landet, og danner saaledes baade Düner og 

de saakaldte Sandbjergkjedcr.

Af det saaleoes Anførte skulde man let antage, at 

Havet maatte overalt bortstjære betydeligt af Kysterne; > 

imidlertid er dette ikke ubetinget Tilfældet. Hvor den op

rindelige Strandbred eller Landbrink er eller har været 

hoi, der har selvfolgeligen den Sandmasse, som eftcr- 

haanden cr nedstyrtet i Havet, ligeledes været betydelig, 

og Sandbjergene paa saadanne Steder ere derfor hoie. 

Raar nu Havet ved dets fortsatte Underminering fcran- 

ledigcr at Brinken med den derpaa hvilende Landdüne 

nedstyrter, vorder Terrainet nedenfor Brinken saa opfyldt
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med Sand, at der udkræves meget lang Tid, sorend 

dette Sand hvirvler bcrt i en saadan Grad, at Havet 

kan naae heelt op igjen. Derhos g;ør Brinken, mcv 

de paa samme hvilende hoie Bjerge, Sandet hinderligt 

i at fyge over, og det fores saaledes forncmmeligen kun op 

mod Brinken og danner Bjerge, foran hvilke det da ud- 

gjor det ferste Værn mod det frembrydende Hav, idet 

det nemlig former sig til en Tune foran Landbrinken, 

og altsaa beskytter og skjuler denne. Saalcdes cr i 

Almindelighed Havsandenes Situation paa vore Kyster: 

Den egentlige Landbrink sees ikke mere; thi Sandbjerg

rækkerne paa Brinken udgjere en sammenhængende Masse 

med de udenfor opstaaede Bjerge, og naar Havet bort- 

skjærer Foden af disse, da nedstyrter der saamcget Sand, 

at bemeldte Fod derved remplaceres og altsaa sætter Ha

vet og Landet t en omtrentlig lige Reciprocitet. Hvor 

Landbrinkcne derimod ikke bave været eller ere høte, cr 

Sandmassen, som Havet udriver, ikke saa betydelig, at 

svære Diiner kunne opstaae, og paa Grund heraf bortstjæ

rer Havet efterhaanden af saadanne Strækninger.

Som en Folge af de her anforte Betingelser af Hav, 

Vind, Strandbreds beliggenhed, Hvide og Bc mtet, see 

vi her i Danmark Klitter fra Skagens Vestkyst og langs 

hele Vestkysten af Jylland, indtil Vesterhavets nordlige 

sandfugne Oer optage det voldsomme Havs Virkninger
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for Fastlandet, og atter afløses af ct lavtliggende Kyst

land med en feed og klæbrig Jordbund.

Havklitterne forgrene sig ofte temmelig langt ind 

fra Stranden og kunne stundom staae isolerede, uden ne

gen Forbindelseskjæde med Kystlandet; men deres Op

rindelse sra Kysten viser sig utvivlsomt derved, at Sand- 

hoiene, ved at hvile ovenpaa Jordskorpen, mangle den for 

Landsandene characterististe, tilsvarende Fordybning under 

dennes Linie. Disse Sandflugtsstræknittger ere folgeligcn 

Havbjerge, uagtet deres afsondrede Beliggenhed' fra Kysten, og 

det er disse, som, forsaavidt de løbe paralelle med Stran

den og te ydre Duner paa denne, kaldes Jndre-Havbjerge, 

samt, naar de forgrene sig fra disse til Siderne eller staae 

enkelte længere inde i Landet, benævnes: Hjembjerge.

Endstjondt Flyvesandet er meget forffjelligt t Korne

nes Størrelse og Iblanding af fremmede Legemer, bar 

det dog desuagtet overalt — saavel i Havklitterne, som 

i Landsandene, — en og samme Form, nemlig: en rund

agtig, som dog ikke er fri for skarpe Kanter*).

Sandet er almindeligviis langt mere grovkornet i 

Klitterne inde i Landet end ved Kysten, og det af den

*) En anden Forfatter, der, blandt Mere, har omtalt Sand

flugtsvæsenet, anfører, at Sandskornene ere flade eller bla

dede: denne Feiltagelse er imidlertid bleven paatalt.
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naturlige Grund, at alt Sandet, hvoraf Dünerne bestaae, 

forst har været i Havet, som deels bar safslebet det, 

deels opkastet eller gjengivet de letteste Partikler. Fly

vesandets egentlige Bestanddele ere Qvartz, Kjesel og 

Granit, i meget forskjellige Forhold. I Lantsandene ere 

disse Tele iblandede flere eller færre fine Leer og Jord- 

substantser, hvorimod Havklitternes Sand sædvanligen er 

blandet med Kalkdele. Dette Sidste, tilligemed Havsan

dets Fiinhcd, — der ofte er ligt Pulver, — og de fug

tige Dunster, som ideligen udstrømme fra Havet, befordre 

Vegetationen meget og gjor det, ved eensartede Væxter, 

langt lettere at tilvæmpe Sandflugtsstrækuingerne ved 

Havet, end inde i Landet, uagtet de Jord-og Leertilsæt- 

ninger, disse sidste have forud for hine.

Af denne Grund, samt da de indre Sande her i 

Landet, som forommeldt, ere ubetydelige i Omfang og 

desaarsag stedse kunne erholve Materiale og Arbejdskraft 

til en fuldstændig Behandling, maa Fremgangsmaaden 

ved disses Dæmpningsarbeide være noget forstjcllig fra 

den Dæmpning, der anvendes i Havklitterne. I det væ

sentlige kan imidlertid en og samme Behandlingsmaade 

benyttes til begge Slags Sandflugtsstrækninger, og des

formedelst, samt i det jeg paa sit Sted nærmere stal for

klare hvori Dæmpningen afJndsandene bor være særegen, 

bliver i den efterfølgende Udvikling af Sanddæmpnings-
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visenet kun forncmmeligen nævnet „Havsandene," ligesom 

jeg ved Udarbeidelsen maa tage et stadigt, overvejende 

Hensyn til disse hoist farlige Klitter, mod hvilke de indre 

Sande her t Landet kun ere Ubetydeligheder.

Stovtet.

Eandftugtsstraekningernes Stilling og 

Situation.

^laar man, som i Indledningen oplyst, veed, at and

flugten i en ældre Tid enten flet ikke blev modvirket, 

eller at dette i alt Fald kun fandt Sted med saa svage 

og uhensigtsmæssige Midler, at den et kunde beherskes af 

disse, vil man sinde det let forklarligt, at Havklitterne, 

saaledes som de nu ere, indtage ct blot de yderste Havet 

tilgrændsende Kyststrækninger, men at de tillige ere spredte 

omkring fjernt fra selve Strandbreden. Sandflugts

strækningernes Brede fra Havet og ind i Landet er imid

lertid meget forstjellig, deels paa Grund af Strandbre- 

dens ulige Stilling og Bestaffenhcd, og deels ifolge det 

storre eller mindre Læ mod de herskende Vindes Paa- 

virkning, som Sandet har truffet paa under dets Flugt.
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De Steder af Kysten, der danne Vinkler, have været 

og ere absolut farligst beliggende fer Sandflugt; thi den 

Vexelvirklling mellem Hav og Land, fom fremkalder Sand

flugten, er paa deslige Steder dobbelt, skjondt ikke 

virkende i lige hoi Grad, efterdi Vindene et virke lige 

hyppigt eller voldsomt paa begge Sider, — og Kraften 

af den fra hver af Siderne paa disse Kystbjorncr vcxel- 

vns kommende ubrudte Sovind, kar selvsolgeligcn maattet 

fore Sandet langt ind i Landet, saa meget mere, som 

Binkelbeliggenheden gior et stadigt Læ hinderligt. Af 

saadanne Hjorncr har Jyllands vestlige Kyststrækning 

sire; forovrigt cr denne Strandbred temmelig ligc- 

lobende, dog saaledes, at Strækningen fra £ andstedholm 

til Skagen har en langt mere østlig Retning end den 

øvrige Deel lil Blaavandshuk, hvorfra Kysten atter 

falder temmelig østlig.

Sandfluglsstrækningernes Brede paa disse ligelo- 

bende Kyster varierer vel cn Deel; men i Almindelighed 

overstiger den dog ikke een Mnl, og ofte er den endog 

meget ubetydelig. Ikke hellcr er Sandklitternes Hoide af 

nogen særdeles stcr Forstjetlighed, og med Hensyn hertil 

maa det bemærkes, at Jyllands nordlige Vestkyst, forme

delst dens Boining mod Ost, vel har cn langt ufordeel- 

agti'gere Beliggenhed mod Vind og Hav end den sydli

gere; men denne Kyst har atter den siadelige Indvirk

ning af Ebbe og Flod. 2 Jyllands nordlige ^eel er
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Havets regelmæssige Stigen og Falden næsten umærkelig; 

derimod tiltager den bestandig mod Senken, og ved Fanoes 

sydlige Ende er den almindelige daglige Forskjel paa Vand

standen omtrent 6 Fod. Paa en saa flad Strand, som 

dette Lands, maa et saa betydeligt Fald af Havet daglig 

lægge en stor Sandstrækning blot, og fox Floden atter 

stiger saa meget, at den overskyller denne, er det Oberste 

af. Sandet torret og bortveiret.

De yderste Havbjerge lobe langs med Kysten, og 

ere uafbrudt sammenhængende, forsaavidt de ikke, formedelst 

indenfor dem beliggende Fjorde, have t sin Tid været 

forhindrede i at udvikle den til at modstaae Havet nød

vendige Brede og Størrelse, eller de ere aabnede af Ha

vet for at danne Zndlob. (Agerkanal, Thvreminde, 

Nymindegab.) Disse yderste Havbjerges Brede er meget 

forskjellig. Paa sine Steder afløses de strax af storre 

eller mindre Sletninger, — o: Sletter, — der begrcendses 

af indre Havbjerge, som løbe paralel med Kystbjergene; 

(stundom findes endog 3 saadanne særskilte Rader). Paa 

andre Steder lobe de derimod sammen med de indre Hav

bjerge og udgjore saaledes een Sandmasse, uden nogen Af

brydelse af lyng- eller græsbegroede Flader. Sletningerne, 

hvor de forefindes, ere Steder, font det Sand, der udgjer 

de indre Havbjerge, har overfaret, og hvorved en Deel 

Flyvesand har været efterladt; men dog ikke mere, end 

at Væxter have kunnet trænge igjennem og, ved Sandets
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Hvile mellem Bjergene, befæste dette, samt derved efter# 

haanden bedække det med en Jordsiorpe; imidlertid ere 

disse Sletninger, som en Folge af at Sandet har over

faret dem, ujevne og fulde af smaae Fordybninger og 

Hoie, ligesom der ogsaa kan findes saavel enkeltstaaende, 

ubevoxede Sandbjerge, som Forgreninger af de yderste 

Havbjerge, der lobe ud og dele dem. Forovrigt have 

Havsandenes Kjæder, i det Hele taget, ved Vindenes 

Omhvirvling af disse uhyre Masser af lost Sand, dan

net sig saa hoist forftjelligt, at man ilke kan bestrive dem 

med en saadan Roiagtighed, at jo mange Undtagelser maa 

blive tilovers.

Inden for de yderste og de indre Havbjerge, og uden 

Sammenhæng med disse, findes almindeligvns de saa- 

kaldte Hjembjerge, som ere mindre Sandflugtsstrækninger, 

der, ofte i cn Miils Afstand fra Kysten, ere strøede rundt 

omkring, og ikke sjelden ere af betydelig Horde og Omfang.

Disse Sandflugtsstrækninger ere Affodninger af Hav

bjergene, eller, om jeg maa bruge det Udtryk: disses 

Avantgarde. At de et ere blevne til regelmæssigt lobende 

Sandbjergrækker, maa hidrøre fra, at Havbjergenes Be

plantning er mdtraavt midt under deres Dannelse; men 

da en saadan Beplantning ikke er foretagen lige tidligt og 

lige godt overalt, og da Vindene, Sandets Disposition 

til Flugt, og mange andre Omstændigheder, maa have 

yttret en ulige Virkning paa de forskjellige Sandflugts-
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strækninger, vil det lcttcligen indsecs, at Sandflugtens 

egentlige Standsning er iudtruffen under hoist forffjellige 

Vilkaar, og at disse heromhandlede saakaldte Hjembjerge 

eller Forløbere for Havbjergene, maae vanere meget i 

Skikkelse, Hoioe og Omfang, alt relativ til hine Betin

gelser, ligesom til det Tidspunct, hvorunder de selv ere 

bragte i Rolighedstilstand.

De i det Foregaaende anførte forffjellige Partikler, 

ere Mandede de steenartede Dele, hvoraf Flyvesandet 

bestaaer, gjor, at dette Eand, t storre eller mindre Grad, 

indeholder i sig Tilbøjeligheden eller Stoffet til Vegeta

tion; men, for at dette Stof sial kunne udvikle sig og 

affove Baxter, udfordres, som en aldeles uomgjænge- 

lig Betingelse, at sandets Flugt maa være standset. 

En Sandflugtsstrækning, som er udsat for Vindenes 

Paavirkuing, kan ikke af sig selv komme i Hvile, og 

som Folge deraf er enhver Sande, som enten ikke 

har været tagen under Behandling, eller hvis Beplantning 

i alt Fald har været mindre fuldstændigt eller heldigt 

udfort, blottet før Værter paa Vindsiden, (som hos os 

falder Vest og Nordvest) hvorimod Læsiderne, der afgive 

nogenlunde eilvlighed for Sandet, ligesom de afrundede 

Bjergtoppe, mod hvilke Vindene et kunne prelle an, al- 

mindeligviis, skjondt sparsomt, frembringe Sandvæxter. 

Tisse Bæxter have, overeensstemmende med den Diisdom 

hvormed alt i Naturen er indrettet, den særegne, forun-
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herlige Egenskab, at de vedblivende flyde i Veiret, og 

. tiltage i Frodigbed, jo mere Sand der paagydes dem — 

naar Toppen blot ikke aldeles tildækkes af Sandet, thi da 

qvæles de — og det er saaledes ofte Tilfældet, at den 

Plante, der i friskt Liv breder sig over et Sandbjergs 

hoieste Top, gjennemstyder hele Bjerget med sin Stængel 

og har sin Nod i dets Grundvold, 20 til 30 Alen dybt.

Af det her Oplyste vil det fljonnes, at selv ubeplantede 

Sandbjerge indeholde Stængler og Rodder af Planter, 

(Slie) og da disse Rodder ere ttevlede og danne et 

Væv af flere Alens Udstrækning trindt om Planterodens 

egentlige Hjerte, saa er Sandet paa saavanne Steder 

temmelig fastbundet. Det maa fremdeles bemærkes, at 

Sandet, naar det ikke ideligen omtumles af Vindene, hol

der sig fugtigt (klamt) ligefra Bunden og til henimod 

Overfladen, saaledes, at denne Fugtighed, selv under den 

stærkeste Sommervarme, sjelden tilbagetrænges mere end 

i det Hoieste et Par Alen fra Overfladen. Denne San

dets Fugtighed gjor det naturligvns mindre stikket til 

Flugt, deels ifolge den derved forogede Tyngde, og deels 

formedelst det Bindende, som Vædelsen indeholder.

Ifolge disse angivne Omstændigheder, chave ubeplan

tede Sandflugtsstrcekninger i Almindelighed ikke den regel

mæssige, afrundede Form, som de ubetinget maatte have, 

hvis Sandet overalt var lige bevægeligt; men den Modstand, 

hvilken Planterne og deres Rodvæv, som ogsaa Sandets
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fornævnte Fugtighed, have fremkaldt, har forst bevirket 

Skaar og Uregelmæssigheder i Klitternes Sider, og da 

dette har aabnet Adgang for Kastevindene, saa ere San

dene blevne malede omkring og danne desaarsag vexelvns 

Bjerge, Dale, Skaar og Kloster; alt af aldeles ulige 

Skikkelse og Omfang. Ved at tage disse Sandflugts

strækninger under Behandling, har det været aldeles uover

kommeligt, at tildanne dem i en regelmæssig, efter' Vind

fanget afpasset Form. Vel bliver der successive arbeidet 

herpaa; men ligesom et saadant Arbcide ikke kan fyldest- 

gjorende gjennemfores af Mangel paa tilstrækkelig Arbeids- 

krast^ saaledes er en velformet og godt beplantet Sande 

ingenlunde sikkret mod nye Opbrud, saalænge Sandvæx- 

terne ikke have erholdt Tid til at fastne Sandet.

Endfljondt Jyllands samtlige Havbjerge nu fortiden 

maa have erholdt i det mindste nogen Beplantning, be- 

staae de dog vedvarende af hoie Sandbjerge af alde

les forskjellig Dannelse og af ligesaa forsijclligt formede 

Kloster øg Dale.

De yderste Havbjerge ere selvfolgeligen meest udsatte 

for Vindene, og da de derhos ligge længst borte fra de 

dyrkede Ejendomme, ere de senest og ufuldstændigst beplan

tede. Disse Sandes Tilstand er derfor mindre god end 

de Ovriges, og Vindenes voldsomme Indvirkning har 

her dannet de hoieste Bjerge og dybeste Kloster. Hjem

bjergene ere naturligviis i Reglen de laveste, og da de
2
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cre beliggende ved og inde i de brugbare Jorder, ere de 

ogsaa blevne behandlede med meest Omhu hvisaarsag 

de cre saavel mindst oprevne, som mindst uregelmæssige 

i Formationen.

Naar undtages enkelte extraordinaire Hoider blandt 

Sandbjergene, — og hvilke findes anmærkede i Amtskortene 

og i Capitain Mansas Kort, — kunne de hoieste Klitter 

neppe ansættes til mere end 60 til 70 Fod t Heiden, og 

kun det Halve kan betragtes som Klitternes Middelhøjde. 

Kløfterne og Dalene have ligeledes en hoist forsijellig 

Dybde; men denne maa staae i Relation til de omlig

gende Bjerges Hoide, (forsaavidt nemlig alle Slags 

Havsande angaaer;) thi hele Sandlaget hviler paa Jord

overfladen, og Talene eller Huulhederne ere altsaa t selve 

Sandmassen og kunne ikke trænge dybere ned, end til 

den egentlige Jordskorpe.

Som en Undtagelse fra de som almindelige angivne 

Skikkelser for Sandflugtsstrækningerne, maa anføres den 

Form, en Sande antager, naar dm er i Flugt. Er 

en S and flugts strækning i ffe beplantet, maa Sandet, 

efterhaanden som det torres paa Overfladen, bortfores 

as Vinden, øg naar de af sig selv paa Bjergenes Læsi

der fremvoxede Planter enten overgydcs af det fremfy- 

gcnde Sand, eller dette virker med cn større Krast cnd 

Læsiden med dens Baxter og disses Evne til at binde 

Sandet kan modftaae, maa dette bryde igjennem, og da
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Sandet i dette Gjennembrud er aldeles levende, (bevæge

ligt) saa kan ingen Værter af sig selv udvikle sig deri, 

og det vælter sig følgelig fortvarende med Binden, indtil 

det finder fuldkommen Læ, preller an mod Hvider, eller 

behandles kunstmæssigt. En Sandflugtsstrækning, som er 

tagen under Behandling, kan ligeledes gjenncmbrydcs, 

naar enten dens Beplantning har været ufuldstændig eller 

der ved ualmindelig svære og vedvarende Stønne er blc- 

ven Aabningcr og Rifter i Plantningerne, og saa- 

danne Gjennembrud ere af en megek farlig Natur; men da 

en mev Indsigt og Omhu udfort Beplaritning kun van

skelig lader sig oprive i en betydelig Udstrækning, saa ere 

Gjennembrud nu meget sjeldne, og maa naturligviis op

hore, efterhaanden som Dæmpningsarbeidet niere og mere 

viser dets Frugter af en riig og frodig Væxtfylre overalt 

i Klitterne.

Naar cn Sanrflugtsstrækning er gjennembrudt, da 

antager den cn aldeles regelmæssig afrundet Form, dcr, 

som en Folge af Sandets Beherskelse af Vindene, danner 

en langagtig Skraaning, der er lavest i Vest og tiltager 

jevn i Holde indad mod Est (eller mcd dcn Vind, der 

har bevirket Gjenncmbrydn'ngen) indtil den, fra sin største 

Heide, temmelig brat runder af i Læsiden, dog med 

nogen Sandovergydelse foran sig. Den langagtige Skraa- 

ning, som et Gjennembrud danner mod Vindsiden, kan 

— saaledes s om paa sit Sted nærmere forklares — yde 

2*
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megen Vejledning ved Bestemmelse af den Form, som er 

den hensigtsmæssigste at give en Sande, naar den stal 

beplantes; men en bestemt Regel kan ingenlunde deraf 

udledes; tbi aldeles ems kan deslige Bruds Formationer 

ikke være, efterdi et blot Omgivelsernes Beskaffenhed, men 

ogsaa den ubrudte Vinds Kraft og Sandets Tyngde gjor, 

at de forstjellige Vinde maa virke hoist ulige og følgelig 

give Sandmassen, som den behersker, en Form, der er 

betinget af disse Vilkaar. Man vil af dette, og uden 

at en videre Udvikling behoves, letteligen indste, hvor 

chimærifl det maa være, at ville angive visse Cirkelgra

der, under hvilke en bevægelig Sandflugtsstrækning ube

tinget maa danne sig.
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SUMpvteL

LUndiltt^tsstia knin^ernes fredning.

Endfljondt det, uden et særdeles note Kjcndskab til Sand- 

flugtsvæfcnet, vanskeligen vil kunne indsees, paa hvor mang

foldige Maader og hvor saare let Sandvæxterne kunne be

stadiges og odelægges, saa maa det dog utvivlsomt erkien- 

ecs, at ret Offentlige, naar det nodvendigvns overtager 

Bestyrelsen og Behandlingen af en Sande, maa overlades 

Bedømmelse af, hvad der til en betryggende Fredning ud

kræves, og derhos have den tilsvarende Bemyndigelse til 

at treffe de Foranstaltninger, som tjene til dette Fremmes 

Realisation. Da der nu, under de almindelige Forhold, 

ikke godt kan tænkes nogensomhelst for Grundejerne nyttig 

Afbenyttelse af Sandene, uden disses Skade, saa maa 

heraf fremdeles folge, at enhver utildæmpet Sandflugts

strækning maa være under det Offentliges Naadighed, 

med temporair Ophævelse af enhver som helst Ret for 

(Nrundeieren til at tage Bestemmelse angaaende sammes 

Brug. Nødvendigheden af denne det Offentliges Nets 

omhyggelige Overholdelse vil saameget lettere skjonnes, naar 

man veed, at Sandvæxterne med Begjærligbed ædes af 

Kreaturerne, og af denne Grund, saavelsom af mange 

andre, kunne være Klittebeboerne (Grundejerne) til me

get stor Fordeel, samt at Fristelsen til en saadan Afbe-
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nyttelse ikke kan finde tilstrækkelig Modvægt i Forvis

ningen om den Skade, som derved afstedkommes, efterdi 

det nu engang er det Offentliges Sag at forebygge Sand

flugten, og Naturalpræstationerne dertil udredes i et lige 

Forhold af alle Klittebeboerne, uden nogetsomhelst Hensyn 

til den forskjellige lLiendomsret af Sandene.

Men idet det Offentlige saaledes har overtaget Naa- 

digheden over Sandflugtsstrcekningerne, maa det ikke for

glemmes, at den egentlige Proprietet eller Eiendomsret 

forbliver uantastet, og at det kun er Brugen af Ejendom

men der suspenderes, medens det Offentlige har Sand- 

flugtsstrækmngen under Behandling. Ligesom det derfor 

maa folge af sig selv, at en Sande, saasnart den betryg

gende er tildæmpet, maa falde tilbage til Grundeierens 

Brug, saaledes maa det formeentligen fremdeles være 

utvivlsomt — t hvor meget og vilkaarligt det end i Praxis 

er blevet tilsidesat, — at Sandflugtsvæsenet ikke, uden 

Grundeierens Jndvilgelse, kan tilladenogcnsomhelst Afbe

nyttelse af en Sanvflug^strækning i andet Formaal 

end det, der staaer i fornoden eller hensigtsmæssig For

bindelse med dens Dæmpning; thi det Offentliges Tis

positionsret (Virkningen) maa finde sin Grændse i For- 

maalet (Aarsagen) for dets Besiddelseskagen.*) Tet

•) Da denne Sats omgaacs og dens Rigtighed bestrides, stal 

jeg, for yderligere at oplyse min Formening, ansore som
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maa fremdeles være en Selvfølge, at Sandflugtsbestyrel

sen et heller kan være berettiget til at nægte den sand- 

fugne Stræknings Eier, at benytte denne sin Grund, for- 

saavidt dette uden Skade fer Sandhæmpning kan lade 

sig gjore; mm Bedømmelsen heraf maa og kan kun være 

Sandflugtsvæsenet alene overladt.

Ester disse fremsatte almindelige Ziegler for Sande

nes Fredning skal jeg nu gaae over til at omhandle, hvad 

der særligen er at iagttage ved denne hoist vigtige Deel 
af Sandflugtsvæsenct.

Det gaaer naturligviis ikke an at grave Grovter 

i Sandcne til Værn mod Ufred; et heller kan, — efter

som Sandene her i Landet ere beliggende, — Træ, Riis, 

Steen, eller andet passmde Materiale til forsvarlige Gjær- 

der, haves. Som Folge heraf maa hos os enhver Sand

flugtsstrækning henligge aaben, (aldeles tilgjængelig for 

Enhver,) og Ufred kan, fra det Offentliges Side, kun

et Exempel: at naar Jagtforordningen af 20de Mai 1840 

fastsætter, at Jagt med Heste og Hunde i Klitterne ikke 

maa udøves uden Sandflugtscommissairens Tilladelse, saæ 

folger heraf, at denne betingelsesviis vil kunne tillade en 

saadan Jagt; men hvis Andre end Grundeieren ville afbe

nytte Jagten, da maa upaatvivleligen denne SirsteS Til

ladelse tillige udkræves. Paa samme Maade maa der for

holdes med Tilladelsen til at opreise Fiskerhytter i de 

yderste Havbjerge.
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modvirkes og hemmes ved passende Straffelovbud og 

den bedst mulige Control med disses Overholdelse. Ifolge 

nærværende Skrivts Tendents, kan blot sidste Deel, nem

lig: „Controllen," være Gjenstand for Omforklaring her. 

Det maa i denne Henseende forst og fremmest være at 

paaste, at en Sandflugtsstrækning, saasnart den tages 

under det Offentliges Behandling, forsynes med en om

givende Fredningslinie, inden for hvilken enhver Adgang 

til og Benyttelse af Terrainet, uden Sandflugtscommis- 

sairens Tilladelse, maa være forbudt. Da nu, som her 

næstforan ommeldt, denne Begrændsning ikke kan dannes 

ved et virkeligt Værn, maa den altsaa blot bestaae i en 

Betegnelse,' og da hertil ene udkræves, at ben er t oine- 

faldende og utvivlsom, saa har man valgt at danne Fred

ningslinien af Tuer, der opsættes af de paa selve Stedet 

værende Græs- eller Lyngtorv. Tisse Tuer benævnes 

„Doler," og en Sande, som er omgiven af en saadan Fred

ningslinie, kaldes desaarsag en inddolet Sande. Ved 

Inddelingen eller Afsættelsen af Fredningslimen, — lige

som ved dennes Flytning, — maa Grændsen bestemmes 

saaledes, at den fredede Strækning et blot indbefatter den 

Deel af Sandene, som endnu behover Dcempningsarbeide; 

men tillige saa meget af ven yderste og sammenvoxede 

Deel, som ikke med Tryghed kan overlades Eieren til Brug. 

Man maa paa den anden Side vel vogte sig for at be

røve Grundeieren nyttig Eiendom, og jeg formener derfor.
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at enhver Strækning t en Sande — eller den yderste 

Deel af samme — der er t en saadan Tilstand, at den, 

uden Fare for Sandflugt og uden Standsning i den vi

dere oammenvoxning, kan afgive en selv meget indskræn

ket Nytte for Eieren, bor, — naar saadant kan fkeeuden 

Brud paa den øvrige Fredningslinie, — udelades fra 

Jnddolingen og overdrages til Afbenyttelse paa den 

ham udtrykkeligt betegnede ufladelige Maade og under For

bud imod andet Brug, samt Ansvarlighed for de deraf fol

gende Opbrud, t hvilken Henseende saadanne Eiendoms- 

stykker underkastes Sandflugtsvæsenets Tilsyn.

Fredningsdolerne gives almindelig en Holde af 1^ 

til 2 Alen; de maa være brede for neden, for et at om

kastes af Vindene: og maa aldeles indcirkle enhver Sande. 

Hvor Sandflugtsstrækningerne ere ligelobende, opsættes Do

lerne circa 30 Skridt fra hverandre; men hvor der fore

falder Krumminger, Hjørner eller Bugter, som siulle ind- 

doles, maa Dolerne, efter Omstændighederne, anbringes 

nærmere sammen, efterdi Fredningsgrændsen dannes ved 

den lige Linie fra den ene Dole til den anden.

Naar der, hvad hyppiget er Tilfældet, inde t Klit

terne findes Sletninger og Græsplainer, ved hvis Brug 

til Hoflet ingen Skade kan foranlediges, og som altsaa kunne 

overlades vedkommende Eier, maa Fredningsdoler ligeledes 

opsættes ontkring disse Steder i Sanden, for utvivlsomt 

at betegne deres Gmndse.
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Tolernes særdeles Vigtighed til Fredningen gjor Krav 

paa, at der fra Opsynets Side fores en omhyggelig Con

trol, saavel med at de ikke nedrives eller forfalde, som 

med, at de ikke vilkaarlig flyttes. Hvert Foraar pleier 

man almindelig at estersee samtlige Toler og istandsætte 

Manglerne ved disse.

Da Jnddolingen af Sandflugtsstrækningerne kun kan 

være til Nytte i Forbindelse med et særdeles omhyggeligt 

Fredningsopsyn, saa har saavel Lovgivningen, som Klit

fogdernes Instrux, sogt at virke her til, ved at paa

byde en idelig og virksom Control. Det bar imidlertid 

været umuligt fer Lovgivningen at paavise de forstjel- 

lige specielle Tilfælde for Opsynets Virksomhed i denne 

Retning; men da det dog, til en hcnsigtssvarende Fred

ning, er nødvendigt at vide, hvori denne bestaaer, skal 

jeg føge, saavidt muligt, at udhæve de Gjenstande, paa 

hvilke Opsynet i denne Henseende i Særdeleshed bor 

have sin Opmærksomhed rettet:

1) De Planter af Klitvæxter, som Dæmpningsvæ

senet aarligen behover til Sundenes Istandsættelse, maa 

nodvendigvns tages i selve Sandene, da de saa godt 

som ikke oøre andre Steder; ogsaa er det næsten stedse 

muligt i et ethvert Sandflugtsdistrict at erholde disse 

Planter i Sandenes yd erste østlige Sider, O: Læsiden) 

der ere saalcdcs tilgroede, at de gebt kunne undvære en 

Deel Værter; men Oversiedighed af dem cr der inte
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Sted; de maae ofte soges flere Mile borte frade Klitter, 

i hvilke de stulle anvendes, og der maa desaarsag om- 

gaaes meget sparsomt med dem. Som Folge heraf, bor 

det ingenlunde tilstcedes Klittearbciderne paa egen Haand 

at oprykke Planterne, men et paalideligt Opsyn maa stedse 

være tilstede derved, og dette maa med Omhyggelighed 

paasee, at Stedet har Overflodighed af dem, og at Op

rykningen ei forcfares saaledes, at Klitten blottes. Uden 

for dette Brug bor Klitvæxterne ikke benyttes, forsaavidt 

de voxe i de inddolcde Strækninger.

2) Ta Helmplanten (arundo arenaria) øg Ntarc- 

balmen, Byghelme, (elymus areuarius) opvoxe med et 

langt Straae lug Kornarterne, — til hvilke de ogsaa 

benhore, — saa kunne de fores til Nytte af Klittcbebocrne 

. paa mange forskjellige Maader, og i det Tilboieligheden" 

hertil er meget fremherskende, er det tillige en almindelig 

Formening, at det aldeles ikke kan stade enten Sandene 

eller disses Værter at de afflaaes, naar de blot ikke til

lige oprykkes. Det er imidlertid netop det hoie Straae, 

og de ved samme værende Blade, som opfange Flyvesan- 

dct og standse Sandflugten, og heraf maa ligefrem folge, 

at enhver Forkortelse af Straaet er til Skade for Sun

dene paa ethvert Sted, hvor Sandflugten ikke er aldeles 

ophort. Det bliver altsaa ene om Helmene paa Klitter

nes foran omforklarede ostlige Sider, at der kan opstaae 

Sporgsmaal om uskadelig Afhugning; men da, som sagt.
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Vegetationen paa disse Steder sjelden er storre end det 

aarlige Forbrug af Planter udkræver, og da i ethvert 

Fald flaaede Sandvæxter kunne være til megen Nytte for 

Sandflugtsvæsenet selv, saa kan det formeentligen under 

intetsomhelst Foregivende tilstædes, at omhugge Klitvæxter 

i de inddolede Sandflugtsstrækninger til privat Brug.*)

Angaaende en saadan Afhugnings Virkning paa Hel

mene og Marehalmen, stal jeg ikke lave uoplyst, at jeg 

ved gjentagne Iagttagelser har fundet, at den ikke er sta

delig, naar den foretages med Holeer — men ingenlunde 

med Lyngleer o: Segle, — og Planterne beholde en Hoide 

af i det mindste 3 Tommer over Grunden. Derimod 

kan jeg ingenlunde dele den blandt Beboerne i Sandflugts

egnene almindelig udbredte Formening, at Helmenes Slet 

om Efteraaret stulde være saa særdeles gavnlig for deres 

fremtidige Væxt og deres Livskraft.

3) Hvad der er sagt om Helmene og Marehalmen 

gjælder fremdeles og i endnu hoiere Grad om alle de 

øvrige Væxter i Sandene, af hvilke der ingensinde og 

paa intetsomhelst Sted er Overflodighed. Dette er li

geledes Tilfældet med den saakaldte Slie eller Sandvæx-

*) Sandflugtsvæsenet har megen Nytte af afflaaede Helme, 

ved at udstroe dette Straae i de lilje Plantninger, der ligge 

meget udsatte for Bindene. Fremdeles til Strøelse i de 

Beic og Stier, der gaae over Klitterne, og som Sandflugts

væsenet selv stal holde dæmpede.
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ternes oprevne Rodder, der ved Sandets Flugt hyppigen 

blottes; men som ved deres uendelige Væv af Traade 

standse enhver videre Bortfygning, og derved ere af en 

overordentlig Vigtighed for Sandene.

4) Al Kreaturgang, være sig af Sviin, Heste, Fæ

kreaturer, Faar eller Fjerkræ, bor med Omhyggelighed 

forebygges indenfor de indbo lede Sandflugtsstrcekninger; 

tbi Kreaturene nedtrampe Sandværterne, bøtte Sandet, 

omrode og afgnave Planterne, æde med Begjærlighed de 

unge Skud og de i Klitterne værende saltagtige Værrcr, 

og afstedkomme saaledes en meget stor Skade.

5) Det er en Selvfølge, at Gravning i Klitterne er 

fordærvelig og bor med Iver forekommes; imidlertid bor 

det itke lades ubemærket, at Sandflugtsstrækningerne paa 

enkelte Steder bedække en Torvesubstants, Martorv kaldet, 

og at denne Torvs Benyttelse som Brændsel — efter al

mindeligt Sigende — stal være en Fornodenhed for hine 

Egnes Beboere. Jeg besidder ikke et saadant Kjendskab 

til de Egne, hvor Martorven findes, at jeg kan erkjende 

det Forsvarlige i, at omrode Sandflugtsstrækningerne for 

at tilvende sig dette Brændselsmateriale; men jeg maa 

yttre den Formening, at Nødvendigheden vistnok bor i en 

meget hor Grad være tilstede, for at kunne gjore et for 

Klitterne saa absolut fordærveligt Foretagende tilladeligt, 

og i intet Tilfælde kan jeg tænke mig det muligt, at
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en saadan Tsrvcgravning kan tilstedes andetsteds, end i de 

østlige Sider af Sandene. *
6) Tet er, for den almindelige Færdsel til og sra 

Stranden, en Nødvendighed at have Kjoreveie og enkelte 

Stier gjennem Klitstrækningerne; men det er Sandflugts

væsenets Pligt at drage Omsorg for, at disse Adgange 

ogsaa indskrænkes til hvad der virkelig er nødvendigt, og 

selvgjorte Veie eller Kjorsel omkring i Klitterne maa, som 

hoist skadelig, ubetinget forhindres. Den Sandflugt, der 

kan foranlediges as nødvendige, almindelige Veie t Klit

terne, maa Sandflugtsvæsenet selv foranstalte dæmpet; 

men er Vei eller Sti kun fornoden for Enkelte, da bor 

disse — uden noget Vederlag i deres ovrige Sanddæmp- 

ningsarbeide, — besorge Istandsættelsen og Dæmpningen 

ester Sandflugtsvæsenets Anviisning, under dets Control 

og, i det Hele taget, under de samme Tvangsreglcr, som 

er gjeldende for Sanddæmpningsarbeidet i Almindelighed. 

Gang i Klitterne af Folk udenfor Beiene og Stierne, kan 

enkeltviis foretages uden at afstedkomme nogen mærkelig 

Skade, naar den Gaaende er opmærksom paa, et at ned- 

træde Planterne; men da Gangens Ustadelighed er betin

get heraf, og da Sandet stedse maa losnes noget af Fod

trin, er Opsynet befoiet til at nægte Uvedkommende al 

saadan Vandring. Derimod troer jeg, at uran er uberet

tiget til at nægte Eieren af cn Klitte Ret ril at gaae 

og selv at jage tilfods i den, med mindre en oiensynlig
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U^rnpe spores deraf; men utvivlsomt er det, at Klap

jagt i Sandflugtsstrækningerne paa det bestemteste bor 

forbydes, efterdi litværternes Nedtrædning er en uund- 

gaaelig Folge af denne Forlystelse.

Endelig maa det, med Hensyn til Færdsel i Klit

terne, endnu bemærkes, at Sandflugtsvæsenet i Særde

leshed maa have sin Opmærksomhed henvendt paa, at Veie 

og Stier folgcs, naar Strandinger, Auctioner eller andre 

deslige Tilsæde kalde en Mængde Mennesker gjennem Klit
terne.

7) Ester Anordningerne maa jordlsse Huse ikke exi

liere i Sandflugtsstrækningerne, og kunne altsaa ikke til

laves opsatte; derimod maa det formeentlig antages, at 

Sandflugtsvæsenet ikke bor nægte Fiflerne Tilladelse til, 

i de yderfte Havbjerge — font næsten aldrig beplantes, 

— at opsætte de Fiskerhytter, i hvilke de opholde sig, me

dens Havfisken'et varer, og som ere dcm nødvendige til 

renne deres Hovednæringsveis Trivt. Forbudet nrod jord- 

lose Huse er fornemmelig grundet i Frygten for Kreatur

gang i Klitterne, hvilket Argument ikke kan anvendes mod 

Fiskerhytterne. Det er imidlertid en Selvfølge, at de 

Veie og Stier, der ere nødvendige for disse Hytters tem- 

poraire Jndvaanere, maae ene af dem selv besørges fcr- 

svarligen vcdligeholdte mod Sandflugt, og for i denne 

Henseende at forekomme flere Tilgange end hoist nødven

digt, bor Sandflugtsvæsenet stedse anvise Stedet, hvor
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enhver Fiskerhytte maa oprejses, og derved drage Omsorg 

for, at ethvert Steds Fiskere erholde deres Hytter saaledes 

samlede, at de kunne benytte fælleds Veie og Gangstier. 

Af hvad jeg først i dette Kapitel har anført, bliver det 

forsvrigt klart, at vedkommende Grundejers Samtykke til

lige maa være fornødent til deslige Fiflerhytters Opbyg

gelse i Klitterne, idet nemlig Sandflugtsconunissab'ens 

Tilladelse ene indsirænker sig til, hvad der til Sandflugts

væsenets Tarv kan være Sporgsmaal om, og derimod 

ingenlunde medindbefatter en Anvendelse af Grunden, som 

er dette Formaal uvedkommende.

Endnu maa det bemærkes, at naar det i Lovgivnin

gen omhandlede Tilfælde indtræffer, at Vare fta strandede 

Skibe flulle oplægges i Klitterne, bor Sandflugtscommis- 

sairen drage den bedst mulige Omsorg for, at de hen

lægges paa et ufladeligt Sted i Nærheden af de forud- 

værende Veie og Gangstier.

Af disse anførte, specielle Tilfælde for Fredningen, 

i Forbindelse med de forud opstillede almindelige Regler, 

tør jeg haabe, at have givet et saa fuldstændigt Begreb 

om det Hele Fredningsvæsen, at Enhver letteligen deraf 

vil kunne flutte sig til, hvad der kan være at iagttage 

under modende Omstændigheder, som ikke her scerligen 

ere omtalte.
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^\ev*fcc SlavvteL

Tilveiebringelsen af den til Klitternes 

Behandling fornodne Arbejdskraft.

Ipr der kan foretages Bedømmelse og Klassifikation af 

Klitterne, med Hensyn til Dæmpningsarbeidet t samme, og fø

rend dette Arbeides Anvendelse kan omhandles, maa det vides, 

hvor stort et Ovantum Arbejdskraft der kan disponeres 

over; thi Arbejdet udfores her i Danmark ikke ved leiede 

Folk for Statens Regning; men uvederlagt af Klittebo- 

erne og de nærmeste Sognes Beboere, og man vil saale- 

des indsee, at der ved Dæmpningsarbeidet, — idet- 

mindste naar det overstiger det absolut Nødvendige, — 

maa tages et overvejende Hensyn til Evnen at udfore 

det med. Jeg stal derfor i Korthed, og for jeg skrider videre 

frem i nærværende Udarbejdelse, hendrage Opmærksomhe

den paa denne Gjenstand.

I andre Lande, hvor Sandsiugtsstrækningerne findes 

i betydelig Mængde, foranstaltes Dæmpningsarbeidet al- 

mindeligvns udfort ved leiede eller fastansatte Folk for 

Statens Regning, og det kan ikke nægtes, at mange og 

vigtige Grunde kunne anføres til Fordeel for denne For

anstaltning: Naar et stort, vedvarende Onde, fremkaldt 

ved Omstændigheder, der ere Mennefleneutilregnelige, hjem

søger eller er ejendommeligt for en betydelig Deel af et

3
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Land, taler unægtelig Billighed for, at Staten i dens 

Heelhed hæver Ondet, eller i alt Fald bidrager sit til at 

formindste Ondets Folger for den enkelte Statsborger. 

Denne Anfluelse maa, naar Sporgsmaalet, saaledes som 

her er Tilfældet, er om Udgivterne til Sandflugtens Dæmp

ning, finde en forøget Styrke i den Omstændighed, at 

dette Onde, ved ikke at modarbejdes, maa, vel langsomt, 

men dog temmelig sikkert, udbrede sig over en stor Land

strækning, og heraf synes altsaa at folge, at Staten, 

idet dm kræver af Enkelte uvederlagt at vedligeholde og 

besorge Dæmpningen, paalægger disse Borgere en extra

orrinair Byrde t Faveur af det hele Samfund. Det sy

nes derhos, at Staten, ved at organisere et Sandflugts

væsen og ved under Tvangsmidler at beordre Arbeidct 

udfort, maa erkjende, at Dæmpningen i hoi Grad interes

serer den selv; og denne Omstændighed taler saaledes 

ogsaa for, at Arbeidet burde vederlægges.

Disse og flere Argumenter have, som sagt, i andre 

Lande bevirket, at Dæmpningsarbeidet sieer for Sta

tens Regning, medens man her i Landet ikke har tillagt 

disse Grunde nogen overvejende Vægt, og jeg maa ogsaa 

oprigtig tilstaae, at jeg, uagtet Ingen bedre end jeg bar 

havt Lejlighed til at erfare hvor stor en Byrde Dæmp- 

ningsarbeidet er for de fattige Klittebeboere, dog maa 

finde det saare tvivlsomt, om de have noget retfærdigt 

Krav paa at vederlægges for denne Byrde: Det maa vist-



35

nok t Almindelighed statueres, at det er hver Mands egen 

Sag at værne for sin Eiendom mod Ulykkestilfælde, og 

er det end i nærværende Tilfælde unægteligt, at den Ulykke, 

der er overhængende for de enkelte Individer, existerer 

middelbar for en meget stor Deel af Statens Indvaanere, 

maa det dog erkjendes, at efter vore Sandflugts

strækningers Beliggenhed maa Faren for de sternere Bo

ende være meget ubetydelig, og selv med Indrømmelsen 

af en saadan Fare, maa dog den, hvis Eiendom umid

delbart trues, forst og fremmest gjore sit Iderste for at 

afvende Faren fra sig, og kun naar han ikke ene hertil er 

istand, kan formeentlig opstaae Krav for ham paa Hicelp; 

men denne Assistance ydes ogsaa ester vor Lovgivning; 

thi som Hiælpedistrict er henlagt en Strækning af 3 Mile 

omkring Sandene, og dette Hjcelpedistricts Forpligtelse til 

at assistere uvederlagt maa finde sin Grund i den nær

mere Fare, hvorfor det er udsat, hvorfor de forstjellige 

Dele af selve Hjælpesognene ogsaa bor bidrage hoist for- 

sijelligt med Hjæjpen, i Forhold til deres nærmere eller 

fjernere Beliggenhed fra Sandflugtsstræknmgerne. *)

I Conseqvents med disse Regler for Sanddæmp- 

ningsarbeidet maa Forpligtelsen til dettes Udførelse forst 

og fremmest paahvile Klitsognene — o: de Sogne, hvori

*) Lønningerne til Sandflugtsopsynet udredes ikke udelukkende 

af det sandfugne Districts Beboere; men af det respective 

Amt.

3*
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de Lande, der udkræve Dæmpning, forefindes, — og 

Sporgsmaaket om Hjælp maa forst kunne gjore sig gjel- 

dende naar Hjælpen virkelig behoves, hvilket finder Sted, 

naarKlitteboerne ei kunne bestride det behø

vende Arbeide uden væsentligt Tab i denVirk- 

somhed, der skal ernære dem. I dette Tilfælde 

træde Opsegnene til med Hjælpen; men ligesom denne 

selvfølgelig ogsaa her maa begrændses af Evnen til at 

præstere den, saaledes maa endvidere, ved Regulering 

af Arbejdsbyrden mellem Hjælpesognene indbyrdes, som 

foran er sagt, tages et note Hensyn til disses for- 

stjellige Afstand fra Arbejdsstederne, idet nemlig Byrden 

ikke blot i og for sig forsges ved Afstanden, men ligefrem 

er motiveret netop t Beliggenheden ved Sandene, og des

aarsag maa dependere deraf.

Det vil saaledes stionnes, at Regierirrgen har beteg

net et maximum af Arbeide til Sandflugtsstrækningernes 

Dæmpning, og naar man veed, hvor flet befolkede Hav- 

klitdistricterne langs hele Jyllands Vestkyst ere, og hvor 

ubetydelig den Arbeidshjælp er, som kan indvindes i en 

Omkreds af 3 Mile, hvoraf den halve vender ud 

mod Havet, saa vil det letteligen stjonnes, at Havklit

terne ofte kun med stor Vanstelighed kunne erholde det 

nødvendige Arbeide, og at de saa godt som ingensinde 

eller intetsteds kunne erbolde al den Beplantning, som der, 

til yderligere at fremskynde deres fuldkomne Dæmpning,
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vilde være saa nyttig og ønskværdig. Det maa derhos i 

denne Henseende endvidere bemærkes, at Hoveddæmpnings- 

arbeidet maa stee om Efteraaret, netop paa samme Tid 

som Klitteboerne stulle drive Havfiskeriet, der er deres 

vigtigste Indtægtskilde, og denne Omstændighed maa selv- 

folgeligen være af væsentlig Indflydelse ved Bedømmelsen 

af det Qvantum af Arbeide, de ere istand til at yde.

At Hjælpedistrictet, naar det nodvendiggjores, kan 

udstrækkes over de fastsatte 3 Mile fra Sandklitterne, lig

ger i Sagens Natur og yttres ogsaa udtrykkeligt i Lov

givningen; men dette er en extraordinair Recours, der 

desformedelst vækker Uvillie og ikke gierne benyttes uden 

den haardeste Nødvendighed;*) derhos kan den Hjælp, 

som flulde ydes af Beboere saa langt borte fra, ikke blive 

af nogen stor Betydenhed, da der i Veilængden og den 

længere Fjernelse fra Hiemmet, i og for sig, ligger en 

foroget Byrde, der ikke kan udelades af Betragtningen 

ved Bedømmelsen af deres Arbeidsqvantum i Relation 

til det ovrige Hjcelpedistrict.

Af det her Anførte resulterer, at der maa omgaaes 

meget oeconomifk med Arbejdet i Klitterne, og at der i 

Almindelighed ikke kan være Tale om at beplante alle

*) Den smalle Klitstrækning, der adskiller Ringkjøbingfjord 

fra Havet, har, til Exempel, saagodtsom intet Opland i 3 

Miles Omkreds, og maa altsaa nødvendig have et udvidet 

Hjælpedistrict
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de Klitstrækninger, hvor det kunde være nyttigt og 

snftvcerdigt, men alene om at anvende det Arbeide, der er 

til Disposition, saa hensigtsmæssigt, som muligt. Dog, 

hertil udkræves en Skjonsomhed og Vurdering af hver 

enkelt Klittes Egenflaber, m. v. fom er meget vanskelig 

at tilegne sig, og som dog er af den yderste Vigtighed, 

og idet jeg efter bedste Evne stal i saa Henseende opstille 

Regler i det efterfølgende Kapitel, maa jeg dog i Særde

leshed henvise til Erfaring, og opfordrer Sandflugtsconr- 

missaircrne til at tilegne sig denne.

Er en Sandflugtscommissair i Besiddelse af denne 

Kundstab, og er han saa beldig at kunne gjore sin Ind

sigt gjeldende hos de Mænd, der uden en saadan 

flulle deeltage med ham i at regulere Arbeidet, da 

vil han, med det Arbeide, der ordentligviis kan ydes, 

Almindelighed være istand til saavel at holde sine Klitter 

under Raadighed, som videre at fremsiynde deres Til- 

dæmpning.
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Bedommelfe af de forskjellige Eandflugts- 

strcekningers Farlighed, for deraf at kunne 

bestemme den Orden, hvori de bor soges 

dcempede.

Aandflugtsstrækningernes, ligesom de enkelte Sandbjerges, 

Dannelse er, som i det Foregaaende anfort, hoist forskjellig, 

og der udkræves desaarsag en lang og tillige en omhyg

gelig samlet Erfaring, for med nogenlunde Sikkerhed at 

kunne betømme Graden af de forstjellige Klitters Farlig

hed, saavel t og for sig, som i Forhold til hverandre. 

At opstille bestemte og under alle Betingelser ufravigelige 

Regler til en saadan Bedømmelse, gjor Sandenes ube- 

grændftde Forskellighed og idelige Variation t Form og 

Skikkelse til en Umulighed; men en Deel Hovedmomen

ter kunne dog fremsættes, og til disse sial jeg nu stride: 

Sandflugtsvæsenets forste Formaal maa upaatvivle- 

ligen være, at holde Klitterne under Raadighed, eller, med 

andre Ord, at sorge for, at der ingen Skade ved Sand

flugt afstedkommes. Klitternes forstjellige Beliggenhed maa 

med Hensyn hertil være af Hovedindflydelse, og man 

maa altsaa noie stjelne mellem ydre og indre Havbjerge, 

samt mellem disse og de saakaldte Hjembjerge.

Den Bind, der behersker Sandene her i Danmark,
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er fra Vest til Nord, (principaliter: Vest, Nordvest.) 

Som Folge heraf, og da de yderste Havbjerge grændse 

i vestlig Retning til Havet, og de indre Klitter ere disses 

Affodmnger, findes der i Vest almindeligvns ingen dyrke

lig Eicndom fra Havet og saa langt ind i Landet, som 

de forsijellige Klitrader naae.

Alt Sandet er nemlig fort fra Vest mod Ost, og 

selv hvor Hjembjergene ligge langt inde i Landet, og al

deles isolerede, har Flyvesandet, for at kunne stabe dem, 

maattet overfare den veftfor dem beliggende Jordstræk

ning, hvorved saa meget Sand er efterladt, at Jorvskor- 

pen er dybt begraven.

Det vil saaledes sijonnes, at det saa godt som alene, 

eller, i alt Fald, forst og fremmest, kommer an paa, at be

plante Klitternes vestlige Sider samt ethvert Punkt, selv 

længere inde i Landet, som er saa fremragende mod Vest, 

at Vindene fra denne Kant kunne indvirke paa det, og 

endelig tillige enhver Fordybning, (Kule) der er saaledes 

beliggende, at den nævnte Vind, enten umiddelbart eller 

formedelst Svingninger omkring Klitterne, (Svirm), kan 

naae den.

Naar disse Dele af Sandflugtsstrækninger — og, 

som i det Efterfølgende skal vises, selv med Undtagelse 

afben alleryderste Rad af Havbjergene, — holdes i dæmpet 

Tilstand, da ere Klitterne uden Fare, og da bevirkes der 

en Nolighedstilstand, som sætter Sandenes mellemliggende



41

Dele og deres ostlige Sider istand til efterhaanden at 

fastnes af de Værter, hvis Spire enten af sig selv udvik

les i Sandet eller hvortil Froet henfores fra de vestligere 

anbragte Plantninger. Ligesom imidlertid, selv hvor al 

Bevægelse (Flugt) af Sandet er standset, Naturens uunder

stottede Kræfter kun kunne virke svagt og langsomt til en 

Sandflugtsstræknings fuldkomne Tildæmpning, saaledes 

maa det eiheller tabes af Sigte, at Stormvindene kunne 

rase fra alle Verdens Hjerner, og at følgelig den Sande, 

fom ene er sikkret i Vestsiden, ikke er aldeles betrygget mod 

Opbrud, endskjondt saadant isvrigt neppe vilde være til 

nogen Skade for de omliggende Eiendomme eller, i sig 

selv betragtet, af noget betydeligt Omsang. Som Folge 

heraf, og da det fremdeles maa være Sandflugtsvæsenets 

Formaal, næst at hæmme siadelig Sandflugt, at befordre 

Klitternes Bedring og fuldstændige Tildæmpning, er det 

af Vigtighed, at hine indre Tele af Sandene, ligesom 

tildeels disses ostlige Sider, beplantes paa de aldeles aabne 

Steder, og forovrigt ydes al den Hjælp, som kan fremme 

deres Bevoxning.

Ligesom Sandflugtens Standsning maa stee ved at 

arbejde fra Vest mod Ost, saaledes maa, eller bor, for

medelst det tilstedeværende Værn mod Vest, den fuldkomne 

Tildæmpning eller Tilgroning befordres i omvendt Ret

ning, nemlig: fra Ost mod Vest; men dette sidste Arbeide, 

— og for hvilket Sandene fortiden ingen opnaaelig Grcendse
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vise, — maa, som sagt, være underordnet de farlige Klit

ters fuldstændige Beplantning t Vestsiden, og det maa al- 

drrg kunne overstige dct Arbeidsqvantum, der ordentligvns 

kan staffes tilveie, hvorhos der, selv til Anvendelsen af 

dette, maa udkræves en ved noiagtig Overvejelse erhver

vet Forvisning om, at Nytten, det paa hvert anvendt Sted 

bevirkes, staaer i et overvejende Forhold til den derved 

fremkaldte Byrde, efterdi Arbejdskraften ellers spildes. For- 

ovrigt er det en Selvfølge, at Vigtigheden af det i de 

forfljellige Klitters indre og ostlige Sider anvendte Arbeide 

maa beroe paa de respective aabne Steders Omfang, Klit

tens øvrige Tilstand og Beliggenhed, — om det nemlig 

er Hjembjerge, indre eller ydre Havbjcrge, — samt en

delig paa Klittens Hoide. Derer saaledes i denne Hen

seende særdeles meget at observere og tage i Betragtning, 

hvilket jeg nærmere stal bestræbe mig for at udvikle.

Naar en Sandflugtsstrækning ved Siden af de i samme 

anbragte Plantninger selv udvikler en betydelig Bedækning 

as Sandgræsbuske, da er den upaatvivleligen i en til Ro

lighed overgaaende Tilstand — o: den inclinerer til Ro

lighed, — og en enkelt Rift eller Aabning i dens indre 

Dele er da almindeligvns af liden eller ingen Betyden- 

hed. Hvor der derimod kun findes lidet eller intet Sand

græs, er Klitten los og let bevægelig — raa — og en

hver Aabning t en saadan Klitte forstørres desaarsag hur

tigt, idet der kun udfordres en svag Vind for at sætte
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Sandet i Bevægelse. Ogsaa kunne deslige lose Sand

flugtsstrækninger, der i det Hele taget er farlige, være 

saa blottede for Værter selv i deres Indre, at Arbeide 

endog absolut maa foretages, for at standse eller forekomme 

Rister.

Jo dybere og storre i Omfang en Aabning i San

dene er, og jo længere nede — nærmere Bjergets Fod, 

den findes, desfarligere er den, og denne Farlighed for

øges naturligvns, jo helere Bjerget er og jo storre Sand

masse det indeholder.

Er en Sanoe aldeles gjenncmbrudt, da er dens Be

plantning ubetinget fornoden, i hvorsomhelst den er belig

gende; thi Sandet er da i Bevægelse, (levende) og vil 

ikke kunne stilles uden Tæmpningsarbeide. At den gjen- 

nembrudte Sande ligger fjern fra dyrkelig Eiendom og 

desformedelst ingen oieblikkelig Skade kan afstedkomme, op

hæver ikke denne Nødvendighed; thi uden Dæmpning vil 

Sandet fortvarende vælte sig frem, og derved bestandig 

forøge det Arbeide, der dog til Slutningen maa anvendes 

for endelig at begrændse Flugten. Men ligesom derimod 

den gjennembrudte Sandflugtstrækning, som ligger nærmest 

ind til Markerne, maa have fortrinsviis Krav paa Dæmp

ning frem for den længere bortltggende, saaleoes kan der 

vel ogsaa gives Omstændigheder, der kunne gjore det for

svarligt, paa længere Tid endog aldeles at udsætte Arbejdet 

t disse sidste; nemlig, naar et fligt Arbeide ikke kan er-
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holdes uden meget betydelig, extraordinair Byrde. Men 

et Gjcnnembruds Farlighed er dog altid saa stor, at dets 

Istandsættelse kun under meget haarde Vilkaar for Dæmp

ning bor udsættes, og maa i saa Tilfælde Brudet blot 

være i de yderste Havbjerge og partielt, o: ind mod de 

indre Havbjerge, saaledes, at disse kunne modtage den 

opstaaede Sandflugt til Dæmpning kan anvendes.

Overensstemmende med det saaledes Anførte, og ifølge 

den mangeaarige Erfaring jeg i Sandflugtsvæsenet har 

havt Lejlighed til at erhverve mig, antager jeg, at Sand

flugtsstrækningernes Beplantning bor foretages i efterføl

gende Orden, saaledes, at det, under hvert særskilt Num

mer, behøvende Arbeide, maa fuldstændigt udfores, forinden 

nogetsomhelst Arbeide kan vorde et efterfølgende Nummers 

Sande tildeel. Der kan imidlertid tænkes endog hyppigt 

indtræffende Tilfælde, hvor det kan være fornødent at gjore 

Forandringer i den her angivne Orden; men dette ligger 

ligefrem t Sagens ejendommelige Natur, i det nemlig 

aldeles nye, uforudseelige Omstændigheder meget let kunne 

indtræffe, og ligesom i nærværende Tilfælde ingen ufra

vigelig Negel kan tænkes givet, saaledes kan denne jo rov

rigt eiheller ansees overflødig eller — som Regel betragtet 

— kuldkastes, fordi den ikke er istano til at udelukke Und

tagelser.

Forovrigt er det en Selvfølge, at jeg ved det Dæmp- 

ningsarbeide, der paa dette Sted omhandles, forstaaer det
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almindelige, hvortil mange Hænders Hjælp udkræves, og 

derimod ikke Udsæd eller andet lignende Arbeide, som kan 

foretages af en enkelt Mand.

Ordenen, hvori Sanrene bor soges omhyggeligt til

plantede, er folgende:

1) Hjembjerges Gjenncmbrud.

2) Betydelige totale Gjennembrud i Havbjcrgene.

3) Raae Hjembjerges Aabninger og svagt bevoxcde 

Steder i de vestlige Sider, samt overalt t disse Bjerge, 

hvor Vestenvindene kunne indvirke paa deslige ikke fast til

groede Punkter.

4) De indre Havbjerges Gjennembrud, endog af 

mindre betydeligt Omfang.

5) Raae indre Havbjerges Aabninger, m. v. aldeles 

saaledes, som under Nr. 3 er anfort.

6) De med Sandgræs bevoxede Hjembjerges Aabnin

ger o. s. v. som under Nr. 3 anfort.

7) gjbre Havbjerg es partielle Gjennembrud.

8) De med Sandgræs bevoxede indre Havbjerges 

Aabninger, m. v. (Nr. 3.)

9) Raae Hjembjerge, i de indre og østlige Siders 

Aabninger og svage Punkter.

10) Raae ydre Havbjerges Aabninger, rc. i de 

vestlige Sider, hvor Vindene kunne indvirke paa.

11) De under Nr. 6 anførte Hjembjerges Aabnin

ger, o. s. v. i de indre og ostlige Sider.
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12) De med Græs begroede ydre Havbjerges Aab- 

ning, o. s. v. saaledes som under Nr. 3 er anført.

13) De under Nr. 8 anførte indre Havbjerge, saa

ledes som under Nr. 11 angivet.

14) De under Nr. 10 anførte ydre Havbjerge, saa

ledes som under Nr. 11 angivet.

15) De under Nr. 12 anførte Havbjerge, saaledes 

som Sidstanfort.

16) De umiddelbart mod Vestsiden og Havet grænd- 

sende yderste Havbjerge.

Af hvad der i det sidstforegaaende Kapitel er anfort, 

vil det være klart, at det Arbeide, der aarlig kan dispo

neres over, ifølge Sandflugtsstrækningernes Natur, ikke 

vil samtidig strække til at anvendes gjennem alle de her 

fremsatte Afdelinger. Ligesom man imidlertid af det her 

Anførte vil see, hvad der forst og fremmest bor soges fore

taget, saaledes vil man ogsaa heraf kunne hente den for

nødne Veiledning, ved at stjelne mellem det absolut nød

vendige Arbeise, og det t sine forskjellige Grader blot 

nyttige.

Forovrigt bliver ved den foranstaaende Klassification 

at mærke:

a) Hjembjergene ere — som foran oplyst, — de 

Sandflugtsstrækninger, som stode umiddelbart til frugtbar 

Eiendom, og som altsaa ere de inderste, længst fra Havet 

bortliggende Bjerge. Disse Bjerge findes vel almindelig
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adskilte fra Havbjergene paa vore Kyster, men kunne dog 

enkelte Steder sammenløbe med de indre Havbjerge, uden 

nogen bevoxet Sletning imellem. I et saadant Tilfælde, 

hvor altsaa de indre Havbjerge stode umiddelbart til frugt

bar Eiendom og ingen Sandklitter have inden for sig, 

maae de naturligviis med Hensyn til deres Beplantning 

sættes i Klasse med Hjembjerge. Ligeledes maae de ydre 

Havbjerge klassificeres unser indre Havbjerge, naar de 

udgjore en med disse sammenhængende Masse, og saafremt 

der paa et saadant Sted derhos ingen Hjembjerge findes, 

vil den hele Strækning være at behandle som saadanne 

Jndresande, dog med Iagttagelse af hvad der i det Efter

følgende under Litr. c er anført*).

b) I eftergroede Sandflugtsstrækninger findes stumdom 

Bjerge, der ere ligesom overskaarne, i det de nemlig fra 

Ost til Vest danne en, med stærk Lyng og en tyk Jord- 

storpe forsynet, jevnt tiltagende Forhøjning, indtil de fra

*) Paa Den Manse er saaledes kun een eneste Rad Bjerge, 

— 20—40 Alen bred, — langs Vestsiden af Den ud til 

Havet, og umiddelbart bag eller indenfor disse Bjerge ligge 

samtlige Vaaningshuse og Markeiendomme. Denne Grund 

er ikke over Bølgetoppenes Niveau naar Havet under vest

lige Storme bryder paa det ubetydelige, smalle Værn af 

Sandklitter. At disse Bjerge ere at betragte som Hjem

bjerge og maa omhyggelig behandles, er en Selvfølge.
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deres største Heide gaae brat ned mod Vestsiden, paa hril- 

ken ikke den fjerneste Vegetation er synlig. Ten ommeldte 

Beklædning af Jordskorpe og Lyng sra Lsten danner mod 

Vindsiden en Ramme omkring det blottede Sted, og da 

en Deel Sand er udfyget fra dette, saa er Rammen nu 

saa opboiet ud over Sandet, at Sidevindene et kunne 

afstedkomme Sandflugt. Men selv de Vinde, som virke

lige ind paa den blottede Sande, kunne ikke sætte denne 

i Flugt; thi Stejlheden af deslige Bjerges blottede Steder 

— 75 til 80d, — gjor det umuligt før Vindene saavel 

at fare langs hen med Sandet, som at omhvirvle dette, 

og mod Folger af Vindstød, retvinklede mod den blottede 

Bjergside, bestjermes denne betryggende ved det omskrevne 

faste Værn mod Osten. Disse Bjerge ere saaledes at 

ligne ved udbrændte Vulkaner; de henligge aldeles rolige, 

og det er ufornodent at anvende Dæmpningsarbeide paa 

dem, saalænge deres Tilstand ikke forstyrres ved ualmin

delige Naturbegivenheder. Det er imidlertid vist, at des

lige blottede, steile Sandvægge tage sig meget stygt ud 

paa en forresten sammenvoxet Sandflugtsstrækning, og dette, 

i Forbindelse med saadanne Steders for mindre kyndige 

Bestuere tilsyneladende Farlighed, samt det deraf flydende 

ufordeelagtige Omdomme, hvorfor Sandflugtscommissairen 

let udsættes, kan maastee være et Moliv for denne til, 

ved enkelte særdeles Lejligheder — f. Ex. ved Sandenes 

forventende Præsentation, — at anvende et i sig selv min-
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dre betydeligt Arbcide paa saadanne Bjergsiders Beplant

ning. Men man maa ingenlunde glemme, at man, for 

at kunne bestige og anbringe Planter i en saa steil Bjerg

side, nodvendigviis maa give den en betydelig Skraaning, 

hvilket kun kan stee ved at bortskjære en Deel af den til

groede, faste Bring, o: ved at bortrydde en Deel af det til

stedeværende, betryggende Værn, og det maa vistnok være 

meget tvivlsomt, om man nogensinde — og in specie 

»folge hunt foranberorte Motiv, — t^r anvende offentligt 

Arbeive, naar man, for det blotte Syns Skyld, maa op- 

offre en Deel af den tilstedeværende Sikkerhed og Nytte.

e) Fra den almindelige Regel om, at enhver Sand

flugtsstrækning forst maa tilplantes i dens Vestside og saa 

langt op, som Vestenvindene kunne indvirke paa den, maa 

gjores en Undtagelse med de ydre Havbjerge, naar disse 

ikke ere gjennembrudte eller ere uden Bjerge indenfor, saa- 

ledes som i den foranstaaende Anmærkning exempelviis er 

ansort; thi t saa Fald maa Beplantningen selvfolgeligen 

foretages fra Klittens yderste vestlige Grundvold eller 

Fod. I modsat Fald bor man lade den Rad af disse 

Bjerge, som alleryderst vender umiddelbart ud mod Havet, 

være aldeles ubeplantet, saalænge nogetsomhelst andet Dæmp- 

ningsarbeide endnu staaer tilbage, deels fordi Havet ved 

voldsomme Storme naaer op i disse Bjerge og bortskjærer 

af deres Fod, hvorved altsaa Beplantningen vilde tilintet- 

gjores, og deels fordi Vindenes Heftighed, — som kom-

3
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mente ubrudte over et stort Hav, og den derved for# 

aarsagede idelige Omtumling af Bjergene samt Sandets 

bestandige Til- og Frafygning, næsten i ethvert Til

fælde vilde gjore det vanskeligt, og ved særegne Omstændighe

der saa godt som umuligt, at conservere Planterne.

Ta derhos den idelige Fugtighed fra Havet vedlige

holder sig i disse Bjerge, saa at Tørken selv i Sommer- 

maanederne ikke kan trænge langt ned fra Overfladen, 

saa udjevnes de ikke letteligen, uden ved Gjenncmbrud, 

men antage derimod alle Slags uregelmæssige Skikkelser, 

og dette gjor, at Vindene virke mere omdannende og om

hvirvlende, end egentlig bortforende paa dem. Dæmpnings- 

arbeidet i disse Sande begyndes desaarsag almindeligviis 

indenfor de alleryderste Bjerge, og derhos saa lavt som 

muligt eller lige nede fra Bjergenes Fod, da denne ne- 

derste Deel sorst og stemmest maa sikkres. Det er tøvrigt 

utvivlsomt, at en saaledes anlagt Plantage vil erholde 

en stor Paagydelse af Sand; men i Almindelighed er 

denne dog ikke storre, end at Planterne, ifolge deres særegne 

Natur, kunne taale dm, og Reparationen af enkelte, Total- 

Overgydelser — hvorved Værterne er blevne qvalte, — 

vil stedse kræve ulige mindre Arbeide, end der vilde med- 

gaae til den aarlige Vedligeholdelse af den yderste Rad 

Bjerge, saafremt man valgte at tilplante dem. Man maa 

forresten ikke glemme, at her udtrykkeligen blot er undtaget 

fra Dæmpningen de alleryderste Bjerge, og man maa vel
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vogte sig for at udstrække denne Undtagelse længere eller 

videre, end sagt er; thi anlægges Plantningerne saa langt 

inde, at der er en betydelig Sandmasse udenfor — vestenfor 

— dem, da ville de Ufeilbarligen vorde saa aldeles over

gydte med Sand, at de fuldkomment qvæles og det hele an

vendte Dcempningsarbeide bliver altsaa spildt. Til disse saa- 

ledes angivne Regler veed jeg kun endnu at tilfoie og gjen- 

tage, at Sandflugtscommissairerne, under deres Anven

delse, maae tage Erfaringen til Hjælp, og i Særdeleshed 

noie soge at fjende de forskjellige Klitters Natur; thi denne 

kan være hoist variabel, i det at enkelte Strækninger kunne 

have en stærk Tilboilighed til at sammenvoxe, medens an

dre ved Siden af, og under tilsyneladende fælleds Vilkaar, 

derimod bestandig oprives. For deslige Forskjelligheder 

kan de givne Regler følgelig ikke gjelde som ufravigelig 

Rettesnor; imidlertid haaber jeg dog, at de, selv i des

lige Tilfælde, ville være Erfaringen en god Slotte.

4*
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Sjette SUttpvteL

Vindene; deres Indvirkning pair Sand- 

finfttsstraekningerne. Den beqvemmefte

Aarstid til Dwmpningsarbeidets Ud- 

forelse.

^a Sandets Flugt er en Folge as Vinden, maa det 

være nødvendigt for Sanddæmpningsvæsenet at rette 

Opmærksomheden paa denne, efterdi man kun ufuldkomment 

kan modarbejde et Onde, saalænge man savner et noie 

Kjendstab til dets Aarsag og til de forskjellige Betingelser 

for Graden af dets Virksomhed.

De vestlige Vinde: Vest, Sydvest og Nordvest, ere 

de fremherskende t Danmark. I Europas mere østligt 

beliggende Lande aftage Vestenvindene, hvorimod de, til 

en vis Grændse, tiltage mod Vest, saa at de, til Exempel 

i Skotland, forefalde hyppigere end hos os. Selv i vort 

saa lidet udstrakte Land gjor denne Naturregel sig bemær

kelig, i det nemlig de vestlige Vinde paa Jyllands Vest

kyst forholde sig til de ostlige, omtrent som 20 til 10, 

(eller det Dobbelte,) medens Forholdet i Kjobenhavn kun 

er som 16 til 10.

Men foruden det, at Vestenvindene ere de domine

rende hos os, indeholde de tillige, fremfor de øvrige Vinde, 

en Mængde fladelige Egenstaber for al Vegetation i Al-
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mindelighed og i Særdeleshed for Sandvæxterne, ligesom 

og for selve Flyvesandet; thi de komme til os ubrudte, 

efter at have passeret et stort Hav, som maa bave befor

dret den Voldsomhed, hvortil de t sig selv noksom incli- 

nere; og er deres Retning blot lidet til Nord for Vestli

nien, — hvilket hyppigst er Tilfældet, — da have vi 

dem direete fra Nordhavet, og de medbringe da Kulde, 

og virke under deres Heftighed med uregelmæssige, haarde 

Stod. Da disse Vinde derhos netop grassere i en ufor

holdsmæssig foroget Grad i Sommermaanederne, saa 

foraarsages derved saa meget mere Skade, og de enkelte 

haardfore Træer, som paa Jyllands Vestegne, — og 

indtil dets Midte, — med Moie og Besværlighed kunne 

bringes til at vedligeholde en tarvelig Livskraft, erholde 

en skraae ostlig Stilling og fremvise kun bladlose, forter

rede, vantrevne Grene mod Vest, som et sørgeligt Vidne 

om den Tribut, hine mægtige Vinde fordre. Da nu 

Klitstrækningerne udgiore Jyllands Grændse imod Vest, 

og stode aldeles umiddelbart til Havet, og da de bestaae 

blot af let bevægeligt Sand, samt danne uregelrette Hore 

og Fordybninger, netop egnede for Hvirvel og Kastevinde, 

saa er det indlysende, at Vestenvindene ere Sanddæmp

ningsvæsenets værste Fjende, og at alt, hvad der foreta

ges til Sandflugtens Standsning, maa flee med et stadigt 

og omhyggeligt Hensyn til Virkningerne af disse Vinde. 

Det maa iovrigt ikke lades ubemærket, at de vestlige Vinde,
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ved Siden af al den Ulykke, de anrette, dog have del 

Gode, at de medføre og afsætte en Deel fugtige Dunster, 

som Havet har udviklet og bibragt dem, og hvilken Fug

tighed er særdeles velgjorende for Sandvcexterne, hvis- 

aarsag disse ogsaa trives langt bedre t Sandene i Havets 

Nærhed, end længere inde i Landet. Overordentlig fladelig 

for alle Værter er derimod det Phcenomen, som benævnes 

Havguse eller Havsug, der fremkommer ved en varm 

Atmosphæres Indvirkning paa Havet under stille Vcirligt, 

og bestaaer i saltagtige Dunster, som udvikles af Havet 

og som, da de hverken kunne fordele sig eller stige i Betret 

og danne Skyer, samle sig i en lav, tæt Taage, som fra 

Soen vælter langsom ind over Landet, medfører en raa, 

gjennemtrængende Kulde, og afsætter en betydelig Fugtighed, 

der efter Bortdunstning efterlader krpstaliserede Saltpartikler.

Hvilke Forholdsregler der ved Sanddæmpningen bor 

tages med Hensyn til de vestlige Vindes Indvirkning paa 

Sandflugtsstrækningerne, vedkommer det Specielle ved selve 

Dæmpningsarbeidet og ved Klitternes Tildannelse for

inden Arbejdet foretages. Herom afhandles desaar

sag det Fornødne i de efterfølgende Kapitler, — 7de og 

12te — og jeg skal følgelig henvise dertil, idet jeg blot 

stal bemærke, at det paa dette Sted kun har været Hen

sigten at tydeliggjore, hvilken Indflydelse de vestlige Vinde 

maae have paa Sandene, hvor nødvendigt det desfor

medelst er, at Bestyrelsens Opmærksomhed er rettet derpaa,
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og at de Forholdsregler, som kunne tages derimod, ogsaa 

virkelig anvendes.

Udsæd af de forfljellige Sandvæxters Fro, ligesom 

Udplantning af Nodstud og Stiklinger, kan i Alminde

lighed foretages saavel om Foraaret som om Efteraaret, 

og dette er især Tilfældet med Helmplantningen, der, 

font den ulige hensigtsmæssigste Dæmpningsmaade, har 

saa godt som fortrængt enhver anden. I en ældre Tid 

var Dæmpningsarbeide om Foraaret meget brugt, og for 

Valget af denne Aarstid taler blandt Andet den vigtige Om

stændighed, at Klitterne ere meest udsatte for Paavirkning om 

Sommeren, som den torreste Aarstid og somdenTid,hvor- 

paa de vestlige Vinde ere dominerende, hvorfor Sande

nes Istandsættelse for dette Tidspunkt maa synes at yde 

dem den største Sikkerhed.

Det er desaarsag ogsaa almindeligt i flere andre 

Lande at foretage Hovedsanddæmpningen paa denne Aars

tid, nemlig sidst i Marts, i April og i Begyndelsen af 

Mai Maaned, alt efter Vinterens kortere eller længere 

Varighed. Imidlertid taler dog særdeles meget for at 

foretrække Efteraaret til det ordinaire Dæmpningsarbeide, 

ifolge vore Sandflugtsstrækningers nuværende Tilstand. 

Klitternes Beskaffenhed fortiden cr nemlig saaleves, at 

farlige og store Brud under Sommerens Lob ei ere sand

synlige, og det er en, paa Erfaring grundet, uomtvistelig 

Sandhed, at Efteraars- Plantningen her i Landet trives
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langt bedre end Foraars-Dæmpningen, hvilket bar sin 

naturlige Grund, deels t, at det om Sommeren lose Sand 

let fyger bort fra de enrnu et velfæstede Planter, eller i 

alt Fald ikke give disse tilstrækkelig Bindekrast mod Vin

dene, og deels i, at Planterne nodvendigviis maa have 

Fugtighed for at flaae Rodder og trives, hvilken Væde 

næsten stedse maa savnes i Sommermaanederne, under 

bvilke Sandet let torres i en større Dybde end Planterne 

kunne række.

Disse Grunde have nu gjort sig gjeldende, som over

vejende hos os, og t en Række af Aar har Efteraaret 

været uokaaret til den ordinaire Dæmpning; men det er 

forovrigt en Selvfølge, at Opsynet maa omhyggeligen 

besigtige Sandflugtsstrækningerne tidligst i Foraaret, og 

at ethvert Sted, — om flige maatte forefindes, — som 

er i en saadan Tilstand, at det endog blot muligvns kan 

i Sommerens Lob afstedkomme skadelig Sandflugt, maa 

ftrax forsvarlig istandsættes. Fremdeles maa Foraarsar- 

beidet stedse være at soretrække hvor Terramet er saa lavt, 

at enten Esteraarets Stormflode kunne naae det, eller 

det iovrigt kunde sættes under Vand paa sidstnævnte Aars- 

tid; ligesom man ogsaa om Foraaret bor foretage alt 

saadant Arbejde, som har til Formaal at stabe Klitter 

med tilfygende Sand, efterdi Flugten selvfolgeligen er 

størst under de tørre Sommermaaneder.

Tiden om Efteraaret til Arbejdets Udførelse maa
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være betinget af, om der er falden en Deel Regn; thi 

denne er nødvendig til at binde Planterne i Sandet. 

Er Sandstrækningen vaad, da kan Arbeidet foretages fra 

forst t September til langt op i November Maaned, og 

at der indtræffer Frost, siader ikke, naar man blot kan 

komme igjennem den frosne Sandskorpe; thi Planterne 

sættes saa dybt ned, at Frosten ikke kan naae deres Hjerte 

eller Livscentrum, idetmindste ikke paa den Tid af 

Aaret.

SUx^vtcV.

Den henfigtsmaessigste Form for Sand- 

flngtsstraekningerne, forinden Daemp- 

ningsarbeide anvendes i dem.

Jhn afrundede Form, som det tørre, lose Flyvesand, 

blottet for alle Væxter og Nodder, antager, viser sig som 

foranfort nu kuns sjelden, t det nemlig vore Sandflugts

strækninger fortiden ere saaledes bevoxede, eller i alt Fald 

indeholde saa mange af Sandvæxternes netagtige Nodder, 

at Vindene vansteligen kunne bortfore Sandet t Masse 

og danne aldeles raae Klitter. Men, som Folge af Klit-
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ternes mere eller mindre fuldstændige Beplantning, ligesom 

det storre eller mindre Væv af Rodder — Slie — de 

indeholde, maae Vindene vise deres Virkning forfkjelligt 

paa de forskjellige Steder, og da Sandet bevarer Fug

tigheden i Dybden, saa vil det let stjonnes, hvorledes 

Sandene maae erholde en uregelmæssig Skikkelse, samt 

kunne være aldeles bratte og bestaae af Bjerge og Dale. 

Disse Uregelmæssigheder gjore det deels i og for sig van- 

fkeligt at anvende Dæmpningsarbeide; men endnu storre 

Ulempe foraarsage de ved de Kastevinde og Vindsving

ninger de afstedkomme, og mod hvilke Plantningerne van- 

fleligen kunne holde sig, men bortrives og tilligemed 

Sandet efterlades i en raa toilelos Vildhed.

Af dette anførte maa det være indlysende, af hvilken 

Indflydelse for Sanddæmpningen det bliver, forinden selve 

Dæmpningsarbeidet foretages i en Klitstrækning, at give 

denne en saavivt mulig fordeelagtig Skikkelse.

Som t det Foregaaende er sagt, ere Vestenvindene 

de farligste for Sandene. De ovrige Vinde ere hverken 

saa hyppige, saa vedvarende eller saa voldsomme, og den 

Deel af Sandflugtsstrækningerne, som vender mod disse 

Vindhjorner, er næsten altid sammenvoret, hvorimod en 

Klittes ubestyttede Vestside stedse, i storre eller mindre 

Grad, viser Spor af Vindenes Indvirkning.

Blandt de vestlige Vinde anseer jeg imidlertid Vest- 

Nord-Vest, — o: 22° 30'" fra Vestlinien imod Nord,—
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at være i enhver Henseende den fordærveligste, og derfor 

maa, ved en Klittes Dæmpning, Bestræbelsen gaa ud 

paa at anlægge Plantningen saavidt muligt lige mod 

dette Vindhjorne, saa at Vindene fra denne Kant kunne 

virke lige og ikke flraae paa den; thi jo mere sidelangs 

Vinden falder, jo mere og lettere feier den Sandet bort 

omkring Planterne.

Hvad dernæst angaaer den ønskeligste Form for en 

Sandflugtsstrækning, da maa upaatvivlelig Rettesnoren 

herfor kunne hentes fra den Stilling, som Vindene give 

en dem overladt raa Sande; thi naar Masser af det, 

for al Modstand blottede, lose Sand vel fyger og vælter 

sig frem, men dog stedse vedligeholder sig i en bestemt 

Grundform eller Skikkelse, da maa denne Form ganske 

vist være den, som er en Hviletilstand nærmest, eller som 

vækker mindst Uro, og som derfor bor eftertragtes, hvor 

Formaalet er, at give Candene den Retning, der bedst 

sætter dem istand til at modstaae Sandenes odelæggende 

Indflydelse.

Grundformen, som Vindene give en dem aldeles 

overladt Sandflugtsstrækning, er, — som paa sit Sted foran 

allerede berørt, —en fra Vest mod Ost — Vest-Nord-Vest 

mod Ost-Syd-Ost — jevnt opadskraaende Flade, som fra 

sin kuplede Overdeel buer sig kortere ned mod Ost. Som 

jeg ligeledes foran har bemærket, er imidlertid en saadan 

raa Sandflugtsstrceknings Skikkelse meget afhængigt af Vin-
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denes forskjellige Kraft, de omgivende Localiteter og Sand

massens Størrelse, og det er desaarsag ikke muligt at 

angive en vis bestemt Cirkelgrad, under hvilken en raa 

Sande ubetinget maa ferme sig; men den forommeldte 

Gmndskikkelse er dog altid — mere eller mindre varie

ret — tilstede, og efter de Slutninger jeg ifolge Erfa

ringen er bragt til, tor jeg formene, at man i Alminde

lighed kan antage, at den Slraaning, som en aldeles vild 

Sandmasse inclinerer til at danne fta Best mod Dst, 

udgjor omtrent 30 Grader, og Skraalinien, fra den buede 

Overdeel ned i Ost, 50 Grader.

Jeg antager følgelig, at den ønskeligste Form man 

kan give en Sandflugtsstrækning er en flraa Linie af 

circa 30° fra Vest-Nord-Vest og op imod Ost-Syd-Ost, 

og jeg foler mig forvisset om, at en i alle Henseender 

vel udfort Beplantning vil, under en saadan Stilling, 

kunne holde sig til Trods for den frygteligste Storm. 

Dien uagtet den her beskrevne Situation for en Sande 

er saa fortrinlig fordeelagtig, er det dog langtfra, at vore 

Sandflugtsstrækninger enten fortiden ere bragte i denne 

Skikkelse, eller nogensinde ville opnaae den; thi ikke blot 

kan det som oftest ikke siee, men alminde ligvns bor det 

formedelst Klitternes Tilstand et heller foretages: At ud- 

jevne den forfærdelige Masse af Bjerge, hvoraf Sandklit

terne bestaae, vilde være et aldeles umuligt Foretagende; 

men foruden dette, maa der tages Hensyn til, at Klit-
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terne nu ere — mere eller mindre, — bevoxede med 

Candvcexter og gjennemvævede af Nodder, og at Dccmp- 

ningsarbeidet derfor fornemmeligen indflrænker sig til Istand

sættelser, eller til saa smaae Strækningers Beplantning, 

at en Omdannelse af Klitten vilde tillige afstedkomme 

ødelæggelse af faste, velbevoxede Steder, som, uagtet den 

mindre heldige Skikkelse, dog allerede have erholdt den 

Tildæmpningsgrad, som den nye Operation forst ester 

lang Tid vilde være istand til at skjænke. En betydelig 

Omdannelse af Klitten, som kun for en Deel behøvede 

Hjælp, vilde endvidere fornye Arbeidsbyrden, og da den 

Arbejdskraft, der billigviis kan disponeres over, kan finde 

Anvendelse nok ved aldeles nødvendige Istandsættelser af 

Huller i Klitplantningerne, saa vilde følgelig det Arbeide, 

man aarligen kan raade over, blive utilstrækkeligt.

Saa vist som det altsaa er, at Forholdene ikke 

i Almindelighed tilstede at give Klitterne den Skikkelse, 

som i og for sig vilde være den hensigtsmæssigste, ligesaa 

afgjort er det paa den anden Side, at man ved Dcemp- 

ningsarbeidet bor tage et stadigt Hensyn til hun Klitwrm, 

og soge, saavidt det i ethvert givet Tilfælde kan lade sig 

giere, at fremskynde og tillæmpe sig denne. Hermed me

ner jeg ingenlunde, at man sial udjevne Klitterne paa 

ethvert Sted, hvor dette, Uden betydeligt forøget Arbeide 

og stor Skade for den bestaaende Bevoxmng, kunde lade 

sig gjore; men jeg betragter det som en nødvendig Betin-
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gelse til en god Sandflugtsbeftyrelse, uafladelig at have 

den hensigtsmæssigste Klitdannelse for Die, og ved ethvert 

Dæmpningsarbeide at tage Hensyn til denne, saavivt For

holdene paa hvert enkelt Sted tillade, og uagtet de store 

Modificationer i Anvendelsen, som maatte være fornødne.

Benyttelsen af denne Regel maa, efter dette Anførte, 

overlades til Enhvers egen Erkjendelse og Conduite; thi 

da Sandklitterne bestaae af lutter Forskjelligheder, er det 

ikke muligt her at gaae ind i de specielle Tilfælde, i hvor 

meget jeg for Sagens Vigtigheds Skyld end vilde onfle, 

at jeg var istand dertil. Imidlertid maa jeg dog særlig 

gjore opmærksom paa, at man ved Beplantningen af de 

hoie mod Vesten steile og nøgne Bjerge, som hvert Aar 

forefindes næsten i alle Sandflugtsstrækninger, maa fore

tage en saa stor Nedskydning og Udjevning, som Arbejds

kraften nogenlunde vil tillade; thi ikke blot tilvejebringes 

derved en hensigtsmæssig Skikkelse af disse Bjerge, men 

den er desuden aldeles nødvendig til Planternes Væxt, 

efterdi disse ei kunne erholde en varig Befæstelse i flige 

steile Steder. Forovrigt maa ethvert Sted, som skal be

plantes, stedse forst bibringes en jevn Overflade, og Smaa- 

tuer, Brinke, Kanter, o: s: v: maae omhyggeligen bort- 

sijæres og udjevnes, for ei at aabne Vindene Adgang 

paa nogetsomhelst Punkt.

Udjevning af Klitterne og Tildannelse af den Form, 

man vil give dem, fleer i Almindelighed med Spaden;
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men hvor Sandet er i en raa Tilstand, og der ikke er 

Spsrgsmaal om dets øjeblikkelige Bortstaffelse — s. Ex., 

hvor en brugbar Jord overdækkes med Sand, — der 

kan Ophakning eller Harvning af Sandet med god Nytte 

bruges. Man anvender da denne Forholdsregel hver Gang 

Sandet er tort og en rafl Vind blæser mod den Kant, 

man vil have det hen, og man continuerer dermed, indtil 

man naaer det fugtige Sand, som ikke vil fyge, og som 

nu, ved at vorde udsat for Sol og Luft, snart bliver 

tørt, hvormed man da atter kan foretage denne Operation. 

Til at udfylde Fordybningerne i Klitterne kan, hvor San

det er i stærk Flugt, med meget Held benyttes Smaa- 

gjærder eller Opreisning af Gjenstande, hvor Sandet kan 

prelle an og ophobe sig. I Jyllands Sande, hvorTræ- 

og Skovqvas er besværligt at tilveiebringe, kan hertil an

vendes Vidier af Porse eller Hvideriis, af hvilke man da 

danner en samlet Fletning af Størrelse som et Vangeleed, 

og som, placeret i Sandgrunden, maa der godt befæstes. 

Herimod vil Sandet snart optaarne sig, og naar dette 

Gjærde er dækket eller overfyget, sætter man et nytoven- 

paa, indtil Hulingen er opfyldt, eller der er tilføget saa 

meget Sand, som man ønsker.

Ved Anvendelsen af disse Midler, og ved at be

nytte Spaden og Skovlen, som altid bliver det paalide- 

ligste Værktoi, maa man i Almindelighed kunne give vore 

Klitter den Tildannelse, som de, efter den Beplantning,
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de allerede have, behove. Det kan derfor neppe være 

til nogen sand Interesse eller til practist Nytte, at med

dele en Bestridelse over de Methoder, man i andre Lande 

bar brugt til at bortskaffe det raa Flyvesand i Masse; 

imidlertid stal jeg, for det mulige enkelte Tilfældes Skyld, 

dog ikke undlade, forinden jeg flutter dette Kapitel, at 

give en kort Bestrivelse over den, ester min Formening, 

hensigtsmæssigste Maskine til store Sandmassers Bortfø

relse, nemlig den i Holland brugte, saakaldte Sandstene"). 

Den forestiller en Skovl i det Store og trækkes af een 

Hest. Længden er 2 til 21 Alen, og Vreden 1| til 2 

Alen. Forrest er den 9 Tommer bredere end bagtil. Paa 

begge Siderne og bagtil har den en fremstaacnde, ophoret 

Rand, af 4 til 5 Tommers Brede, smedet flad paa den 

underste Side og i lige Lime med Maskinens Underflade; 

den overste Flade lober siraae til, for at lette Sandets 

Indgang i Maskinen naar den fores, og det hele Jern 

er befæstet, som Bredejcrnet eller Skjæret paa et Plov

hoved, ved Tilhæstning med nogle Som paa den underste 

Flade. Iderst i den opstaaende Rand eller Sidevæg 

ere tvende Kroge, som tjene til Befæstelse af Skaglerne 

eller Hammelrebene; de ere hæftede til Randen med 3

*) Jeg har aldrig havt Brug for denne Maskine og aldrig 

sect den. Beskrivelsen af den er tagen ordret af „Viborg 

Efterretninger, o. s. v. 1788," hvor Sandskinen tillige fin> 

deS afbildet.
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Som, som tillige gaae ind t Brædderne i Plovens Bund, 

fer at erholde destomere Fasthed; deres nederste Ende 

omboies og befæstes paa Underfladen af Ploven med 2 

Som, hvorved de give den opstaaende Rand paa Siderne 

endnu mere Styrke. For den omboiede Ende, gjores en 

dertil passende Huulhed paa Plovens Underflade, at den 

ei stal være fremstaaende, hvorved den gjor Maskinen tun

gere. Muffinen styres ved en Stang eller et Skaft, der 

er befæstet paa dens Overflade, paa Midten af den ba

gerste opstaaende Rand, med trende Jernbaand; dette 

Skaft er 2 Alen langt og har saa stærk en Boinmg, 

at man, naar Ploven gaaer, kan holde det uven at bukke 

sig. De 2 bagerste Hjerner af den opstaaende Rand ere 

ovenpaa forsynede med Jernbaand — Skinner, — for 

at give dem mere Fasthed. Ligeledes er og Ploven — 

Maskinen, — paa dens Underflade belagt med tvende 

Jernbaand, som tjene deels til Befæstelse af de sam

menføjede Brædder, hvoraf dens Bund bestaaer, deels 

til at formindste Gnidningen og derved lette dens Gang. 

Til Plovens Forfærdigelse kan man betjene sig af Fyrre 

brædder; men mere varig og stærkere bliver den af Bog 

eller Eeg.

, Brugen af denne Maskine er let: en Hest eller Oxe 

er tilstrækkelig til at kunne trække den; en eneste Mand 

kan styre og kjore den. Man holder Skaftet i den h sire 

Haand og Tommen til at styre Hesten med i den ven-

5
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fire. Hammelrebet — der fastgjores til de fornævnte Kroge 

— gjores længere eller kortere, i Forhold til Hestens 

Hvide og til den Dybde, man vil have at Ploven flal 

soge; det gjores kort, hvis Skovlen stal gaae flakt eller 

grundt, og langt i modsat Tilfælde. Raar Skovlen flal 

ylde sig, hæver man Skaftet, for at Plovens forreste Deel 

kan soge Sandet, og saasnart den er fuld, trykker man 

paa det, at den igjen kan gaae ud af Sandet og kommer 

derved mere til at hvile paa den bagerste Deel. Ploven, 

saaledes fyldt med Sand, flæbes dernæst hen til det Sted, 

hvor den skal udlosses, som skeer allene ved at styrte den 

forover. Man fører derpaa Skovlen hen paa det Sted, 

hvor man tog den ud as Sandet, og begynder her igjen 

paa samme Maade, som tilforn, hvilket man saaledes fort

sætter paa Længden eller paa Vreden efter Omstændighe

derne. Hvor Sandet ligger over et Qvarteer hoit, kan 

man et forste Gang aldeles borttage det med Ploven. 

Stedet til Sandets Udlosning maa vælges saaledes, at 

det tt igjen kan adspredes af Vinden, og det er derfor og- 

saa nødvendigt, at man strax beplanter det bortførte Sand 

med Helme. Med denne Sandplov vil maa saaledes 

langt hastigere kunne bortfore det adspredte Sand, naar 

man forft er bleven vant til at omgaaes den, end om 

man skulde bortskaffe det med Vogn eller Karre.
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Sandvcexterne i Almindelighed.

Ligesom ethvert Klima og hver Jordegn har sine særegne 

Jordfrodukter, saaledes har enhver Jordart og Jordbund 

ogsaa sin eiendommelige Vegetation.

Det kraftige, fede Jordlag udvikler en Rigdom af 

Væxter, der vidne om Styrke og Fylde; men den magre 

Jordbund, lige til Steenklippen og til Flyvesandet, har 

dog ogsaa sine Urter, og blænder end him Rigdomspragt 

Sandserne og fremkalder en uvikaarlig Beundring af Natu

rens Skjonhed og Inde, saa er det dog vist, at Skabe

rens Viisdom ved hele Naturens Ordning aabenbarer og 

paatrænger sig lettest det tænkende Mennesie, naar han 

betragter, hvad der er tildeelt den brune Hede og Sand

klitten.

Alt i Naturen behover Næring for at trives og atter 

producere Næringsstof; den magre Jordbund maa derfor, 

ifølge Naturens Ordning, udvikle mindre Afvexling og 

Hyppighed end den fede og kraftige, og det blotte Sand, 

uden Jordpartikler, kan ikke nære enten kraftige eller mange 

Væxter; ja, det stulde endog synes umuligt, at Nogetsom- 

helst der kunde finde sin Tilværelse. Uden Vegetation vilde 

imidlertid det lose Sand anrette en frygtelig Ddelæggelse, 

og Skaberen har derfor ikke blot anvnst visse Planter her

5*
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et Hjem; men meddelt disse saadanne forunderlige Egen- 

siaber, at den vilde Sandflugt netop er Betingelsen for 

deres Styrke og Krast, samt at de fastholde og binde Sandet, 

og med deres Lov successive tilberede et Næringsstof for 

andre Værter.

Da man forst begyndte, — saavel her i Landet som 

Andetsteds, — at række Naturen Haanden til Sandflugt

strækningernes Tildæmpning, vilde man, istedetfor med 

Krast at benytte de Væxter, Naturen havde anviist, for- 

ssge at formere Antallet af Væxtarter i Klitterne. Ta 

der gives en stor Mængde Urter, som kræve en tor, sandet 

Jordbund, saa ere Forsog anstillede mcd en særdeles stor 

Masse af forstjellige Arter, og det er forbausende i frem

mede Forfatteres Værker over Sanddæmpningsvæsenet at 

see de flere hundrede Slags Planter, der anprises som 

fortrinligen egnede, selv til de allerførste Beplantninger af 

raae Sandmiler. Da man ikke maa modsige, mindre for

dømme, hvad man ikke kiender, saa stal jeg ikke heller be

stemt nægte Muligheden af at en saadan Mængde for

stjellige Planter kunne trives i Sandflugtsstrækningerne i 

fremmede Lande, hvor dette angives at være Tilfældet; 

men ligesom jeg uden noget sandt Held har i vore Klitter 

anvendt de af de anpriste Urter, jeg har været istand til 

at overkomme, maa jeg ogsaa — næst at bemærke, at nmn 

ingensinde her i Landet har lagt Vind paa Planternes 

Mangfoldighed — finde, at da der i de raae Klitter kun
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kan være Spsrgsmaal om Sandflugtens Standsning og 

intet Andet, saa maa den eller de Planter, som dertil 

ere fortrinligst flikkede, og som kræve mindst Arbeide, være 

at foretrække og benytte, frem for alle de andre.

Tenne Anskuelse har ogsaa allerede for længst gjort 

sig gjeldende her i Landet, og den maatte dette saa meget 

snarere, som her, efter hvad man af det Foregaaende (Ka

pitel 4) har erfaret, kun er en meget indstrænket Arbeids- 

kraft til Disposition, og Klittetag og Marehalmplanterne 

strax have vist sig, som de frem for alle andre Planter 

eller Værter overvejende hensigstmcessige til raae Klitters 

Beplantning, og som de Sandplanter, der til en Stræk

nings Overbeplantning udkræve kun af det Arbeide, 

enhver anden Sandplante vilde fordre. Klittetag og Ma

rehalm have saaledes, i en meget lang Aarrække, været 

brugt til raae Sandflugtsftrækningers Beplantning, med 

Udelukkelse af alle andre Sandvæxter; det er disse 2de 

Sandvæxter, hvorpaa Sandflugtsvæsenct frem for alt An

det maa rette sin Opmærksomhed, og som, forsaavidt Talen 

er om raae Klitters Behandling, i et Skridt, som nærvæ

rende, maa være Gjenstand for en omstændelig Forklaring.

Der er imidlertid adskillige andre Væxter, som, hvor 

Omstændighederne tillade det, kunne med megen Nytte 

anvendes i Klitterne, vel ikke som selvstændige Plantnin

ger, men dog til i Forbindelse med Helmen og Marehal

men at værne om Sandet og sremstynde Tilvoxningen.
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Saadanne Værter ere fornemmelig Hinderns, Senegræs og 

Havtorn, og da disse, ligesom de 2de førstnævnte Planter, 

ere ejendommelige for vore Sandflugtsstrækninger, idet de 

fremkomme vilde i dem, stal jeg ikke undlade ligeledes ud

førligt at omhandle Behandlingmaaden ved deres Anven

delse i Klitterne, hvorimod jeg, ved saaledes at udvikle 

hvad der bor plantes i de raae Klitter, tor haabe billiget, 

at jeg forbigaaer, hvad der videre kan plantes i disse for 

at experimentere, til stort Besvær og til liden eller ingen 

Nytte.

Ved det Foranforte har, som man vil stjonne, kun 

været taget Hensyn til de raae Klitters Beplantning. 

Efterhaanden som en Rolighedstilstand tilvejebringes, og 

Lovfaldet gjor Sandet modtageligt for anden Vegetation, 

udvikles denne af sig selv, uden nogen Udsæd; men en 

Sandflugtsstræknings fuldstændige Sammenvoxning maa 

ad denne Vei selvfolgeligen kræve meget lang Tid, og da 

denne kan meget fremskyndes ved adskillige Sandvæxters 

Anvendelse, saa er det nødvendigt, ogsaa at henlede Op

mærksomheden herpaa.

Raar Jordskorpen forst er dannet over en Klittes 

Sand, kan selvfølgelig enhver Plante, som kræver et fan

digt Jordlag, her anvendes og trives; men der gives dog 

ogsaa nogle af disse Planter, som kunne voxe i det saa 

godt som blotte Sand, saasnart dette er bragt i en nogen

lunde Rolighedstilstand, og da de med denne Egenskab
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tillige forbinde Evnen til at binde og frugtbargjore San

det, saa er deres Anvendelse af meget stor Vigtighed. 

Blandt disse er Gyvelplanten den i alle Henseender for

trinligste; den har nu t en Række af Aar med udmærket 

Held været anvendt i Nibe Amts Klitter, og jeg kan et 

noksom anbefale Benyttelsen af denne Bustvært, om hvis 

Behandling en noiagtig Anviisning t det Efterfølgende 

sial vorde givet. Fremdeles ere Spergel, Qvikrod, Sand

rosen, Gullehvissen, Kragetorn og Guulklever særdeles tjen

lige for Sandene, og ligesom jeg endvidere nærmere stal 

omhandle Maaden at anvende dem paa, saaledes kan jeg 

ikke noksom anbefale Enhver, som en Sandflugtsstræknings 

Bestyrelse er overdraget, at anvende disse Værter, for 

hvis Udbredelse t Klitterne der desvære hidtil visseligen 

har været gjort saare lidet, for ikke at sige — flet intet.

Endnu staaer tilbage korteligen at omtale Træplant

ningen t Klitterne. I flere Lande, — og deriblandt i 

saadanne, som synes nogenlunde at dele vore klimatiske 

Forhold — f. Ex. i Mecklenborg og adskillige preussiske 

Provindser, har Træplantning i Flyvesand havt en meget 

heldig Fremgang, og der sindes nu hist og her gode Skove 

paa saadanne Strækninger. Selv paa Sjellands nordlige 

Kyst har man med Held opelstet Træer paa Sandflugts

strækninger, og det forhen blottede Sand er dersteds nu 

bedækket med smukke, livlige Plantager. Dette, og de tal

rige Spor, der paa mangfoldige Steder af Jyllands Vest-
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turligt hos de Styrende maattet opvække Tanken om at 

opelsie Skove i vore Havklitter. De dermed forbundne 

directe og indirecte Goder, ere saa betydelige og fremtræ

dende, at Negjeringen i mange Aar har bragt dette For

maals Fremme en Deel pecuniaire Offere, og ved kraf

tige Tilskyndelser i denne Henseende sogt at impulsere de 

Mcend, hvem Sandflugtsvæsenets Bestyrelse har været an- 

betroet. Der horer fadre lidet til at indste de anpriste 

store Fordele af at erholde de farlige og unyttige Sand- 

düner bedækkede med Træer, som aldeles maae betrygge 

dem, og den Herlighed det maatte være, om vi i denne 

bare, stovlose Egn af Landet kunde hente vort Brænde og 

vort Gavntommer i Havklitterne, istedetfor som hidtil i 

Norge*). Der kan saaledes ikke tænkes nogen antagelig

*) For ei at beskyldes for at entrere ved at fremføre disse 

glimrende Imaginationer, stal jeg tillade mig at citere, 

hvad Etatsraad, Committeret Esmarch herom yttrer i hans 

„Hiskoriske Efterretninger om Sandflugtens Tilstand i 

„Nørrejylland(1819) „Det er at haabe, at den Tid 

„snart vil komme, at det ikke vil være fremmed, at see 

„Skove paaSandflugterne i flere Egne af Jylland. Denne 

„Sag har og en anden vigtig Folge, foruden den, at Sko- 

„vene kunne yde Brændsel og Gavntømmer, nemlig, at 

„Klimatet formildes, hvorved Vegetationen naturligviiS 

„befordres. Men skulde Danmark endog ikke være saa 

„heldig i Fremtiden at kunne tage hos sig selv den Træ-
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Grund, hvi Sandflugtscommissairerne eistulle have gjort 

deres Zlderste for at fremme Træplantningen i Bestjyllands 

Klitter; thi den derved ubetydeligt forøg et e More maatte, 

— naar man forresten uberettiget vil antage, at den kunde 

beherske Pligtfølelsen, — jo være for aldeles intet at regne 

mod de store Resultater, den bragte, og da enbver Bestrcr- 

belse i denne Retning har havt de overordnede Authori- 

teters Tilfredshed og Bifald til Folge, saa har den vis

selig ikke manglet den yderligere Spore, der altid paa en 

kraftig Maade virker fremstyndende.

Ter kan saaledes aldeles ikke tvivles om, at der med 

Indsigt og med særdeles Ridkjærbed har været anvendt 

alt muligt, for at opfostre Træer i Klitterne; der har 

været etableret Planteskoler og anvendt Bekostninger, og 

man har haabet og haabet, medens Aarene ere gangne hen 

og den ene Generation har aflost den anden; men endnu

„last og det Fyrretræ, som det nu, med stor Bekostning, maa 

„hente fra Udlandet, er det dog at haabe, at de Forsøg, som 

„allerede ere og nu ville vorde anstillede, i det Mindste 

„medføre ben Nytte, at Vedkommende kunne have det sor- 

„nodne Tømmer til Bønderbygningcr, samt Brænde og 

„Træ til en og anden nyttig og uundværlig Ting. Om 

„dette endog er den eneste Fordecl, som høstes, er dog der- 

„ved særdeles meget vundet, især naar betænkes, at i de 

„fleste Sandflugtsegne i Jylland neppe findes et Træ, tjen« 

„ligt til noget, end ikke det mindste Huusgeraad."
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have vi ingen Træer i Jyllands Havklitter. Det synes 

derfor nu paa Tiden, at man, ved ret at tydeliggjore sig 

disse Resultater, erkjendcr den aabenbare Sandhed, at 

Jyllands Havbjerge ikke kunne producere Træer, og at de 

faa Sandflugtsstrækninger inde i Landet kun saare en- 

keltviis ere istand til, efter uendelig Moie, at bære nogle 

faa vantrevne Skud, som i ingen Henseende kunne være 

til Nytte.

Jeg har ikke seet Skovplantagerne i Sandflugten i 

det nordlige Sjelland — ved Tisvilde og Hornbek, — 

og har altsaa ingen Kundskab til Beskaffenheden af San

det paa disse Steder; men min forrige Stilling og mit 

daværende mangeaarige Opholdssted lige ved Vesterhavet, 

midt i de sandfugne Strækninger, har sat mig istand til 

noie at kjende Produktiviteten af det fine, af Havet op

kastede Sand, hvoraf Klitterne bestaae, og jeg kan som 

aldeles afgjort erklære, at ingen af vore Træarter kunne 

leve og trives i Jyllands Havbjerges blottede Flyvesand, 

hvorfor jeg altsaa ikke kan erkjende Træplantning der

steds som noget Dæmpningsmirdel.

Men foruden dette har Træplantningen paa Jyllands 

Vestkyst en dødelig Fjende t de herskende vestlige og nord

vestlige Vinde, saa at ingen Træplantning ud mod Ve

sterhavet eller mod de aldeles ubrudte vestlige Vinde nu 

mere vil kunne fremvoxe. Dette er en aldeles factisk 

Omstændighed, der ikke lader sig bortraisonnere, og naar
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man modargumenterer fra den Beviislighed, at hvad der 

nu udgjor Vestkysten af Jylland har i Oldtiden været 

velforsynet med svære Skove, saa glemmer man, at det 

ftaaer aldeles Uoplyst, under hvilke klimatiske Forhold og 

under hvilke ovrige Vilkaar de ere blevne til.

Jovrigt kan jeg endnu ikke lade ubemærket, at lige

som Vesterjylland, ved aldeles at miste sine gamle Skove, 

tillige har mistet det Lee og den Formildelse i Tempera

turen, der maatte være Betingelsen for nye Skoves Frem- 

vcext, saalcdes troer jeg ogsaa, efter alt hvad jeg har havt 

Lejlighed til at iagttage, at vort Klima — i sig selv — 

vorder strængere Aar for Aar, og følgelig mere ugunstigt 

for al Vegetation. Jeg tilbageholder saa meget mindre 

denne Ittring, som den fuldkommen stemmer overeens med 

hvad man erfarer paa andre Steder*).

Men maa det saaledes erkjendes, at Træværker et 

kunne trives i selve Flyvesandet i Jyllands Havklittcr, 

og følgelig et kunne benyttes til disse Sandflugtsstræknin

gers Dæmpning, kan det dog ingenlunde nægtes, at Smaa- 

træer kunne frembringes i Sletninger mellem Klitterne, 

hvor en Jordskorpe allerede er tilstede og et nogenlunde

*) Det er notorisk, at man, efter at have borthugget (flovet) 

Træerne ud mod Havet paa Norges Vestkyst, nu ikke mere 

er istand til, uagtet al anvendt Flid, at fremelske nye Skove 

paa disse Steder. Hertil kan ikke tænkes anden rimelig 

Grund, end at Klimatet har forværret sig.
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Læ kan haves. Deslige Smaaplantninger findes i Ribe 

Amts Sandflugtsdistricter saavelsom i andre, og da man, 

med eller uden Forsæt, bar confunveret dem med Skov

anlæg i selve Flyvesandet, saa have de ikke bidraget lidet 

til at forvirre Begreberne i denne Henseende. Hvad nu 

Plantningen i saadanne jordbedækkede Dale under Klit

terne angaaer, da ere beqvemme Steder dertil yderst faa, 

og vanskelige at udvælge, efterdi Sletningerne mellem 

Sandbjergene gierne oversvommes af Regnvandet i alle 

Vintermaanederne, og det derhos er yderst vansteligt, at 

sikkre sig mod Kastevinde, der hvirvle omkring mellem 

Bjergene og flaae ned i Dalene. Derhos er Resultatet 

af saadanne Anlæg selv under gunstige Forhold meget 

lidet opmuntrende. Som Exempel herpaa kan jeg anfore 

forbemeldte Ribe Amts District, hvor der, af en meget 

betydelig Froudsæd og mange Plantninger, nu, ester 21 

å 25 Aars Forlob, er omtrent 150 Træer i Grode, 

af hvilke nogle enkelte have naaet en Hoide of 4 å 5 

Alen, medens Pluraliteten af dem kun holder 2 L 3 Alen, 

maalt til den hoieste Qvist.

Man vil af dette stjonne, at der til Sandflugtens 

Dæmpning ikke kan være Tale om at anvende Træplant

ninger; men da de længere fra Havet beliggende Sande 

ere mindre uimodtagelige for Vegetationen i Almindelighed, 

og da det unægteligen ogsaa har sin Behagelighed, at see 

Trceplanter i Klitdalene, selv hvor disse Planter kun ere
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faa og vantrevne, saa stal jeg ikke undlade i det Efter

folgende at meddele Anviisning til Behandling af nogle 

Trævæxter; dog maa jeg i saa Henseende indskrænke mig 

til Gran, Fyr og Birk, som de eneste jeg har sect Mu

lighed t at fremelske.

Nteutde ÄaipxteV.

Sandvaexterne t Scerdeleshed.
A. Vcexterne, fvin trives i det raae Flyve

sand.

1. Klittetag, Helm. Arundo aren aria.

Denne Plante er blandt Sanddæmpningsvæxterne 

den fortrinligste, og indeholder i sig alle de Egen

staber en Sandplante kan ønskes at besidde, hvorfor Na

turen ogsaa har fljænket den Hjemstavn i Klitterne, hvor 

den voxer aldeles vild og hvor den iovrigt ved Froudsæd 

og ved Plantning nu er saa udbredt, at den saa at sige 

ene bedækker Jyllands Sandflugtsstrækninger.

Det oprindelige danste Navn paa denne Plante er 

„Klittetag," men den benævnes nu almindelig „Helm," 

stundom: „Hjelm, Rygtag eller Sandhavre."
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Helmen har en lang, dyb, krybende Rod eller un

derjordisk Stængel, som gaaer aldeles lodret ned i Sandet, 

eller rettere, som stiger aldeles lodret op. Fra Roden 

udgaaer en Mængde Sidetrevler, af Tykkelse som en tynd 

Seilgarnstraad, og som danne et Net eller en Væv, der 

følgelig maa binde og fastholde Sandet i Dybden.

Naar Helm udplantes eller voxer paa saadanne Ste

der, hvor meget Sand tilfyger, da vedbliver Planten at 

voxe, efterhaanden som Sandmassen tiltager, og da der 

hyppigt findes Sandbjerge paa Steder, fem kort Tid 

tilbage udgjorde Fordybninger, saa finde vi paa disse 

Bjerges Top Helmplanter, hvis Rodder hvile heelt nede 

i Bjergets Bund eller Fundament, og hvis Rodstængler, 

— der kunne lodret gjennemlobe en Klitte i en Dybde 

af over 30 Alen, — have noiagtigen rettet deres Væxt 

ester Massen af det successivt tilfygende Sand. Naar 

Sandet derimod ikke lægger sig paa Planten, voxer den 

et heller i Hoiven. Rodstængelen og Trevlerne ere rust

rune, og hiin er deelt i Led eller Knæer. Fra Plantens 

overste Led udgaae Sidesiud af Blade, og fra Midten 

lober Stængelen ep i et Straa, af Hoide som et lavt 

Rugstraa, hvilket ligeledes udvikler Bladstud, der almin- 

deligviis vorde helere end Stængelen selv. Ta Bladene 

ere lange, smalle og sammenrullede, saa ligne de meget 

de almindelige Siv. Udvendig ere disse Blade grenne 

og ende i en Spids; naar man ruller dem op, finder
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man den indvendige Deel lyseblaae og forsynet med op- 

hoiede Aarer, der paa langs gaae regelmæssigt gjennem 

hele Bladet. Fra Skedens nederste Deel udgaae tvende 

smaae Biblade, og disse, ligesom de forommeldte Sideskud, 

ere bredere end Bladene paa Hovedstængelen, og inclinere 

ikke saa meget til at rulle sig sammen, som hine. Helm- 

stængelen forplanter Væxten ved at sætte en Vippe, ikke 

ulig et Rugap; men blødere og boieligere samt fyldigere, 

end dette, og vel noget afspidset til begge Ender, men 

tumlingrundt, aldeles uden Kanter. Frugtblomsten hefter 

sig ved smaae, korte, deelte Stilke til selve Axstilken, og 

Blomsterbælgen er forneden noget ulden eller dunnet. Kor

net, som denne Bælg producerer, modnes paa samme 

Tid som Rugen; men da Helmene staae paa saa hoist 

forskjellige Steder, saa at enkelte endog ganske kunne være 

berøvede Solstinnet, saa maa naturligviis Froets tidligere 

eller sildigere Modenhed være afhængig af de forskjellige 

Steder, hvor Planten voxer. Kjernen er yderlig tynd og 

smal, og stjondt den meget godt er spiselig, saa indeholder 

den dog alt for lidet Meel eller Næringsstof, til at den 

dertil kan med Nytte anvendes.

Ved at aabne og afrive de umiddelbart fra Stæn

gelen udgaaende Blade, vil man finde, at de gjemme en 

Deel ^and, hvis Fugtighed de have conserveret, selv om 

det omgivende Sand, hvori Planten staaer, er aldeles 

tort og bevægeligt, og denne Omstændighed, ligesom den
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Egenflab at Planten, som meldt, voxer efterhaanden som 

Sandet tilfyger, samt at den udgaaer saasnart Sandet 

overtrækkes med en Jordskorpe, viser noksom, at den for- 

nemmeligen soger sin Næring fraoven, og at den i alt 

Fald kun behover liden Fugtighed fra sin Stængel under 

Sandet. Men selv denne betingede Nytte af Noden ud- 

fordres — efter de mange Forsog jeg har anstillet, — 

ikke i nogen særdeles Dybde. Elmens sverste Led under 

Jorden, fra hvilket Skuddene udgaae, er Plantens egentlige 

Hjerte og Centrum for dens Livsfunction; staaer dette 

Led saa dybt i Sandet, eller paa et saadant Sted, at 

det selv kan tilvejebringe den til Livet nødvendige Fugtig

hed, da kan man meget godt overskjære Nodstcengelen ne

denfor, uden at deraf vil kunne spores nogensomhelst ska

delig Virkning paa Planten; men hvis Hjertet staaer saa- 

ledes i Sandet, at Planten savner Fugtighed, da kan 

denne ikke leve naar Rodstængelen overskjceres, med mindre 

man lader eet eller to Led i Dybden forblive ved Hjer

teskuddet; thi da virker Borttagelsen af den øvrige Rod 

ikke det Mindste paa Plantens Livskraft. Et Stykke 

Rodstcengel uden tilsvarende Led meddeler ikke Planten 

nogensomhelst Næring.

Endstjondt nu heraf fremgaaer, at Helmplanten for- 

nemmeligen soger sin Næring i Sandet omkring dens 

buskede Top, og, som meldt, gaaer ud, naar San

det bedækkes med Grønsvær, men derimod trives ved
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tilfygende Sand, saa er det dog atter vist, at denne 

Væxt ikke kan leve uden Luft, og at den qvæles, naar 

Sandet, om end kun for en kort Tid, ganske og aldeles 

overdynger den; men ligesom der hertil udfordres en me

get stærk Sandflugt, og ligesom en Tilfygning lige op 

til Toppen netop befordrer Frodigheden og kan betragtes 

som en fortrinlig Gjodsie, saaledks maa Overgydel- 

sen ogsaa i enhver Henseende være aldeles total, naar 

Planten derved skal qvæles; thi stikker blot eet el

ler to af Roostængelens Blade ganske lidet op af San

det, saa har Planten Luft til at vedligeholde Livet, og 

ester foie Tid vilden flyde sig frem, livskraftigere end for.

Efter saaledes at have beskrevet Helmplanten og ud

viklet dens Egenstaber, flal jeg gaae over til at omhandle, 

hvorledes den bliver at anvende til Sandflugtens Dæmp-, 

ning, idet jeg blot endnu flal tilføje, at det grovkornede, 

grusagtige Sand, der ofte findes i Sandflugtsstrækningerne 

inde i Landet, ikke kan yde denne Plante Næring, fordi 

det ikke kan trænge ind mellem Bladene og Stilken, og 

at Fugtigheden fra Soen er særdeles tjenlig for Helmens 

Bæxt, hvisaarsag den trives kjendeligt bedre i Havklitterne, 

end længere inde i Sandene, selv om disse kun ligge en 

Miilsvei fra Havet.

Helmen kan formeres saavel ved Planter, som ved Fro: 

Naar Froet henimod Sommerens Slutning modnes, 

afklipper eller afskjærer man Axene, hvorved blot er at 

6
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tage Hensyn til den tidligere eller sildigere Modenhed, ef

ter det i saa Henseende mere eller mindre fordeelagtige 

Sted, hvorpaa Planten staaer. At inan iovrigt ikke maa 

borttage Helmaxene paa Klitternes vestlige Sider, eller 

paa hoie, farlige og tyndtbevoxede Steder, hvor Froet til 

overveiende Nytte kan saae sig selv, er en Selvfølge. 

Naar Axene (Vipperne) ere indsamlede, aftærster man 

ikke Kjernen; thi man bruger at udsaae hele Ax, og man 

har saaledes kun at conservere disse indtil Sædetiden. 

Denne er egentligen om Efteraaret, — September, Oc

tober og November Maaneder, — naar blot en Deel 

Regn er falden, saa at Klitterne ere vaade. Vel kan 

Froet ogsaa voxe naar det udsaaes om Foraaret, — 

Marts, April Maaneder, — og man har t sin Tid me

get brugt dette; men mange anstillede Forsøg have dog 

hævet det over al Tvivl, at det lykkes bedst ved at saaes 

om Efteraaret; thi da de torre Sommermaaneder ere de 

unge Planters farligste Tid, saa er det indlysende, at jo 

længere fer denne Tid Planten kan tilvejebringes, jo bedre 

og sikkrere er det for den. Der har været anvendt mange 

forstjellige Maader at udsaae Helmaxene paa, og da denne 

Vcext er saa redebon til at fremskyde i Sandet, saa kan 

enhver Methode benyttes uden ftor Sandsynlighed for 

aldeles at mislykkes; imidlertid maa jeg dog fraraade, at 

udsaae Vipperne ved blot at stroe dem ovenpaa Sandet, 

hvilket i sin Tid var meget i Brug, og som man saa let
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kan fristes til, efterdi dette falder saa saare nemt og det 

ved Sanddæmpningen unægteligen er af Vigtighed, at 

tage et særdeles Hensyn til Tid og Arbeidskraft. Jeg 

antager nemlig, at det er aldeles nødvendigt for et Hel- 

meax, som for ethvert andet Fro, at det nyder Rolighed 

for at kunne spire, og da et Ax, ved at henkastes ovenpaa 

Sandet, netop udsættes for Uro, saa maa denne Maade 

at saae paa vistnok være den uhensigtsmæssigste, man kan 

vælge. Af de andre forskjellige Maader kan enhver være 

god for sig, og jeg stal desaarsag kun i saa Henseende 

bemærke, at jeg anseer det bedst, paa en aaben Sandflugts

strækning, at nedlægge Axcne i ploiede Furer af z Alens 

Dybde, eller t gravede Render, som derefter tilrives, hvor

imod jeg antager, at man inde mellem bevoxede Steder 

helst bor foretage Udsæden ved med en Stok at bore Hul

ler af en balv Alens Dybde og nedlægge et Ax t hvert 

Hul, aldeles saaledes som bruges ved at lægge Kartofler.

Den her omtalte Forplantningsmaade af Helmen ved 

Fro har været meget almindelig i en ældre Tid, og hvor 

Helmplanter aldeles ikke kunne tilveiebringes, kan det endnu 

være nødvendigt at bruge Udsæd af Vipper, hvilket unæg

teligen giver et godt og sikkert Resultat; men Helmens 

Formerelse ved Planter — eller dens Omplantning, — 

kan foretages aldeles med samme Held, og da man derved 

— hvad der er saa overvejende gavnligt, — avancerer 

langt frem i Tiden og strap erholder store Væxter, der

6*
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aldeles standse Sandflugten, samt da Omplantningen kan 

flee med megen Lethed og Hurtighed, saa er denne aaben- 

bart langt at foretrække for Nedlægningen af Vipper.

At erholde Helmplanten maa i en ældre Tid vist

nok have været vanskeligt og tildeels endog umuligt, og 

dette er vel Grunden, hvorfor Froudsæd da blev saa me

get brugt. Endnu kan det vel stundom og paa sine Ste

der være vansteligt nok, at tilvejebringe den Masse af 

Planter, som aarligen udkræves til Sandenes Istandsæt

telse; men den uendelige Mængde Helme, som Klitterne 

nu ere bevoxede med, afsætter selvfølgelig et stort Qvan- 

tum Fro, som af de herskende Vestenvinde fores til Læ

siderne og heelt ud forbi selve Klitten, og paa disse Ste

der opvoxe Planterne i langt storre Antal end behøves. 

Paa saadanne Steder kunne Helmene tages, og vel er 

det saa, at disse Steder just, ikke altid findes saa ganske 

nær ved den Klitte, som netop stal beplantes; men Vogn

transporten med Helmplanter maatte i Sandhed være me

get lang, for at Froudsæd skulde foretrækkes fremfor Plant

ning. Har Klitopsynet imidlertid den behørige Indsigt 

og Nidkjærhed, saa vil det i Almindelighed nok vide at 

finde Helme til Udplantning, uven at Byrden med deres 

Tilstedebringelse bliver enten uoverkommelig eller forbun

den med en for stor Anftrcengelse. Det er saaledes Ud

plantning af Helme, der fortiden er den saagodtsom eneste
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Dæmpningsmaade i Jyllands Klitter, og paa hvilken 

man derfor maa henvende sin særdeles Opmærksomhed.

Naar der ved Udplantning af Helmen vises Indsigt 

og Omhu, lykkes den fortrinligt; men endstjondt den voxer 

villig i Sandet og ikke fordrer Jagtagelse af mange eller 

vanstelige Regler, saa er der dog noget at observere ved 

dens Omplantning, og naar vi i Jyllands Klitter saa 

hyppigt see Planter, som ere udgaaede, maa man i 

Almindelighed tilstrive det, at Opsynets Opmærksomhed 

ikke har været — og maaflee ikke har kunnet være, — til

strækkelig en henvendt paa Arbeidet under dets Udførelse, 

hvorimod man ikke just deraf maa uddrage den Slutning, 

at Helmplanter ikke let kunne bringes til at groe.

Ten forste Betingelse for en Helmplantes Veext er 

naturligviis, at den harvet forommeldte overste Led eller 

Hjerte underJorden; afhugges rette, kan Planten ikke leve. 

De lange Stykker af Rodstængler, som almindelig med

følge, naar Planten tages, bor derimod afhugges eller af

brækkes, efterdi de ikke gavne den, og ofte ved Udplant

ningen forhindre, at Hjertet kommer dybt nok ned i San

det; men Knæer med Skud bor ikke fraflilles, og Plan

ten bor altsaa nedsættes saa heel som den haves, uden 

Hensyn til at den kan deles t flere, hver med sit Hjerte. 

Det er fremdeles nødvendigt, at Planten er frist, hvorved 

jeg ikke blot mener, at den har havt sin Livskraft, da man 

tog den, men tillige, at den et er visnet i Mellemtiden,



86

fra man har taget den til den flak plantes. Naar Hjer

tet ikke udsættes for Solen, kan Helmplanten uden Skade 

være over Jorden en Dagstid; men jeg vil dog ret me

get tilraade, at man, — hvor det nogenlunde lader sig 

gjore, — stedse udplanter den selvsamme Dag den er ta

gen, og hvis Forhindringer heri, ved Transportvejens 

Længde, siulde opstaae, bor man absolut omgive Noden 

med fugtigt Sand. T ernæst maa det observeres, at man 

omhyggeligen afryster eller borttager fra Planten alle de 

gamle visne Stilke, der medfølge den, saa at kun de le

vende, friste Skud sættes; thi i modsat Fald vil denbort- 

raadne. Naar den derpaa nedsættes, maa det særdeles 

note iagtages, at Roden med Hjertet kommer lige. ned i 

Sandet, og at den sættes omtrent | Alen dybt, alt i Re

lation til Nodens Længde, — saa at den kommer læn

gere ned i Sandet end den stod forhen. Dette er yder

mere af særdeles Vigtighed, for at Planten kan naae den 

Fugtighed, der er nødvendig til Vedligeholdelsen af dens 

Liv, og da den, som foran forklaret, ikke kan erholde for 

meget Sand, med mindre dette aldeles tildækker den, saa 

kan man meget godt sætte den saa dybt, at Sandetnaaer 

midt op paa Bladene. Saasnart Planten er nedsat, maa 

Sandet trædes sammen eller kastes godt til omkring den, 

og man bor derved tillige rykke lidt t dens Top, for at 

forhindre Roden i at ligge krum. Udbreder man der

efter Bladene eller Toppen noget, giver man derved
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Sandet lettere Adgang til at trænge sig omkring og 

ind i Planten.

Der har i Nibe Amts Sandflugtsdistrict været pro- 

vet mangfoldige og forfkjellige Maader at udplante Helme 

paa; den Bedste er imidlertid den saakaldte Buskplant

ning befunren at være, og denne bestaaer i, at man gjor 

Huller til Planterne, og nedsætter i ethvert Hul saa 

mange af disse samlet, som man kan spænde om med 

Haanden; storre maae Bustene ikke være. Ogsaa Ud

plantning af Helmene i Rader lykkes godt, og kan paa 

visse særegne Steder være at foretrække for Beplantning; 

men herom, saavelsom om hvad videre selve Dæmpnings- 

arbeidets Udførelse angaaer, maa jeg henvise til det efter

følgende Tolvte Kapitel, og jeg skal paa nærværende Sted, 

med Hensyn til Helmplantningen, blot endnu tilfoie, at 

denne, (Plantningen) kan, — ligesom Froudsced, — fo

retages saavel om Foraaret, o: Mars, April, Mai Maa- 

nerer; som om Efteraaret, o: September, October, No

vember Maaneder; men jeg anseer Efteraaret som den 

berste Tid dertil.

Naar man noie anvender de her givne Regler for 

Helmens Plantning, ra holder jeg mig, ester min Erfa

ring, fuldkomment forvisset om, at enhver Plantning maa 

lykkes, saafremt Sandet ikke enten fyger bort fra Plan

terne, eller tilfyger dem t en saa overvættes Grad, at 

disse aldeles tildækkes deraf.



2. Marehalm. Elymus aren ari us.

Tenne Plante benævnes meget forstjelligt af Klitte- 

boerne; men jeg troer dog, at den hendes af dem alle 

under Navn af Byghelme eller bredbladet Helme.

Den har vel en Deel Lighed med Helmen, men da 

den har meget bredere og ikke sammenrullede Blade, samt 

da den har et langt stærkere, frodigere Udseende end him 

Plante, forekonrmer det mig, at Enhver ved forste Die

kast maa kunne tjente dem fra hinanden. Marehalmen 

har en langt sværere Rodstængel end Helmen; Roden 

gaaer ikke lige, men flraa ned i Sandet, og udbreder 

sig meget til Ciderne. Ledene eller Knæerne paa Rod

stængelen ere langt fra hverandre, og de overste Led give 

Sidestud; men de tvende smaae Biblade, som findes ved 

Klittetagets Bladflede, mangle hos Marehalmen. Bla

dene ere H til 1 Tomme brede; lyseblaae eller gronag- 

tig blaae paa begge Sider, og stribede. Axstængelen ra

ger hoit i Vejret, og Axet eller Vippen er lang, smal og 

kantet, ikke uligt et Hvedeax, men længere end dette. 

Blomsterne ere enten indefluttede 2 og 2 i en fiin ftre# 

kantet Bælg, eller de sidde 2 og 2 sammen umiddelbart paa 

Axstilken. Kjernen modnes almindeligviis t Begyndelsen 

af August Maaned, dog har Stedet, hver denne Plante 

voxer, en særdeles Indflydelse paa dens Frses tidligere 

eller sildigere Modenhed, og man vil selv i Slutningen 

af September kunne finde umodne Ax.
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Marehalmen har en Deel af de til Sandenes Dæmp

ning fortrinlige Egenstaber tilfælles med Helmen: den 

voxer ligesom denne i det raae Sand, hæver sig t Veiret 

efterbaanden som Sandet om den tiltager, og taaler godt 

en vild Sandflugt, naar den blot ikke aldeles overgydes; 

thi da qvæles den ligesom Helmen. I Forbindelse med 

disse for Helmen og Marehalmen fælles Egenstaber for

binder denne derhos det fortrinligere Gode, at den pro

ducerer et langt storre og bedre Korn end Helmen, og 

som indeholder meget Meel, der giver en god nærende 

Spise for Mennester og Kreaturer. Denne saa hoistvig- 

tige Omstændighed maa giere Marehalmen til en meget 

onstelig Plante i Sandflugtsstrækninger, og maatte alle

rede have foranlediget den udbredt, saafrcmt den havde 

været ligesaa let overkommelig, som Helmen; men dette 

har desværre ikke været Tilfældet.

I de fleste af Jyllands Havbjerge er Marehalmen, 

som vild Plante, ikke meget almindelig; vel kan den 

voxe og trives i de hoie Sandbjerge, men den fremkom

mer dog kun vanfleligt der af sig selv, og naar den hen

plantes paa deslige hoie Steder, voxer den vel, men ud

arter. Paa lave Steder ved Strandkanten kan den der

imod staae frodig, og dette, tilligemed de mange ovrige 

Forsog, som jeg med denne Plante har anstillet, har over- 

beviist mig om, at den blotte, torre Flyvesand er for 

mager en Bund til at vedligeholde den i aldeles sund
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Tilstand, naar den der henplantes; hvorimod den paa 

Strandkanten bar et virksomt Jncitationsmiddel, deels t 

de saltagtige Dunster fra det nære Hav, og deels t den 

ligeledes saltagtige Fugtighed, til hvilken Roden trænger 

ned. At iovrigt Sandet overalt indeholder Spirer til 

Marehalmen eller Evnen til at producere den, naar blot 

de øvrige Betingelser for dens Liv tilvejebringes, sees 

klarligen deraf, at man ved, hvorsomhelst man vil, i 

Klitten at henlægge Indvolde af Fiste, Tang eller enhver 

anden Gjodske, ja, endog blot ved hyppig at henlægge et 

Fiskegarn, som benyttes, paa et og samme Sted i Klit

ten, strax frembringer Planten; men ajt dette viser som 

sagt tydeligen, at denne Væxt behover et Pirringsmiddel, 

og at det blotte, torre Flyvesand er den for mager. Den 

er derfor sjelden i de hoie Klitter, og vil aldrig kunne 

ventes saa udbredt som Helmen; men da Frokornet er 

brugbart som Fødemiddel, saa cr Formerelsen af denne 

Plante af Vigtighed, og man bor desaarsag, paa de Ste

der, hvor den er at erholde, benytte den til Sanddæmp

ningen, helst i de lavere Klitter tæt ved Havet, hvorhos 

man, naar meget Tang maatte opdrive paa Stranden, 

stedse bor lade det henkjore og udsprede i Klitterne, da 

denne Plante derefter vil opvoxe i Mængde.

Marehalmen kan ligesom Helmen, og til de samme 

Tider samt paa selvsamme Maade, som denne, formeres 

baade ved Froudsæd og ved Planter. Frøet saaes al-
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mindeligst t hele Ax; men da Kjernen er saa stor og la

der sig let udtærske, kan man ogsaa udsaae det fom andet 

Korn, hvorefter man da maa tilrive det. Forovrigt an

tager jeg det for afgjort, at Marehalmen ligesom Helmen 

helst bor benyttes ved Omplantninger, og da Fremgangs- 

maaden hermed ganske flutter sig til Behandlingen af 

Helmplantcrne, sial jeg, for at undgaae ufornoden Gjen- 

tagelse, blot henvise til den omstændelige Oplysning herom, 

jeg i det Næstforegaaende har givet.

3) Hvideriis. Salix arenaria.

Denne Plante fjendes vel af Klitteboerne under det 

her anforte Navn; men benævnes dog hyppigst blot: „Riis," 

og kaldes ogsaa paa sine Steder Graarns eller Graavidie.

Hvideriis horer til Pilearterne; den voxer saavel i 

de lave, fugtige og tilvoxede Steder i Sandflugtsstræk

ningerne, som i det aldeles raae Sand, og da den har 

en meget dybtgaaende og bindende Rod, samt ligesom 

Helm og Marehalm befinder sig vel ved Tilsygning af 

Sand, naar det blot et aldeles tildækker den, saa er den 

velskikket til at bruges som Sanddæmpningsplante. Den 

vorer font en Busk med mange smalle, elastiske Sideskud 

eller Grene. Saavel dens Hoide, som øvrige Udseende, 

er forskjelligt, eftersom den enten staaer paa Sandbjergene 

eller i Dalene: Ovenpaa Sandcne er den fra 1 til 2 

Alen hoi, med lange Grene af en graalig Farve, og 

bevoxede med fine og tætte Haar eller Tuun; Bladene
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ere noget aflange, dog ikke fem paa de fleste andre Pi- 

learter; paa den underste Side ere de bedækkede med 

solvglindsende, graae Duun eller Flos, hvorimod de paa 

Oversiden ere graagronne eller meget morkegraae, besatte 

med fmcrne fine Haar, og forbundne med Grenene ved 

korte Stilke, som paa hver Side have et lidet aflangt 

Biblad. Staaer Hvideriset derimod i Dalene, hvor der 

er megen Fugtighed, da kan det vel voxe frodigt; men 

bliver dog sjelden andet end en lille Bust paa omtrent | 

Alens Høide. Grenene og de unge Skud ere derhos 

glatte, uden noget somhelst Duun, og rodbrune, hvorboS 

Bladene ere meget smaae, kun lidet flossede paa deres 

Overflade og temmelig lyse paa den underste Side. Denne 

besynderlige Forskjel i Hviderisets Udseende, efter Stedet, 

hvorpaa det voxer, gjor det vanfteligt for den, der ikke 

har et noie Kjendsiab til Sandvæxterne, at finde den paa 

de lave Steder, hvor den opvoxer i Flæng med Porse og 

flere andre Buskvæxter.

Paa de unge Nodstud ere Bladene ganste glatte, 

smalle og tilspidsede, hvorhos deres Rand stundom er 

forsynet med smaae Takker. Hvideriset kan forplantes 

saavel ved Noden, som ved Stiklinger, og begge disse 

Dyrkningsmaader lade sig med Held anvende, baade tid

ligt om Foraaret — Marts og April Maaneder, — og 

sildigt om Eftcraaret, — October og November; — dog
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cr det udenfor al Tvivl, at Ven sidstnævnte Tid er den 

bedst stikkede dertil.

Forplantelsen ved Roden bestaaer i at opgrave de 

unge Planter, og henflytte dem til det Sted i Sandene, 

hvor man vil have dem, og da de som oftest voxe i 

meget stor Mængde imellem Klitterne og i Dalene uden

for disse, paa aldeles tilgroede Steder, hvor de ikke belw- 

ves, saa kunne Planterne sjelden være vanskelige at over

komme; men dette uagtet, og stjondt denne Omsætning 

vistnok er den sikkreste, som ikke let flaaer feil, naar Plan

ten blot ikke bliver alt for længe over Jorden, og den 

derhos sættes dybt ned t Sandet, saa maa dog Forme- 

relsen ved Stiklinger være langt at foretrække, efterdi 

Rodplantninger baade til Opgravning og Nedsættelse ud

kræve langt mere Arbeide og Tid, end man i Relation 

til Nytten deraf bor anvende. Jeg tor derfor ikke til- 

raade Rodplantning uden i saavanne Tilfælde, hvor man 

paa et eller andet bestemt Sted antager, at nogle faa af 

disse Planter kunne gjore særdeles Gavn; f. Ex. paa 

en Bjergspids eller et Hjorne. Det maa derhos ikke la

des ubeniærket, at man ved Rodopgravning tillige let af

stedkommer den Ulempe, at oprode eller i alt Fald losne 

det allerede tilgroede Sand.

Forplantelsen ved Stiklinger er saaledes langt at 

foretrække, naar Hvideriset stal benyttes i nogenlunde 

Mængde; naar Stiklingen ikke afstjæres for man vil
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bruge den, og den sættes dybt ned i Sandet, saa lykkes 

den for det meste altid; men sijondt det naturligvns gaaer 

langt hurtigere paa denne Maade end med Omsætning af 

Nodplanter, saa kan det dog ikke taale Sammenligning 

med den Lethed og Hurtighed hvormed Helmen og Mare

halmen kunne forplantes, og da disse Værters bustede Top 

strax ved Udplantningen yder Sandene en Betryggelse, 

som Hvidernsstiklingen forst efter 1 eller 2 Aars Forlob 

vilde være istand til at give, saa vil denne Væxt, t hvor 

egnet til Sandflugtens Dæmpning den iovrigt er, neppe 

vorde benyttet som et Hovetbeflyttelftsmiddel til vore Sand

flugtsstrækningers Dæmpning. Derimod finder jeg, at 

man hist og her mellem Helmplantningerne. og hvor disse 

staae tyndt, samt hvor Smaagræs fremvoxer, som ved 

Helmplantning vilde lide, kan med megen Nytte anvende 

en Deel Hvideriisstiklinger; til saadanne Steder bor 

man vistnok indskrænke denne Plantes Brug, saalænge 

det er muligt, at erholde Helme eller Marehalm uden 

alt for stor Besværlighed.

4) Senegræs. Carex arenaria.

Kaldes ogsaa Sandskjcergræs og Sener. Dens Rod, 

der ligger et Qvarteer dybt i Sandet, lober horizontal 

og i aldeles regelmæssige Linier; den har ingen Trev

ler, men bestaaer as en Stængel eller et Ror, og har 

Led ved Led, t en Afstand af omtrent et Qvarteer 

fra hinanden, omgivne med bruunagtige Skjel, og fra
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hvilke Led smaae, bustagtige Planter opvoxe aldeles lod

rette. Rodstængelen er særdeles elastisk og seig, saa at 

den kun med Vanskelighed lader sig bryde. Planten selv 

hæver sig ikke stort over Sandets Overflade; dens Blade 

ere rue og stive, med en meget fremstaaende Ryg; de 

everste ere storre og længere end de nederste, og bsie 

sig spiralagtigt heelt tilbage, hvorved de faae nogen Lighed 

med Nelliken. Fra Plantens Midte udgaaer Frostængelen, 

der hæver sig lige op, hoiere end Bladene; den er under 

Jorden forsynet med 1 eller 2 smaae Led; men over 

samme uden Led og Blade, samt meget tynd, fiin og 

trekantet.

Senegræs blomstrer tidligt om Sommeren og bærer 

derefter i Frostængelens Top et ludende Ax, som atter 

bestaaer af mange mindre, bruunlige af Farve og aflang

runde; de underste as disse Smaaax sidde noget fra hin

anden og ere hver forsynede med et lidet Blad; de mod

nes gierne først i August.

Ved aldeles regelmæssige Linier, som denne Plante 

danner i Sandet, og som ofte udgjore en Strækning af 

20 til 30 Alen, med Bust ved Bust, aldeles snorlige, er 

den meget let kjendelig.

Senegræs voxcr saavel i Klitdalene, mellem andre 

Sandgræsarter, som i det terre Flyvesand paa de hoieste 

Sanddüner, og. naar en Sande blot er i en nogenlunde 

rolig Tilstand, fremkommer det villigt af sig selv; men
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saasnart Sandet fyger fra Roden, saa at denne ligger 

blottet, kan det selvfølgelig ikke leve, ligesom det heller 

ikke kan taale en total Overfyldning, og da Roden blot 

gaaer 1 Qvarteer dybt i Sandet, og Væxten kun hæver 

sig nogle faa Tommer over dette, saa kunne begge disse 

Tilfælde let indtræffe, og denne Omstændighed gjor Plan

ten mindre anvendelig til Sandenes Dæmpning end de 

3de foregaaende, uagtet den er gavnlig til at binde San

dets Overflade, paa Grund af dens paa langs henlo- 

bende Rod.

Man forplanter Senegræs saavel ved Froudsced, som 

ved Planter. I forste Fald indsamler man Arene naar 

de ere modne, og udsaaer dem hen i Efteraaret, hvilket 

steer ved blot at nedlægge hvert Ax t et lille, 1 Qvarteer 

dybt, Hul, som derefter trædes til. Ved Plantning, som 

i det Hele taget er at foretrække, har man blot at stikke 

Spaden haardt ned paa begge Sider af en Plante, na- 

turligviis i lige Linie med den Flugt, Roden tager, hvor

ved denne overskjæres, saa at Planten kan tages op. Man 

nedsætter den derpaa i et lille dertil gravet Hul, som 

tildækkes med Sand, og er herved kun at iagttage, at den 

kommer idetmindste ligesaa dybt ned i Sandet, som den 

fer har staaet.

Endskiondt denne Plantningsmaade hverken kræver 

megen Tid eller meget Arbeide, saa kan den dog ingen

lunde sammenlignes i Lethed med Udplantningen af Helm
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eller Marehalm, og da Nytten af Senegræs t Sandene 

er saa langt underordnet hine Væxter, saa kan der kun, 

i de Tilfælde hvor disse Sidste aldeles maatte mangle, 

være Anledning til at anvende det i noget betydeligt 

Omfang.

5) Havtorn. Hippophæ rhamnoides.

Denne Vcext har meget stærke, bindende Rodder, der 

baade trænge dybt ned i Sandet og tillige udbrede sig til 

Siderne; derhos kan den trives godt i det blotte Sand, 

og da den tillige er grenet og temmelig hoi, samt kan 

taale Tilfygning, saa er den en særdeles nyttig Plante, 

der kan yde god Beskyttelse i Sandflugtsstrækningerne.

Havtornen giver mange Skud eller Grene, der ende 

i meget skarpe Spidser, hvilke gjere denne Vcext saa let 

kjendelig. Bladene ere lange, smalle og tilspidsede, meget 

mørkegrønne paa Overfladen, men derimod paa den in

dre Side hvidgronne med brune Pletter. Den opnaaer 

en Hoide af 1 Alen eller noget derover. Ved Foraarets 

Begyndelse bærer den meget smaae, gule Blomster, og 

forst derefter fremstyde Bladene. Længere hen paa Som

meren sætter den Bær, der erholde en stærk guul Fm-ve 

naar de modnes, hvilket fsrst fleer om Efteraaret; disse 

Bær kunne blive siddende paa Grenene hele Vinteren over.

Man kan forplante Havtornen baade ved Bær, ved 

Stiklinger og ved Röden. Bærrene saaes sikkrest om Ef

teraaret, men sildigt, efterdi de forst da erholde den fulde

7
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Modenhed. Fremgangsmaaden er meget simpel, idet man 

blot gjor en, et Qvarteer dyb, Rende, nedlægger Bærrene 

deri, og derpaa tilriver Renden. Raar man imidlertid 

kan erholde Stiklinger, hvilket, da denne Plante netop 

giver mange Skud, almindeligviis er let, foretrækker jeg 

denne Formerelsesmaade, saavel for Udsaaening af Bær, 

som for Planternes Flytning med Rod, mod hvilken sidste 

Fremgansmaade i Særdeleshed taler den store Ulejlighed, 

der er forbunden med a! udgrave den dvbtgaaende Rod, 

og den Omrodning, som absolut er en Folge seraf. Stik

lingerne kunne, med godt Haab om Held, uden nogensom

helst foregaaende Tilberedelse udplantes i Sandene. Dette 

kan — ligesom Omplantning ved Roden, — flee saavel 

tidligt paa Foraaret, som sildigt paa Efteraaret; dog an

seer jeg Foraaret bedst skikket dertil, og der er intet andet 

at iagttage derved, end at paasee, at Stiklingen kommer 

meget dybt ned i Sandet. Man kan, efter Omstændig

hederne, sætte dem enkelte eller i Rader.

Jeg ftal, angaaende Havtornen, blot endnu tilfsie, 

at den, uagtet dens Villighed til at vore i Sandene, 

dog som anvendelig Dæmpningsplante staaer langt tilbage, 

et blot for Helmen og Marehalmen, men selv for Hvi

deriset og Senegræsset; den er derhos langt mindre hyppig 

i Klitterne, og altsaa langt vanfleligere at overkomme end 

hine Planter, hvorfor den hverken vil eller kan vorde meget 

benyttet til Sandflugtens Dæmpning.
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IwtAe SUx\AtcL

Sandvaexterne t Soerdeleshed. Fortsat.

B. Vaexterne, fom egne sig til at befor

dre i Rolighed bragte Landflugts- 

straekrringerS Tildcempning.

1) dyvel. Spartium scoparium.

Blandt Almuen i Jylland er denne Plante bedst be- 

kjendt under Navnet: „Geil."

Gyvel eller Geil er velkjendt t Jyllands magre Egne; 

thi den fremvoxer villigt i Hederne og paa andre sandige 

Jorder. Ogsaa i Sandflugtsstrækningerne, i Særdeleshed 

paa eftergroede Steder, kan den voxe af sig selv; men t 

aabne, «tilgroede Klitter, hvor Sandet endnu er i Bevæ

gelse, kommer den ikke, uden den her henplantes. Ved 

de Forsog med denne Plante, der forst anstilledes t Ribe 

Amts Sande, viste den sig strax, fremfor enhver anden 

Væxt, som fortrinlig villig til at voxe i Flyvesandet, naar 

dette blot var bragt i nogenlunde Rolighed, og som ud

mærket egnet til at befordre Sandenes fuldkomne Sam- 

menvoxning. Den er desformedelst bleven dyrket med 

Iver t det nævnte District, og er nu der saa udbredt, at 

den i nogle Aar har, foruden at forsyne egne Klitter mcd 

det behøvende Fro, endvidere afgivet en Deel til Jyllands 

øvrige Sandflugtsdistricter.
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Gyvelen bar en meget dyb, uregelmæssigt lobende 

Rod, der, efterhaanden som Planten bliver ældre, tiltager 

og kan blive meget svær. Fra Roden udgaaer Planten 

som en Busk lige i Jordoverfladen, med mangfoldige lange, 

smalle, kantede og furede Skud eller Stængler, af gron 

Farve og liig en Sivbufl, men forsynede med smaae, 

korte Blade, der staae enkelte eller to og to, og blive 

mindre mod Toppen. Disse Planters Stængler opnaae 

en Længde af 1 å Alen. Hen i Juni Maaned bæ

rer Gyvelen en smuk, guul LErteblomst, og sætter derefter 

en Bælg, der, naar den er udvoxet, er i det hmeste 2 

Tommer lang. Froct eller Wrten, — som er lille, flad 

og af gulbruun Farve, — modnes ikke for hen i August 

Maaned, og Bælgen maa da have antaget en sortebruun 

Couleur.

Man forplanter Gyvelen ene ved Froudsced, og der

ved bliver folgende noie at iagttage: Forinden Frøkapselen 

eller Bælgen antager den aldeles mørfe, sortladne Farve, 

maa den afplukkes; thi i det Dieblik Froet har naaet sin 

fulde Modenhed, springer Bælgen op og taber dette. Naar 

Bælgene ere indsamlede, maae de henligge paa et tort 

Sted og ikke for tykt, for at de kunne fuldkomment mod

nes, springe og udlade Froet; men da det kun er den 

mindste Deel af dette man paa denne Maave kan faae, 

bliver det nødvendigt at tcerfle Bælgene, hvilket imidlertid 

maa stee med megen Forsigtighed, og hvis Aarsag man
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maa lægge et tyndt Lag Halm saavel over, som neden under 

Gyvelbælgene, medens Tærflningen foregaaer; Froet er 

zart og sijort og kunde ellers lettcligen knuses.

Froet kan udsaaes saavel om Foraaret som om Ef- 

leraaret. Efteraars-Saaeningen har været brugt i Ribe 

Amt i mange Aar, fordi jeg ansaae denne Tid som den 

ene rigtige, idet Naturen selv har valgt netop den til 

Væxtens Forplantelse. Ved imidlertid i senere Aaringer 

at prove Udsaaening om Foraaret, har jeg funden, at denne 

er at foretrække, i det nemlig at Spiren, —• der i ethvert 

Fald meget seent viser sig over Sandet, — fremkommer 

hurtigere end ved Udsaaening om Efteraaret. Som Folge 

heraf benyttes nu denne Aarstid almindeligen dertil.

Udsaaeningen steer simpelthen ved med en Rive at 

ophakke Sandet, udstroe Froet, og derefter atter tilrive hunt, 

saa at dette tildækkes. Med Hensyn til Valget af de 

Steder, paa hvilke man rettest bor udsaae Gyvelfroet, maa 

jeg giøre opmærksom paa, at da dette Fro ikke taaler nogen 

meget stærk Overgydelse af Sand, samt da det ved San

dets Frafygning bortfores, og det i det Hele taget fordrer 

Rolighed for at spire, saa gaaer det ikke an at udsaae 

det i nogne, for Sandvæxter blottede, Klitter. I beplan

tede Sandstrækningcr, som iovrigt ere raae, kan man nok 

udsaae det, naar man anvender nogen Opmærksomhed, ved 

nemlig at vælge saadanne Steder, som formedelst deres 

Beliggenhed, eller Helmplantningernes Paalidelighed, ikke
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ere udsatte for Bevægelse; men som sagt: Sandets 

Rolighed er en Betingelse for Gyvelens forste Fremvæxt, og 

desaarsag er denne Plante paa dens rigtige Plads i saa- 

danne Klitstrækninger, som ere bragte i nogenlunde Ro

lighed, og paa hvilke Sandgræs, Senegræs og lignende 

Sandvæxter begynde at udvikle sig. I deslige Sande 

udbreder Planten sig snart og frodigt i stort Omfang; 

den fastholder et alene Sandet, men den danner ved 

sit Lov meget snart et Jordlag over det, og befordrer der

ved paa en hoist mærkelig Maade Fremvæxt af Lyng og 

de andre Sandvæxter, der flutte en Sandflugtsstrækmngs 

fuldkomne Tildæmpning. Jeg kan derfor ikke noksom an

befale Gyvelens Benyttelse, saaledes som jeg her har an

fort denne, og naar man veed, — hvad jo alle Klitop

synsforende paa Jyllands Vestkyst vide, — at en, for

resten til Rolighed bragt, Sande kan, overladt til sig selv, 

henligge i Snese af Aar uden nogen mærkelig Sammen- 

voxning, da kan man i Sandhed ikke noksom onske og haabe 

at denne Plante endelig engang maa vorde almindeligt 

benyttet til Befordring af mange Sandflugtstrækningcrs 

endelige Tildæmpning.

2) Spergel. Spergula arvensis.

Den kaldes almindeligen blandt Almuen: Gir eller 

Gjer, og er velkjendt overalt her i Landet, i det den ikke 

blot voxer vild, i Særdeleshed t Boghvedeagre; men og- 

saa hyppig dyrkes, da den udgjor et ypperligt Feder. Spcr-
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gelen har en temmelig dyb, bindende Rod; men den er 
kun aarvarig. Stængelen, som den flyder, er meget tynd, 
kan opnaae en Hoide af | Alen og er forsynet med smaae, 
runde Blade, som 6 i Tallet omgive den, og som ere 
besatte med klæbrig Laadenhed eller Flos. Blomsterstilkene 
udgjore to og to, og bære smaae, hvide Blomster med 
5 Blade. Kort efter Afblomstringen sætter denne Plante 
Frohuse, og disse aabne sig og tabe Froet saasnart det 
har opnaaet Modenhed. Spergelen stal selvfølgelig for
plantes med Fro, og da Plantens Liv er saa kort, maa 
man, naar man vil bevare den i Klitterne, lade den ud- 
saae sig selv, og derimod indkjobe andetsteds fra det Fro, 
man bebover til ny Udsæd. Den kan med lige Held ud- 
saaes saavel om Foraaret, — i April og Mai Maane- 
der, — som om Efteraaret — i August, — og Frem- 
gangsmaaden bestaaer blot i at ophakke Sandet, udstroe 
Froet og rerester tilrive det saa fast som muligt; men 
man bor paasee, at Sandet indeholder en Deel Fugtig
hed paa den Tid man saaer Froet, og det er altsaa bedst 
at gjore dette strax efter en betydelig Negn.

Spergelen er i ingen Henseende egnet til at anven
des i de raae Sandstugtsstrækninger, og vil end ikke kunne 
trives der; men efterhaanden som en Klitstrækning vinder 
Rolighed, og Sandgræssct fremvoxer i den, vil Spergelen 
være til stor Nytte; thi ilke blot bidrager dens Top til 
at siklre mod Opbrud, ved det Læ og denBestyttelfe,
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den yder Stedet, hvor den borer; men den Omstændighed, 

at saavel Rod som Top hvert Aar overgaaer i Forraad- 

nelse, bidrager særdeles meget til at frugtbargjore Sandet, 

og derved til at fremvirke den Jordskorpe over dette og 

de Værter deri, som maae forudgaae Sandets fuldkomne 

Sammenvoxning. At man ikke maa flaae og bortføre 

Spergelen t Klitterne, og endnu mindre lade den afgræsse 

af Kreaturer, er en Selvfølge.

Af dette Anførte vil man saaledes erkjende det Hen

sigtsmæssige i at benytte Spergelen, font en Plante til 

at befordre Sandenes Sammenvoxning; dens Fro er nem

lig let at overkomme, let at behandle og udsaae, og dens 

Top og Rod levere aarlig et godt Gjodningsstof, medens 

Planten stedse formerer sig selv paa de Steder, den staaer.

3) Qvikroden. Triticum repens.

Tenne Vært har flere Benævnelser; hyppigst kaldes 

den: „Senegræs," og forverles derved med carex arena

ri a — vide foregaaende Kapitels Nr. 4. — Undertiden 

horer man den benævnet for Knoppegrces og Hundegræs.

Den findes paa Agre og i Haver, ofte i meget be

tydelig Mængde, og udgjor et bekjendt stadeligt Ukrud, 

som kun med stor Besværlighed lader sig udrydde forme

delst dens lange, feige, bindende Redder.

Naar man vil anvende Qvikroden i Sandene, maa 

man helst dertil benytte Foraaret, hvilket ogsaa er den 

Tid, man, formedelst Bcarbeidelsen af Mark og Havejord,
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lettest kan erholde denne Nod. Formerelsen af den er 

saare let; thi man behøver blot at stjære Roden iSmaa- 

stykker paa 3 L 4 Tommers Længde, for at erholde Plan

ter i Mængde, og naar man graver en Rende i Sand

klitten et Qvarteer dyb, deri nedlægger disse Rodstykker 

og derefter tilriver Renden, saa har man gjort nok, for 

at vente en god Fremvæxt af denne Plante; men man 

bor oppebie det Tidspunkt til Udsæden, naar Sandene 

tte vaade, efterdi Fugtighed er nødvendig for Roden til 

at spire.

Ved at kjende dette Ukruds Evne til at lobe omkring 

i Jorden og omflynge og binde andre Baxter, maa man 

let indste, hvilken nyttig Væxt den maa være i Klitterne, 

hvor Sporgsmaalet netop er om at tilvejebringe Fasthed 

og Sammenhold, lige godt paa hvad Maade. I det blotte 

Flyvesand, — uden nogensomhelst Jordpartikler, — vil 

Qvikroden imidlertid ikke trives, og den maa desaarsag 

kun anvendes paa saadanne Steder, hvor der længe har 

været Rolighed, og hvor forskjellige Sandvæxters Lob al

lerede for en Deel har mildnet og srugtbargjort Sandet; 

men da, — som jeg foran har bemærket, — San

dene kunne i denne Tilstand henligge t Snese af Aar, 

uden af sig selv kjendeligt at sammengroe, samt da de 

derhos ved ualmindelige Storme let kunne oprives paany 

og kastes tilbage i deres oprindelige Vilbhed, saa kan 

man ikke noksom have sin Opmærksomhed henvendt paa
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alt, hvad der kan bidrage til at binde Sandet samt befor

dre Sammenvoxningen. Da Qvikroden er fortrinlig ud

rustet med disse Egensiaber, og meget let lykkes, naar 

man kun benytter den paa Steder som de angivne, saa 

fortjener den sorsaavidt ret meget at anbefales som Sand- 

væxt. Jeg stal blot endnu tilfoie, at Qvikroden trives 

bedst, hvor nogen Fugtighed er tilstede, og at man derfor 

fornemmeligen bor forplante den i Dalstrækninger eller 

paa den nederste Skraaning af Sandbjergene.

4) Sandrosen. Rosa Spinosissima.

Den kjendes kun under dette Ravn; er en lille smuk, 

vild Rosenbusk, som kan voxe i det blotte Sand. Rød

derne binde godt; men trænge ikke dybt ned i Sandet, 

og Bustene eller Skuddene blive ikke over 1 Qvarteer hoie 

og have smaae Rosenblade. Hen i Juni Maaned blom

strer den, og bærer en lille, hvid Rose, som kun bestaaer 

af 5 Blade. Froet gjemmes i en Kapsel lug andre Ro

senarters. Sandrosen er Sandflugtsstrækningernes smuk

keste Plante, og voxer i sine Egne og i Særdeleshed i 

Ribe Amts Sande meget byppigt t Klitterne; men dog 

meest paa Sletningerne og lave Bjcrgsiraamngcr.

Man forplanter denne Væxt ved Fro, Stiklinger og 

ved Noden; det Sidste er den sikkreste Maade, og da Ro

den er meget let optagen, samt da ter almindeligviis er 

Planter nok at faae fra Dalene og Sletningerne, hvor 

de kunne undværes, saa cr denne i det Hele at foretrække
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for de tvende andre Formerelsesmaader. Da Planten er 

lav, og hverken taaler Overfygning eller stærk Tilfygning, 

er den ikke anvendelig i de aabne, lose Klitter, uagtet 

den ellers nok vilde være istand til at voxe. der. Paa 

de rolige Klitter derimod trives den fcrtrinligt godt, 

i Særdeleshed paa ikke alt for hoie Steder, og da den 

breder sig meget og har et rigt Lov, saa er den en af de 

Værter, der bedst ere flikkede til at fremskynde en til 

Rolighed bragt Sandes Overgang til Hede og anden nyt

tig Eiendom. Foruden Sandroftn ere flere med dcn nær- 

beflægtede Arter meget villige til at vore i de nogenlunde 

begroede Klitter, og dette er i Særdeleshed Tilfældet med 

den almindelige Hybentorn, der opnaaer en overordentlig 

Frodighed paa slige Steder, og kan give sine lange Skud 

lige ud mod Best, selv om den staaer aldeles udsat for 

Vinden fra dette Hjerne. Disse Egensiaber, — hvoraf 

den sidstnævnte er ualniindelig, selv blandt egentlige Klit- 

vcexter, — gjor Hyben ræet til en meget ønskværdig Væxt 

i Klitterne; men da vi ikke have den vild, vil dct et hel

ler godt lade sig gjore, at tilvejebringe enten Fro eller 

Stiklinger til dens Forplantelse paa Sandene i nogen be

tydelig Mængde. Successive og i det Smaae lader en 

saadan Plantning sig derimod udfore uden stor Ulejlighed, 

og jeg har desformedelst et heller villet undlade at hen

vende Opmærksomheden paa denne smukke og nyttige Væxt.

5) Gulehvissen. Genista tinctoria.
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Den benævnes almindeligst: „Gulvis," og er meget 

bekjendt blandt Almuen, da den er et Ukrud, der voxer 

hyppigt paa Heder, Hore og sandige Marker, font et have 

været under Ploven i lang Tiv.

Blomsterne bruges tillige almindeligen til at farve 

med. Gulhvissen voxer i en Bust ligesom Gyvelen, og 

ligner for en Deel denne; dog bliver den ikke saa hoi; 

Bladene staae derhos stedse enkelte og Grenene eller Stil

kene ere glatte, hvorhos Blomsten, der er guul, ligesom 

Gyvelens, er mindre end dennes Blomst.

Man forplanter Gulhvissen til samme Aarstid som 

Gyvelen, og aldeles paa samme Maade, nemlig ved 

Roden og ved Fro. Den sidstnævnte Maade er langt 

at foretrække, efterdi Rodgravning vilde kræve alt for lang 

Tiv til at kunne anvendes t det Store. Froudsæden kan 

foretages aldeles saaledcs, som ved Gyvelens Udsæd, hvil

ken Fremgangsmaade tydeligt er forklaret i dette Kapitel 

Under Nr. 1, hvortil jeg derfor stal tillade mig at henvise.

Gulhvissen voxer ikke saa villig i det blotte eller 

tyndbedækkede Sand som Gyvelen; den binder et heller 

saa stærkt i Sandet eller breder sig saa godt, som sidst

nævnte Plante, og kan i ingen Henseende sættes ved Si

den af denne som nyttig Sandvæxt t Klitterne; men den 

voxer dog meget godt paa Siderne af de rolige Sand

strækninger, og da det er saa hoist vigtigt, at see disse 

godt besatte med Vcexter, saa fortjener Gulhvissen upaa-
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tvivleligen at komme i Betragtning, hvortil endvidere maa 

bidrage den Egensiab, at den er særdeles skikset til at be

fordre Lyngens Fremkomst.

6) Kragetorn. Ononis Spinosa.

Den kjendes kun under ovenanførte Benævnelse. 

Denne Plante har lange bindende Rodder, der kun van- 

fleligt lade sig udrydde. Den bærer korte Grene eller 

Stilke, paa hvilke Bladene oventil sidde enkelte, men ne- 

dentil 3 samlede. Kragetornen er stundom forsynet med 

Torne og stundom uden disse. Blomsten er rodlig, og 

efter Afblomstringen sætter Planten en Bælg, som næsten 

er fiirkantet, t hvilken Froet, der er som en lille LErt, 

udvikler sig.

Man kan forplante Kragetorn ved at udsaae Froet, 

saavel i Foraaret, som i Efteraaret, og dette er den eneste 

hensigtsmæssige Maade at formere den paa i Klitterne; 

thi med Omplantning ved Roden vilde det gaae altfor 

langsomt, til at denne Fremgangsmaade kunde anvendes 

uden i det Enkelte.

Med Udsæden gaaer det ganske simpelt til, i det man 

blot gjor en Nende i Sandet, hvori man nedlægger Froet, 

og derpaa river til over det. Renden bor være 1 Qvar- 

teer dyb. '

Kragetornen trives ikke i det blotte Sand, men kræ

ver nogen, fljondt horst ubetydelig, Jordblanding, derimod 

fordrer den ualmindelig Niden Fugtighed, og naar den
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voxer vild paa Agrene, er det derfor altid paa hole, 

torre og magre Steder. Den er saaledes en beqvem Plante 

for Klitterne, og den trives godt i disse, naar.man blot 

vælger til den de Steder, der ere i Fremgang med at 

tilgroe. At denne Plantes dybe, bindende Nodder lige

ledes maae anbefale den som Klitvæxt, er en Selvfølge.

7) Gulklever. Medicago falcata. •

Den horer til de almindelige, indenlandfle Klever- 

arter, men adskiller sig dog fra disse derved, at den bæ

rer gule Blomster, samlede i en Klasse, og derved, at dens 

Frohuse bore sig aldeles omkring som et Nellikeblad, og 

udgjore snegleformige Bælge.

Gulkleverens Rod binder godt; men frodigt voxer 

den kun i faa Aar, aftager derpaa, og gaaer ud i en 

Alder af i det hoieste 5 Aar. Ten styder mange og lange 

Stængler, og disse blive hen paa Efteraaret haarde og 

træagtige. Den blomstrer sidst i Juni eller i Juli Maa- 

ned, og Bælgen modnes, efter Sommerens Forskjellighed, 

i Lobet af September eller Begyndelsen af October Maa- 

ned. Gulkleveren maa formeres ved Fro, og da den kun 

lever i faa Aar, men derimod saaer sig selv hvor den 

staaer, bor man ikke indsamle Fro af Planterne t Klitten, 

men forskaffe sig det andetsteds sra, hvilket et kan være 

forbunden med stor Vanskelighed, da denne Væxt haves 

mange Steder i Jylland paa magre, sandede og hoitlig- 

gende Ejendomme. Froet har man blot at nedlægge 1
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smaae 3 å 4 Tommer dybe Render eller Huller, ogder- 

paa rive Sandet godt til ester det. Man gjor rigtigst i 

at foretage denne Udsaaening noget ud paa Efteraaret, 

hvorhos man — som ved al anden Froudsæd t Klitterne 

— bor vælge en Tid, da Sandet er godt gjcnnembledet 

af Regnvand.

Som man vil kunne indste, er denne Plante ikke an

vendelig i raae Klitter; men kun hvor langvarig Rolig

hed har været tilstede og Eftergroeningen er i god Frem

gang. Paa saadanne Steder er den derimod en meget 

nyttig Væxt, som, ved at udsaae sig selv, breder sig godt 

og gjor Sandet modtageligt for anden Vegetation. Paa 

denne Maade voxer den enkelte Steder i Ribe Amts 

Sande, og jeg kan saaledes trygt anbefale dens Brug.

Ved efter bedste Evne at have sogt at bendrage Op

mærksomheden paa Nødvendigheden af, at der vises Iver 

ikke blot ved det Arbeide, der har til Hensigt at standse 

den forhaandenvcerende Flugt af Sandet, men og ved 

Befordringen af de til Rolighed bragte Sandes Tilgroe- 

ning, og i det jeg i denne Anledning har omhandlet en 

Deel Planter, som dertil fortrinligt egnede, er det iovrigt 

mit Haab, at man ikke udelukkende vil indstrænke sig til 

Benyttelsen af disse Planter; men at man derimod tillige 

vil soge at udbrede i Sandene enhversomhelst anden Urt, 

der, ester anstillede Forsøg, maatte vise sig særdeles tjen

lig, og i det Hele taget med Skjonsonched virke til San-
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denes Bedring og til den fuldkomne Tildæmpning, som 

jo maa være Sandflugtsbestyrelsens Formaal, og som 

i Sandhed indeholder en hæderlig Len for dens moisom- 

melige Forretnülger.

mvwte Stovtet.

Trcevcexter i Sandene.

det Foregaaende har jeg omstændelig fremsat og sogt 

at begrunde min Formening angaaende Træplantning eller 

Udsaaening af Træfro i vore Sandklitter. Idet jeg 

nu, for at undgaae Gjentagelse, henviser dertil, og her 

blot stal tillade mig at omhandle hvorledes Fremgangs- 

maaden til Opelsining af de angivne Træarter formeent- 

lig bor være, maa jeg dog gjentagende indskjærpe, at det 

ikke er t selve det udcempede Flyvesand, at man tor for

vente Træers Fremvcrxt, men at denne Vcext i ethvert 

Fald kun kan tænkes mulig i Sletningerne imellem Klit

terne eller bag disses østlige Sider, naar deslige Steder 

kunne afgive godt Læ saavel mod de herskende Vinde, 

som mod Kastevinde fra Klitterne, samt naar de tillige 

ere sikkrede mod langvarig Oversvømmelse af Regnvand, 

og endelig ere forsynede med et Dække af Græs og Lyng.

i) Fyrren. Pinus sylvestris.
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Den bar tvende Blade eller Naale i hver Skede. 

Blomsterne udspringe i Mai Maaned; Hanblomsterne tæt 

sammen overst paa Grenene, hvorimod Hunblomsterne 

længere nede, under de nye Skud. Ester Blomstringen 

sætter Træet Frokogle; men disse modnes ikke for i det 

paafolgende Acrrs November Maaned, og sidde altsaa to 

Sommere over paa Træet.

Denne Omstændighed — og da Froet efter dets 

Modenhed falder ud af Koglerne, som forblive siddende 

paa Træet, — gjor det nødvendigt, at der anvendes Op

mærksomhed ved Koglernes Afplukning, for et at faae enten 

tomme Frohuse eller umodent Fro, med hvilket sidste man 

desværre ofte bedrages. Da det Fro, som af dette Træ 

ligesom af andre Træarter benyttes til Sandflugtsstræk

ningernes Læsider, maa erboldes andetsteds fra, saa er en 

omstændeligere Udvikling af Frodannelsen og Jndsamlings- 

maaden overflodig her, og jeg sial desaarsag t saa Hen

seende blot tilfoie, at Keglernes Afplukning bor foretages 

i December og Jaunan Maaneder, og at man kan kjende 

de modne Kogler paa deres kaneelbrune Farve og paa 

deres Sæde midterst paa Grenene, t det nemlig det sidste 

Aars Kogler, — som ere graagronne, — sidde yderst 

ude, hvorimod de treaarige Kogler sidde nærmest ved Stam

men og have en næsten sort Farve.

MaR kan udsaae saavel Koglerne, som ene Froet, og 

dette sidste er vistnok at foretrække. I saa Henseende ud-

8
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drager man bedst Froet, ved at hensætte Kogler i et ikke for tykt 

Lag paa et varmt Sted, bestænke dem daglig lidt med Vand 

og flittig omrore dem; herved aabne Koglerne sig efterhaan- 

den og tabe Froet. Man udbreder derefter Froet tyndt paa et 

Underlag af Halm, lægger lidt Halm ovenpaa, og tærsker 

ganske let med en Pleil, hvorved Froet taber en Skal og tvende 

smaae Vinger, som heste ved det. Ester denne Behandling 

kan Froet bevares brugbart t 3 a 4 Aar, naar man har det 

henliggende udbredt paa et tort Sted, og af og til omrorer det.

2) Den almindelige Gran (Rodgrannen). Pinus abies.

Den har enkeltstaaende Naale eller Blade. Blom

sterne udspringe i Mai eller Juni; Hanblomsterne mellem 

Bladene af det sidstforlobne Aars Skud, og Hunblomsterne 

derimod ude i Enden af Grenene. Koglerne ere tromle- 

formige, men tykkere t Midten end mod Enderne. Froet 

modnes mod Slutningen af det samme Aar, i hvilke det 

er fremboret, og den ved Fyrren omforklarede Vanstelig- 

hed med at finde de tjenlige Kogler, er altsaa ikke her 

tilstede. Indsamlingen af Koglerne maa siee i Januari 

Maaned, og Behandlingsmaaden med at faae Froet 

ud — hvilket i det Hele taget er langt lettere end ved 

Fyrkoglerne, — samt med at rense og bevare det, er al

deles den samme, som i det Foregaaende er anført om 

Fyrren. Froet kan bevares i 2, hoist 3, Aar.

Da Froet af et andet Slags Gran, nemlig: Hvid- 

grannen, Pinus picea, ogsaa stundom benyttes til Ud

sæd ved Sandene, sial jeg ei lade ubemærket, at Froet



115

af dette Træ modnes tidligere end af Rodgrannen, nem

lig i October Maaned, hvisaarsag Koglerne maae indsam

les for Vinteren.

Endnu ftal jeg med Hensyn til Fyr og Gran gjore op

mærksom paa, at Froet ofte findes at være forbrændt, 

hvorved det er aldeles ubrugeligt og dets Udsæd følgelig 

spildt. Man bor derfor note undersøge det Fro, man er

holder tilsendt, forinden nian strider til at benytte det. 

Det gode modne Fro kjendes paa en bruunagtig Skal 

samt en hvid Kjerne, der aldeles udfylder Skallen, og 

som knust udlader en hvid Vædsie. Ere Frokoglerne der

imod afplukkede for Froet har opnaaet Modenhed, da er 

der enten flet ingen eller i alt Fald kun en ufuldkommen 

Kjerne, og er Froet forbrændt eller fortørret, da er det 

særdeles Haardt; Skallen er da sortagtig og Kjernen ud

fylder ikke denne, men er sammenflrunipet og afgiver ved 

at knuses kun en hoist ubetydelig Vædfle, som erafguul- 

agtig Farve. Rettest gjor man vistnok, for at forebygge 

al Skuffelse ved tilsendt Fro, at udsaae nogle Kjerner i 

en Blomsterpotte, fyldt med sandblandet Muld, forinden 

man anvender Udsæd i Sandene. Raar man derpaa 

bestandig holder Jorden fugtig, vil Froet upaatvivleligen, 

saafremt det duer noget, spire frem efter 14 Dage eller 

3 Ugers Forlob.

3) Birken, Betula, eller egentlig: Hvidbirken, Be

tula alba.

8*
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Den bar tilspidsede, dobbelt saugtakkede, glatte Blade, 

som dog ikke ere frie for nogle smaae, skarpe Punkter paa 

Overfladen. Blomsterne, hvis Hanner og Hunner sidde sær- 

stilte, udspringe i Mai Manned, og sætte derefter smaae 

Frokogler, som modnes hen i September Maaned, og da 

antage en guulagtig Farve. Man afplukker dem paa denne 

Tid, udbreder dem tyndt paa et Loft eller Gulv og om

rorer dein daglig. Birkefroet kan, govt bevaret, være bru- 

bart t 2 å 3 Aar.

Naar man med godt Overlæg har udvalgt Pladsen 

til Udsaaening af Træfro, i hvilken Henseende jeg endnu ' 

skal bemærke, at bemeldte Plads bor være saa udstrakt, 

(stor) som muligt, efterdi Træernes Mængde paa eet Sted 

er af Vigtighed for del gjensivige Læes Skyld, — bliver 

Fremgangsmaaden med Jordens eller Sandets Behandling 

at tage i note Betragtning. Denne Fremgangsmaave kan 

ikke bestaae i den almindelige Opharvning eller Ophakning, 

efterdi Stedet, hvor Udsaaeningen stal soregaae, maa — 

som foran' sagt — være forsynet med en Jordskorpe og 

godt bevoxet med Græs eller Lyng. Eihellcr vil jeg til- 

raade Lyngens Afbrænding paa disse Steder; thi i hvor 

godt dette end i og for sig kunde være, saa vil det dog 

i Almindelighed være alt for farligt for de tæt omgivende 

Klitter, hvis Væxter af lang tor Helm og af Hinderns
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cre særdeles brændbare. Man maa saaledes enten anvende 

Plotning eller Gravning pletviis, og stjondt Moien i forste 

Tilfælde er mü dst, ligesom Udsæd efter Plowing, naar 

den lykkes, loree en tættere Trævcext, saa maa jeg 

dog alene stemme for den pletvise Udsaaening; thi ved 

Pløjningen blottes Flyvesandet paa den hele til Udsæd 

bestemte Strækning, og det vil, uagtet det valgte Steds 

Læ, være umuligt at forhindre, at en Sandflugt op

* staaer forinden Træplanterne kunne dække Grunden; men 

enhver Sandflugt maa jo nødvendig oprykke en Deel af 

de spæde Planter, og tilintetgjore en anden Deel ved Over- 

gydelse. Den pletvise Udsaaening bliver saaledes for- 

meentlig den ene rigtige, og til Anvendelsen af denne 

bor man om Efteraaret, forud for Uvsaaeningen næste 

Foraar, foretage Gravningen. Enhver Plet, eller ethvert 

Hul bor være 1 Alen i Brede eller i Runddeel, for at 

Græsset eller Lyngen ved Siderne kan afgive Læ fer 

Planterne, uden at tære Kraften fra dem. Dybden bor 

et være over | Alen og Afstanden mellem Planterne eller 

Hullerne ei over 1 å Alen. Naar det forste Hul er 

, gravet, sætter man den afskrællede Gronsvær ned deri 

rundt omkring Sidevæggene med Iordsiden indad; man 

fylder derefter Hullet ganste lost med det Sand man, efterat 

have a'taget Grønsvaret, opgraver af det næste Hul, og 

continuerer fremdeles paa denne Maade. Saaledes hen

ligger derefter Pladsen Vinteren over.
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Udsaaeningen af Fyr- og Granfro foretages derpaa 

i den næstpaafolgende April Maaned eller forst i Mai, 

hvorimod Birkefro maa saaes endeel tidligere: forst t 

Marts eller ved den Tid Sneen aldeles bortsmelter, med 

mindre man vil saae det om Efteraaret i October eller 

November Maaneder, hvilket ogsaa kan lade sig gjore med 

nogenlunde Haab om Held.

Naar Udsaaeningen stal finde Sted, træder man 

Sandet t de opgravede Pletter nogenlunde fast med Fod

derne, gjor derpaa en lille Fordybning deri med en Pind, 

og nedlægger i dette Hul en 8 ä 10 Frokjerner, som 

derefter tildækkes med Sand, omtrent af en Tommes 

Tykkelse. Birkefroet maa ved Udsaaeningen være godt 

blandet med fugtigt Sand. Naar Planterne derefter frem

komme, — ligesom under deres videre Væxt, — har man 

kun at paasee, at de omhyggeligen fredes; men dette er 

selvfolgeligen ogsaa aldeles nødvendigt, og da Ufred ei 

blot kan ventes begaaet af Kreaturer, men endog, — og 

maaskee fornemmeligt — af Mennesker, i det en Deel af 

Klitteboerne fole et Slags Tilboielighed til at odelægge 

Træer og i alt Fald ikke have nogen Sands for dem, 

— saa er det ved enhver Træplantning i Klitterne af 

særdeles Vigtighed, at have en særegen, driftig og paali- 

delig Opsynsmand.

Naar jeg foran har sagt, at Afstanden mellem Plan

terne ei bor være over 1 Alen, da vil rimeligviis Mange
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finde denne Afstand for kort; imidlertid er det min Over

bevisning , at den et bor være ftørre hvis man vil nære 

noget grundet Haab om, at Trævcexter flulle lykkes; thi 

det er en nodvendig Betingelse herfer, at Planterne i 

deres Opvæxt staae tætte og fluttcde, og man maa 

vel betænke, at det er i Sand man saaer, saa at man 

maa vente, at meget af Udsæden gaacr tabt. Derhos er 

aldeles ingen Skade af en tæt Opvæxt at befrygte, efterdi 

de stærkeste Planter snart ville undertrykke de Svagere, 

og derved selv bevirke den Fortyndelse, der udkræves.

Af de her omhandlede trende Træsorter er Fyrren 

gansie utvivlsomt den, der med mindst Uvillie trives i 

Vesterjylland, uagtet den har en dybtgaaende Rod; thi 

dette Træ er meget haardfort og kan finde Næringsstof 

selv i det blotte Sand, naar man kun ikke vælger hoie 

Steder til det.

Rodgrannen trives ogsaa i Sandgrund, og da dens 

Rodder lobe horizontale hen i Overfladen, trækker den 

Næring fra det overste Jordlag. Dette Træ ynder et 

hoit Standpunct; nten det er ingenlunde saa haardfort 

som Fyrren, og det kan endnu mindre end dette udholde 

den ubrudte Vestenvind paa Kysten.

Hvidgrannen kræver en bedre Jordbund end Nod- 

grannen, og er i Særdeleshed under Opvæxten mere zart 

end denne. Den er altsaa mindre egnet til at anbringes 

i Sand ene.
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Birken er et haardfort Træ, der trives i tor og san

det Jord og besidder nogenlunde Evne til at taale Vin

dene. Den voxer bedst paa mivdelhoie Steder.

Endnu stal jeg, for jeg slutter dette Kapitel, ikke lade 

uberørt, at man ogsaa kan tilvejebringe Træer i Klitternes 

Lstsitcr ved der at nedsætte Planter — 2 å 3aarige, 

— og at man i denne Henseende har paa sine Stcdcr 

anlagt Planteskoler. Hensigten med en Planteskole maa 

bære at opelske Træplantcr i et Jordsmon, der danner 

en Overgang mellem det, hvori de ifolge deres Natur here 

hjemme, og det, hvori man attraaer at de skulle opvoxe, 

samt at sorflaffe de spæde Planter det Læ, det Tilsyn 

og den Pleie, (f. Ex. ved Skygge, Vanding, o. s. v.) 

so>n er nodvendig for dem, og som ikke kan blive dem til

deel ved Udsaaening mellem Klitterne. Dette er nu vis- 

seligcn godt nok, og man kan ikke bestride Hensigtsmæssig

heden af Planteskoler, saafremt man vil udvide Antallet 

af de Træarter man vil fremelske under Klitterne til ret 

mange Slags; men hvis man derimod vil lave det beroe ved 

de her omhandlede trende Træarter, nemlig: Fyr, Gran 

og Birk, og hvis man fremdeles vil folge den givne An- 

viisning med Hensyn til Valget af Stedet, da maa jeg 

bestemt antage, at Opelskningen i Plantefloler er uferno- 

den; thi de angivne Træers Fro udkræver ingen grade- 

vns Overgang i Jordsmon; Planterne behove ingen sær

deles Pleie, og det Læ, ter til enhver Tid er nødvendigt
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for disse Træer, — altsaa ogsaa esterat de ere udplan

tede, — maa, hvis Værterne stulle lykkes, være tilstede 

i selve Localiteterne, hvorhos det omgivende Lyng og Græs 

netop stjenker de spæde Planter saavel Skygge, som sær

deles Læ, under deres forste Bæxt. Jeg formener altsaa, 

at Plantestolcr ere undværlige Indretninger for de Træer, 

der agtes opelstede mellem Sandflugtsstrækningerne, saa- 

længe man, — hvad man vistnok bor, — indskrænker 

disse Træarter til Fyr, Gran og Birk, samt, i det Hoieste, 

til nogle enkelte Pilearter; og da disse Planteanlæg dog 

altiv foranledige nogen Bekostning, saa bor man sikkerlig 

være saa meget mere varsom med at foranstalte tem op

rettede.
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tolvte

Sanddoempnings-Arbei-et.

Hvorledes organiseret; Arbejdsbyrdens 

Fordeling; Inddeling; Arbeidets Udfo- 
relse og Foranstaltninger til den derved 

fornodne Orden«

Ded Sanddæmpningsarbeidet forstaaes paa dette Sted, 

ligesom almindeligviis, kun Udplantning af Helme, — 

og af Marehalm, hvor den kan haves, — samt hvad der 

til en saadan Plantning videre fordres. Det er saagodt- 

som ene ved Helme at Klitternes Flyvesand standses, og 

i hvorvidt end Beplantningen allerede er fremskredet paa 

den jydske Vestkyst, anvendes der dog endnu aarlig en 

overordentlig Mængde Helmplanter, mod hvilke alle de 

ovrige Sandplanters Anvendelse er for Intet at regne.*) 

Som Folge heraf, er al Inddeling organiseret relativ til 

H elmplantningen, dog saaledes, at den iovrigt kan anven

des paa enhver anden Dyrkningsmaade af Sandene. Helm

planterne maae næsten altid tages paa et andet Sted, end 

hvor de skulle udplantes, og altsaa henkjores til dette. 

Tvende Personer kunne med Lethed optage Planter til et

•) I Ribe Amts Klitter, til Exempel, anvendes aarligen 14— 

1800 Læs Helmeplanter.
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Læs, og, efter Henkjerselen til Plantestedet, udsætte dem 14 

Timer; Transporten med Planterne overstiger alminde- 

ligviis ikke en Miilsvei, og der levnes altsaa, selv for dc 

fjernere Hjelpesogne, Tid nok til samme Dag at kjore hjem

mefra, og atter, efter endt Arbeide, at retournere. Som 

Folge heraf, og da til selve Plantningen nodvendigvüs 

udkræves 2de Personer, er det ubetinget hensigtsmcessigst 

at inddele alt Sanddæmpningsarbeive efter Vogne, saa- 

ledes, at der ved en fuldstændig Arbeids- eller saakaldet 

Plantevogn forstaaes en velbespændt Vogn med 2de arbeids- 

dygtige Folk, som udelukkende kunne anvendes til Arbejdet, 

og hvoraf folger, at den vedkommende Arbeidsyder maa serge 

for en særsiilt Kudsk eller trcdie Person, faafremt Hestene ei 

kunne undvære Tilsyn medens Arbejdet foregaaer.

Samtlige Hjelpesogne og Klitsogne — ligesom de af

sondrede Klitbyer for sig, — blive altsaa, med deres fulde 

Hartkorn, og under Iagttagelse af samtlige Vilkaar for hr ert 

særskilt Sogns Arbejdspligt, at inddele i et bestemt An

tal Arbeidsvogne, og de respective Sognesogder have der

efter under Amtets Approbation at repartere Vogneantallet 

paa Hartkornet, saa beqvemt for Aberne som muligt, og 

isvrigt i et aldeles lige Forhold gjennem hvert Sogn især, 

hvorhos det t denne Henseende maa bemærkes, at det pri

vilegerede Hartkon intet Beneficium vides at have med 

Hensyn til Sanddæmpningsarbeidet.

Som jeg t det Foregaaende har anfort, ere Klittebo-
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erne, i hvis Ejendomme Sandflugten sindes, forst og frem

mest forpligtede til at arbeide for Sandflugtens Dæmp

ning, og kun forsaavidt Arbeidet er dem uoverkommeligt, 

opstaaer Pligten for Hjelpesognene til at assistere. Hver 

Gaardmand i Klitsognene, eller rettere: saa lidet et Qvan- 

tum Hartkorn dersteds, som er istand til at udrede en Vogn, 

bor derfor ansættes til at levere en fulrstamdig Plante- 

vogn, og Arbeidsdagenes Antal bor derhos bestemmes til 

saa mange, som det kan stjonnes, at de respective Arbei- 

dere hvert Efteraar kunne præstere uden at lide Afbræk i 

deres Hovederhverv.

Det maa i saa Henseende noie tages i Betragtning, 

at Klitteboerne holde Heste — eller Stude, — paa meget 

lidet Hartkorn, hvoraf folger, at saagodtsom alt Mand

stabet kommer til at gjore Tjeneste ved Sanddæmpningen. 

Derhos foregaaer Dæmpningsarbeidet notop paa den Tid, 

da Klitteboerne, foruden deres mindre betydelige Avls

drift, have deres Efteraars-Havfifierie at passe, og da 

dette udgjor deres Hovederhverv, saa kan hver Lag have 

en stor Betydenhed for dem.

Som Folge heraf antager jeg, at Dageantallet i 

Klitsognene aarligen kan ansættes til 9 for hver suldstcen- 

dig Plantevogn; men mere troer jeg eiheller man kan for

dre, uden under særdeles Omstændigheder.

Det derefter manglende Dæmpningsarbeide er det 

at Hjelpesognene skulle udfore; men da disse, ved deres
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kortere eller længere Afstand fra Sandene, have saavel 

fcrftjellig Byrde i Kjorsclcn, som og i og for sig en større 

eller mindre Forpligtelse til at forrette Arbeide, i detnem- 

lig Pligten her til maa nærmest grundes paa den middel

bare Fare for Sandflugten, — saa maae disse Sogne 

inddeles til fuldstændige Plantevogne med et særdeles og 

noiagtigt Hensyn til deres Beliggenhed, saa at altsaa 

Hartkornet til en Vogn foreges t Forhold til Sognenes 

længere Bortliggenhed fra Sandene, hvorhos Arbeidsda- 

genes Antal ligeledes maa være betinget deraf.

Som i det Foregaamde anført, falder den for Sand- 

dæmpningsarbeidet beqvemmeste Aarstid fra sidst i Sep

tember til Midten af November Maaned. I dette Tids

rum bor Arbeidet altsaa udfores, og der bor følgelig dag

lig arbeide saa Mange, som Opsynet seer sig istand til 

at fore paalidelig Control med. Da Arbejderne imidler

tid maae placeres omkring mellem Bankerne, og altsaa 

ei Alle kunne være under Opsigt paa een Gang, og da 

der stundom foles en overvejende Tilboilighed blandt Ar

bejderne til at nedgrave Helme i Sandet og begaae an

dre Kneb, saa formener jeg, at Opsynet paa eet Sted 

og paa een Gang aldrig bor have over 100. Arbejdere 

eller Mandskab til 50 Arbejdsvogne. -

Esterat Sandflugtscommissaircn og de ham tilfor

ordnede 2 Mænd have i August Maaned noiagtigt be- 

sigtiget Sandene i hele Tistrictet, forfatte de Forflag til
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det for det indeværende Efteraar fornødne Sanddæmp* 

ningsarbeide, eller fordeler det Arbeite, der staaer til 

Disposition, paa de nødvendigste Steder. I dette For

slag anføres Tagene og Klokkeslettet til hvert Sogns Mode, 

tilligemed Stedet hvor Helmene stulle plukkes og hvor de 

atter stulle udplantes. Ter opgives fremdeles i Forflaget 

alt hvad der videre kan være nødvendigt at vide for Ar- 

beiderne, og deriblandt de Regler for Orden under Ar- 

bettet, uden hvilke dette ikke vil kunne ventes forsvarligt 

udfort. Raar Forflaget derefter har modtaget Amtets 

Approbation, udsendes det i verificerede Afstrivter til Sog

nefogderne i de arbeidspligtige Sogne. Det læses deref

ter paa næste Kirkestevne, for at Beboerne betimeligen 

kunne vorde vidende om, naar deres Arbeide stal udfores.

Det Sted, der bestemmes til det fælles Mode inden 

Vognene henkjore til Jndplukningen, bor være almindelig 

bekjendt og ligge paa Veien. Her moder Klitopsynet i 

det District, hvor Helmene stulle tages, og naar Vognene 

ere samlede, numereres de overeensstcmmende med den 

fra vedkommende Sognefoged medbragte Liste. Älitcpsy- 

net medfølger derefter Vognene ind i Klitterne til Pluk

ningsstedet, hvor det ester Orden anviser hver Vogns 

Mandskab for sig den Plads, hvorfra Helmene stulle ta

ges, og paaseer de givne Reglers Efterlevelse. Ved 

denne Jndplukning af Helme bliver iovrigt note at over

holde, at Planterne ikke — saaledes som i en ældre Tid
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har været i Brug — opgraves med Spade, hvorved San

det blottes; men at de derimod oprykkes, hvilket steer, 

ved at tage saa mange Helmetoppe i Haanden, som man 

kan omspænde, og trække langsomt opad; Planten losner sig 

da let fra Rodstængelen, og saavel Hjerterne, som 2 å 3 

saakaldte Dine eller Knceer medfølge. Efterbaanden som 

Indplukmngen paa denne Maade er fuldfort og Planterne 

sammenbundn: og paalæssede, afskrives Vognene paa Li

sten, der afsendes med dem til Plantestedet. Veien dertil 

maa note angives, for at de ei flulle kjore feil inde mel

lem Klitterne, og selve Plantestedet maa være betegnet 

ved en paa et ioinefaldende Sted opsat Stang med et 

Skildt eller Mærke, for at forebygge enhver Fejltagelse i 

disse vildsomme Bjerge og Dale.

Ved Ankomsten til Arbejdsstedet modtager det dervæ

rende Klitopsyn Vognlisten; lader derefter Vognene en- 

keltviis ljore frem, og undersoger, om det befalede Qvantum 

Helme haves, samt om de ere friste og forsynede med 

Roddcr eller Hjerte. Efter denne Undersøgelse af hver 

enkelt Vogn, bliver dennes Mandskab strax anviist dets 

bestemte Arbejdsplads, og noie instrueret angaaende Klit

tens Jevning og alt hvad iovrigt Arbeidets Udførelse paa 

det Sted vedkommer. Naar samtlige Arbeidere paa denne 

Maade ere ansatte, kontrollerer Opsynet Plantningen, be- 

sigtiger Arbeidet, naar det er udfort, samt afskriver paa 

Listen og demitterer Mandstabet efterhaanden som det bli-
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ver færdigt. At Udeblivelse, Forsømmelse, ModvMe og 

anden Forseelse maa underkastes et passende Straffeansvar, 

er en Selvfølge.

Der har ofte været opkastet Qvæstion angaaende hvor 

stort et Qvantum Helme der kunde ansees passende for 

en Vogn at kjore, for 2 Personer at oprykke, og atter 

paa Arbeidsstedet at udplante. Efter de i denne Hen

seende anstillede noiagtige Iagttagelser i Nibe Amt, maa 

det ansees let overkommeligt for to arbeidsfore Personer, 

(som foranmeldt) i 4 Timer at oprykke og udplante det 

Parti Helme, der -illigvns og beqvemt kan transporteres 

paa en liden Bondevogn, saaledes, som disse Vogne ha

ves i Jyllands Hede- og Vestegne. Sporgsmaalet af

hænger altsaa af, hvormeget en Plantevogn kan levere.

Endfljondt dette nu kan være hoist forsijelligt efter 

Hestenes og Vognenes Beskaffenhed, saa er det dog nød

vendigt, at der haves en almindelig Regel for hvad der 

kan leveres, og da de fleste Heste t Klitegnene ere smaae 

og krafteslose, samt da Veien til Plantestedet som oftest 

er meget besværlig og Opkjorselen til dette hyppig falder 

meget steil, saa vil det indsees, at et Læs Helme ikke kan 

betragtes efter samme Maalestok, som et Bognlæs i Al

mindelighed.' Til noiagtig Bestemmelse af Qvantumet af 

Helme bruger man at sammenbinde dem i saakaldte Tra

ver, hvoraf hver — fast sammenbunden, — skal over 

Midten holde tre Alen i Omkreds. Cn saadan Trave
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Helme veier, naaer den er tor, 4 Lpd. 7 Pd./og naar 

den er vaad, — hvilket i Plantetiden er det alminde

ligste — 6 Lpd. 12 Pd. Af saadanne Traver har man 

ved Forsøgene befunden, at en Klitvogn beqvemt kan trans

portere Sex, hvilket altsaa udgjor en Vægt af 26 Lpd. 

10 Pd. t tor og 40 Lpd. 8 Pd. i vaad Tilstand, hvori

mod der stedse er opstaaet Vanskeligheder, naar man har 

forøget disse Læs. Jeg maa saaledes formene, at 6 

Traver Helme — af den anførte Dimension, — maae 

betragtes som det Qvantum, man passende kan fordre 

leveret af en Plantevogn daglig, og udplantet af dennes 

tvende Personer.

Jeg har i det Foregaaende anfort, at den sikkreste og 

bedste Plantningsmaade af Helme er den i Buste, og 

denne Art Dæmpning har ogsaa nu vunden almindelig 

Erkjendelse og har aldeles fortrængt den i en ældre Tid 

saa sædvanligt brugte Udplantning i Rader ester Ploven. 

Ded anstillede Prover har jeg imidlertid funden, at Plant

ning i Rader kan i ganske enkelte Tilfælde være hensigts

mæssig, og jeg stal derfor, efter at have notere omfor

klaret Buskplantningen, anføre de Betingelser, under hvilke 

jeg foretrækker hun Dcempningsmaade og hvorledes den 

foretages. -

Ter er i Nibe Amt gjort Forsog med at udplante 

Helme i Buste af heist forstjellig Størrelse, lige fra store 

Knipper og indtil enkelte Skud. Ved disse Prover har 

9
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det vist sig, at Buske af den Størrelse, at de beqvemt 

kunne omspændes med en Haand, ere de villigste til at 

voxe.

Mindre Buste, ja selv enkelte Skud, kunne i Almin

delighed nok trives; men de oprives let formedelst den 

mindre Krast til at modstaae Vindene. Værre derimod 

er det, naar Bustene ere for store; thi da henraadne de, 

og da Arbejderne gierne sætte saa store Buste, som der 

tillades dem, fordi de derved blive hurtigere færdige, saa 

maa Opsynet være idelig paa sin Post i denne Henseende. 

Bustenes Størrelse i en Helmplantning afgiver saaledes 

et tilforladeligt Vidnesbyrd om dcn Control, der er fort 

under Arbejdets Udførelse.

Bustene udplantes omtrentlig i en Alens Afstand fra 

hverandre, og paa denne Maade oversættes med 80 Tra

ver Helme 1 Tonde Land geometrisk Maal.

Ved Arbeidet har den ene Person at gjore Hul

lerne — efter at Klittens Udjevning har fundet Sted, — 

med den Spade, der skal medfølge enhver Plantevogn. Den 

anden Arbeider tager paa sin ene Arm (og med Roden 

udad) saa stort et Knippe Helme, som han beqvemt kan 

bære, og heraf tager han med den anden Haand 

en Bust af den angivne Størrelse, nedsætter den i det 

gjorte Hul, og træder Sandet fast til om Planten, samt 

trækker paa samme Tid lidt i Bussens Top, for at Rød

derne kunne komme til at staae lige op i Sandet, hvilket
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er af yderste Vigtighed til Plantens Væxt. Er Arbejds

stedet meget stellt, eller hvis Sandet er meget tørt, 

maae Plantebullerne, — der skulle være 8 å 10 Tommer 

dybe — graves, og i det Planten derefter holdes ned i 

Hullet, tilkastes dette med Sandet af det næste Hul, 

idet dette graves. Hvor særegne Omstændigheder derimod 

ikke gjore det hinderligt, kunne Hullerne gjores ved den saa- 

kaldte Drikning, som blot bestaaer t, at sætte Spaden 

lodret t Sandet, og derpaa vrikke et Hul ved at bevæge 

Skaftet frem og tilbage. Denne Methode kan anvendes 

med megen Hurtighed, og den Person, der nedsætter Plan

terne, træder da Sandet til om dem; men da Hullerne 

paa denne Maade blive kileformige, maa der passes paa, 

at Redderne komme lige ned i Sandet.

Naar en Plantning af Helme eller af Marehalm er 

foregaaet med en note Iagttagelse af disse Regler, og 

naar Planterne have været godt rensede for det Gamle 

og Visne, som gjerne medfølger dem, samt ere dybt — 

8 ä 10 Tommer, — nede t Sandet, da er der ingen 

Tvivl om, at den vil lykkes, saafremt den ikke enten over- 

dænges med Sand eller omvendt frafyges af Sandet. 

For at forekomme dette paa særdeles farlige Steder, kan 

det være godt paa Klittens ostlige Side at afmeie nogle 

Helmetoppe, og udstroe dem i Plantningen.

Som foranfort var det paa sine Egne meget i Brug 

i en ældre Tid, at foretage den saakaldte Nadeplantning, 

9*
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som bestod i, at udplante Helmene efter Ploven t lange, 

lige Linier, med nogle Alens Mellemrum mellem hver 

Linie. Tenne Fremgangsmaade viste sig imidlertid ufuld

stændig, idet Vindene, ved at stryge langs op mellem Ra

derne, udhulede disse Mellemrum og forte Sandet bort 

fra Planterne. Da disse samlede Linier af Helme imid

lertid, naar de kunde bringes til at holde sig, maatte være 

meget nyttige til at samle Flycsandet paa flade og lave 

Strækninger, som man onsiede at hæve, saa anstillede jeg 

forskjellige Forjog dermed, og Resultatet dcraf cr blevet, 

at en Nadeplantning kan holde sig, naar Lininerne anlægges 

fra Nord til Syd, gjores slangeformige — o: bugte noget 

frem og tilbage, — og derhos ikke anbringes over een 

Alen fra hverandre.

Paa denne Maade mcdgaaer der imidlertid næsten det 

dobbelte Qvantum Helme mob ved Bustplantningen, idet 

nemlig en Trave kun naaer t en Linie af 80 Alen, og, 

som Folge heraf kan der ikke være Sporgmaal om, i al

mindelige Tilfælde, at foretrække denne Tæmpningsmaade 

for den sidstnævnte. Men, som sagt, kan Nadeplantmngen 

med overvejende Nytte sinde Anvendelse, hvor et Terrain 

onskes hævet ved Sandflugt, og jeg sial derfor korteligen 

anfore hvorledes denne Tæmpningsmaade udfores: Man 

opploier Sandet i siangeformige Linier mcd 1 Alens Mel

lemrum fra Nord til Syd og atb r tiltage i samme Fure-; 

det er nødvendigt saaledcs at gjennemgaae Furen tvende



133

Gange, for at Sandet ikke stal efterlobe, og maa den 

sidste Ploining stedse foretages fra Syd mod Nord, for 

at danne den faste Brink paa Furens ostre Side. Lini

erne opmaales derpaa — hvis dette ikke er steet forud, — 

og Mandskabet for hver Plantevogn tildeles 480 Nlen 

Fure, som det stal tilplante med dets 6 Traver Helme. 

Helmene sættes i en tynd, men sammenhængende, Rad 

langs hen i Furen, og Sandet trædes derefter til om dem 

eller nedskydes med Spaden.

I det jeg flutter dette Kapitel, maa jeg endnu be

mærke, at de her af mig opstillede Regler for Inddelingen 

til Sanddæmpningsarbeidet og for Ordenen under dets 

Udforelse vistnok maae underkastes Modificationer ester 

enkelte Steders særegne Ejendommeligheder; men ligesom 

te i deres Heelhed med megen Fremgang have været an

vendte i Ribe Amt, saaledes maa jeg ogsaa formene, at 

der bor gjores hvad der kan for deres Indførelse overalt. 

Jeg har nemlig med ikke mindre Beklagelse end Forundring 

feet, hvorledes Sanddæmpningen ved Flængsarbeide, — 

aldeles uden Inddeling eller Orden — er blevcn til et 

intetsigende, latterligt Commersforetagende; derved har jeg 

lært at statte den i Ribe Amt brugte Orden og hele den 

strænge Control ved Arbeidet, og derved ledes jeg til af 

bedste Evne at anbefale en lignende Fremgangsmaade til 

Anvendelse t alle de ovrige Sandflugtsdistricter. Skal 

ct saa vigtigt og omfattende Arbeite, som Sandflugtsdæmp-
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ningen paa Jyllands Vestkyst, nyde nogen forsvarlig Frem

gang ; stal en Forsamling af over 100 raste unge Menne

sker, der ikke blot have Tilboilighed til al Slags Lystig

hed, men ogsaa stundom til Kaadhcd og Trilleri, holdes 

i Ave og tilholdes note at opfylde deres Pligt, da maa 

sandeligen en note Orden foreskrives og usravigeligen gjen- 

nemfores, og det er frem for Alt nødvendigt, at To og 

To have sit særstilte Ardeide at udfore, for at man kan 

have en paalidclig Opsigt og vide, hvem man i paakom

mende Tilfælde har at holde sig til.

Af disse Grunde anseer jeg det ogsaa fornødent til 

Dæmpningens Fremgang, at Sandflugtscommissairen selv 

eller ved en paalidclig Fuldmægtig udenfor Bondestanden 

er saavidt muligt tilstede paa Plantestedet, naar der arbei- 

des med et betydeligt Antal Mennesker; thi vel vælges 

Opsynsmændene og Klitfogdcrne blandt ethvert Steds 

agtvcerdigste og dueligste Mænd; men blot den Omstæn

dighed, at de ere de Arbeidendes Jevnlige af Stand og 

tildeels deres Bekjendte, gjor strax, at Authoritetcn svækkes, 

og ligesom Opsynsmændene derfor ofte for mig have yttret 

Frygt for med Klitfogderne ene at forestaae et betydeligt 

Arbeide, saaledes har jeg ogsaa tilfulde indseet, at der 

maa være en Mand tilstede, som de Arbeitende ubetinget 

maa erkjende for deres Overmand, og hvis Ordre de have 

Respect for.

Til alt dette kan jeg kun foie mit Onske om, at



135

disse Sandheder-maae finde en ret levende Erkjendelse hos 

Sanvflugtscommissairerne.

SXa^vteL

Scerlig Behandling af Jndsandene.

3 Almindeligbed taget vil enlwer Foranstaltning, der 

fremmer Havklitternes Beplantning og Tildæmpning, ogsaa 

med Fordeel kunne andvendes paa Jndsandene, saaledes 

som disse hos os saa ubetydelige Sandflugtsstrækningers 

Besiaffenhed er; men Roget er dog eiendommeligt for Jnd

sandene, og ligesom dette i og for sig gjor en vis af

vigende Behandling hensigtsmæssig, saaledes gjor deres 

mindre Udstrækning det ogsaa muligt, at anvende en storre 

Arbejdskraft og en mere radical Arbeidsmaade end den, 

der kan blive Havsandene tildeel.

Som i dette Skrivts forste Kapitel er anført, ere Jyl

lands Indsande fremkomne ved Indsoers Udtørring og an

den Blottelse af dette bevægelige Sandunderlag, f. Er. 

Hedebrand, Torveskjær, Skoves Odelæggelse i en fjern 

Fortid o. s. v. Den af Adstillige fremsatte Formening, 

at Jndsandene, ligesom Havbjergene, have deres Oprindelse 

ved Havets Indvirkning, er saaledes urigtig, og denne 

Feiltagelse viser sig utvivlsomt derved, at Jndsandene i
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deres Omkreds bestaae af Forhoininger med aldeles til

svarende Fordybninger, saa at den totale Sandmasse ved 

at udjevnes ville danne en Flade i Niveau med den til- 

grcendsende Egn.

Det Sand, hvoraf vore Indsande bestaae, er meget 

mere grovkornet end Havklitternes Sand, og da det inde

holder en Deel Jordpartikler, — hvilket ikke er Tilfældet 

med Flyvesandet fra Havet, — saa er det langt mindre 

bevægeligt end Havsandet; men ligesom dette derimod atter 

indeholder nogen Iblanding af Kalkvele, hvorved Vegeta

tionen befordres, saaledes fremskyndes denne ogsaa ved den 

fra Havet opstigende Fugtighed, og denne, for alle andre 

Væxter saa fladelige, saltagtige Dug er i den Grad nyttig 

for de egentlige Sandplanter, — tsærdeleshed for Helm 

og Marehalm, — at disse aftage i Forhold til Afstanden 

fra Havet, og kun yderst kummerligen trives i Ind sandene. 

Hvor en Indsande er aldeles raa og opreven i en stor 

Udstrækning, er der imidlertid intet andet eller lettere Mid

del til oieblikkeligt at standse Flugten end Helm eller Ma

rehalm; men man maa ikke vente at disse Planter, saa

ledes som i Havsandene, flaae Nodder og udbrede sig; 

de staae tvertimod og hensygne et Aarstid eller to, og gaae 

som oftest derefter ud. De tilvejebringe imidlertid altid 

noget Næringsstof for efterfolgende Plantninger, og man 

maa derfor contiuuere med denne Beplantning indtil an

dre Sandvcexter kunne finde en tilstrækkelig Næring eg
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Rolighed. Forsaavidt er altsaa Behandlingen af Havklit

terne eens, og ved i disse sidstnævnte at anvende Helm- 

plantningen, maa man note iagttage Bankernes Udjev- 

ning og de ovrige Forholdsregler, der for Plantningen af 

disse Sandvæxter paa Havklitterne ere foreskrevne.

Da Jndsandene her t Landet intetsteds ere af nogen 

særdeles Betydenhed, og da de overalt ere omgivne af Land 

og altsaa af beboede Egne, saa kan deres fuldstændige Over

beplantning paa een Gang foretages, uden nogen Op- 

offrelse af Tid og Kraft, og dcn i det Foregaaende op

stillede Regel for den Orden, hvori Sandenes Beplantning 

bor foregaae, finder følgelig ingen Anvendelse naar Talen 

er om Indsande. Disse Sande ovcrbeplantes altsaa med 

Helme, forsaavidt saadant ikke allerede maatte være 

fleet, og de derefter aarlig befindende Rister og udgaaede 

Steder istandsættes ombyggeligen hvert Efteraar. Raar 

man paa denne Maade haren Indsande under Raadighed, 

maa man med Iver anvende Udsæd af alle de Frøarter, 

hvis Væxter — saaledes som i det Foregaaende specifice

ret, — fortrinsvns tjene til at befordre den fuldkomne 

Tilvoxning, og ligesom disse Væxter strax med Nytte kunne 

anvendes, fordi Jndsandene ere roligere og indeholde mere 

Næringsstof end Havsandene, saaledes er det og særdeles 

nødvendigt, snarest muligt at fremelske dem, eftersom Hel

mene et kunne trives t Jndsandene, og derfor kun udgjsre
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et foreløbigt Beskyttelsesmiddel, tjenligt til at fremkalde 

og befordre de mere varige Værter.

Blandt alle deslige Frøarter maa jeg ligeledes her 

i Særdeleshed udhæve Gyvel eller Geil — spartium 

scoparium, — som den Væxt, der fremfor nogen Anden 

vil kunne lykkes, og som den, der, naar den forst har fast

net sig, afgiver et stedsevarigt, trygt Tække, der idelig 

udbreder sig. Gyvelen voxer ogsaa særdeles villig i Jnd- 

sandene; men forsaavidt brugbar Stentern er beliggende 

tæt op til Sandcne, maa man saa meget som muligt sorge for, 

at Froet ikke forplanter sig dertil; thi Gyvel er et meget 

skadeligt Udkrud t Markerne, og det er saagodt som umu

ligt at udrydde den ved Plotning.

Foruden disse almindelige Bebandlingsmaader, som 

Jndsandene med enkelte Modificationer have tilfælles med 

Havklitterne, gives endnu een Foranstaltning, som Hav

sandenes umaadelige Udstrækning gjor det umuligt der at 

anvende; men som i det mindste deelviis og successive 

lader sig anvende i Jndsandene, og indeholder en radi

cal Tilintetgjorelse af Sandflugten. Denne Forholdsregel 

bestaaer nemlig t Sandflugtstrækningernes Bedækning med 

Hedetorv eller saakaldte Sader. Endskjondt nu dette Be

klædningsstof i Almindelighed er let overkommeligt i de 

Egne, hvor Jyllands Indsande findes, — og ellers kan 

der jo ikke være Tale om dets Anvendelse, — saa er det 

dog vist, at den Masse af Lyngtorv, der vilde behoves
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til fuldstændigt og paa een Gang at overdække selv en 

af de mindre Indsande, vilde foranledige et blot en alt

kor betydelig Pengeudgivt, men ogsaa en Anvendelse af 

Arbeidskraft, der vansteligt eller endog umuligt lod sig 

tilvejebringe; som en Folge heraf kan denne Tcemp- 

ningsmaade, i hvor tilfredsstillende den forresten er, kun 

benyttes deelviis, ligesom Sandenes Beklædning ct heller 

skeer ved en fuldstændig Bedækning, men kun ved An

læggelse af Rader.

Til Anvendelse af denne Dæmpningsmaade maa For- 

aaret benyttes, og helst saa tidligt, som den vigende Vin

ter tillader. Naar man har udseet den Strækning, man 

vil beklæde, danner man med Spaden Nender t Sandet, 

saavidt muligt fra Syd mod Nord, (modsat de berstende 

Vinde) og fortlobende over det bestemte Areal, t en al

deles lige Linie.

Disse Nender, i hvilke Lyngtorvene flulle anbringes, 

og som ere nødvendige for at vedligeholde Fugtigheden, 

gjores omtrent 1 Alen brede og i det Mindste et Qvar- 

teer dybe, og de folge i Paralel mcd hverandre med ikke 

over Alens Mellemrum. Lyngtorvene eller Saderne 

stjæres derpaa et Qvarteer tykke, saaledes, at Lyngen paa 

samme kan beholde de til dens Vært nødvendige Redder, — 

hvilket naturligviis noie maa iagttages, — og de gjores 

af samme Brede som Nenderne, saa at de kunne passe 

i disse, hvorhos de afstjceres lige t Enderne, for at de
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paa Længden kunne flutte tæt til hverandre og derved 

danne fuldstændige Rader. De anbringes derpaa i Ren

derne, og udgjore paa denne Maade fortløbende Lyngra

der over Sandflugtsstrcekningen, med Alens Aabning 

eller utildækket Sand imellem hver Rad.

Hvor en saadan Behandlingsmaade af en Rende kan 

anvendes, er der neppe nogen Tvivl om, at den bor bru

ges, da den ganske vist i faa Aar bevirker den saaledes 

belagte Sandes fuldstændige Tilgroening med Lyng, idet 

nemlig Planternes Fro tabe sig i Aabningerne mellem 

Renderne og saaledes efterbaanden forvandler Klitten til 

en Lynghede. Da jeg kan paavise dette Resultat,*) og 

med Sikkerhed kan paastaae, at det er umuligt for Nogen 

at opdage, at en nu med Lyng bevoxet Strækning for

hen har været en Indsande, saa kan jeg ikke noksom an

befale Anvendelsen as denne Dæmpningsmaade, hvor Lo- 

calitrtcrne tillade det.

*) Aalling Sande i Andsager Sogn, Osterhorne Herred. 

Den er allerede for endeel Aar siden udlagt Grundeierne 

til Brug.
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‘Syovten'fce SUx^vteL

Det aarlige Klitsyn. Sandenes Udlceg- 
ning til Brug.

5^et aarlige Klitsyn er en Besigtigelse af Sandflugts

strækningerne, som secnt om Efteraaret foretages af de 

respective Hcrredsfogdcr — hver for sin Jurisdictions 

Vedkommende — og Sandflugtscommissairen, i det For

maal at erholde Forvisning om, at det Arbeide, der ester 

den approberede Plan var bestemt, virkelig er udfort. 

Fremdeles for at eftersee, om denne Udførelse er sieet paa 

en hensigtsmæssig Maade og godt, og om Sandene i det 

hele findes i en for Liren betryggende Tilstand.

Herredsfogderne — hver for sit District — og 

Sandflugtscommissairen udgjore Sandflugtscommissionen, 

saaledes som denne er befalet sammensat ved Forordnin

gen af 19 September 1792; men paa hun Tid bleve 

Sandflugtscommissairerne ti fe lonncde, og ligesom man 

desaarsag ikke kunde fordre, at disse Mænd stadigen siulde 

være tilstede under Tæmpningsarbeidct, saaledes bleve 

ogsaa kun de bestikkede Opsynsmand og Klitfogder anseete 

ansvarlige for Arbeidets Udførelse. Som Folge heraf 

var den citerede Forordnings Hensigt med, tillige at paa

byde det aarlige Klitsyn, ingenlunde den, at lade Herreds

fogden controllere Sandflugtscommissairen; men derimod
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ved Commissionens forenede Oplysninger og Vidnesbyrd 

at see tilvejebragt en for det Kongelige Rentekammer be

tryggende Forvisning om, hvilket Arbeide der var udfort 

og hvorledes Sandenes Tilstand var. Fra dette Syns

punkt maa det aarlige Klitsyn vedvarende betragtes, og i 

det Sandflugtscommissairen nu ganske anderledes end for

hen griber ind i og administrerer Sanddæmpningsarbei- 

det, maa det være en Beroligelse og Fyldestgjorelse for 

ham, at en anden Mand, i Forbindelse med bam selv, 

besigtiger Sandene og giver Oplysning om deres Tilstand").

Ved Klitsynet maa Sandflugtscommissionen ifølge 

det Foranforte befare (gaae igjennem) Plantningerne og 

saavidt muligt calculere det anvendte Arbeide paa hvert 

særstilt Sted, for at forvisse sig om, at dette stemmer 

med den lagte Arbeitsplan. Aldeles noiagtig kan en saa- 

dan Beregning ikke gjores^ men naar det bemærkes, at 

80 Traver Helmplanter bedækie en Tsnde Land, saafremt 

Terrainet ikke er altfor bakket, saa vil man dog stedse 

omtrentlig kunne bestemme, hvormeget der paa ethvert

*) Dette er selvfølgelig skrevet under den Forudsætning, at 

Herredsfogden foler Jnteresse for denne Deel af sit Kald 

og selv decltager i Besigtelsen. Naar derimod en Conto- 

rist eller Skriverdreng foretager Klitsynet med Sandflugts

commissairen, da kan der jo ikke være Tale om enten Be

roligelse eller Fyldestgjorelse, og selv Diætpengene maa 

anseeS spildte, undtagen for den, som oppebær dem.
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3teb er anvendt, og ved nogen Dvelse er man istand 

til endog noiagtigt at skjonne dette.

Det er dernæst ikke mindre nødvendigt, at §and- 

flugtscommisfionen forvisser sig om, at Arbeidet er hen

sigtsmæssigt og godt udfort, og i denne Henseende maa 

der noie skjonnes, om Bjergenes Vindsider ere godt ned- 

skaarne og flakkede; om Plantningen i disse er tæt og 

fuldstændig, lige fra Klitternes Top og ned til Bunden; 

endvidere, om man har medtaget alle aabne Steder og 

de Pletter i Klitterne, som ere saa tyndt bevoxede, at 

deres Opbrud kunne befrygtes; om Helmene eller Ma

rehalmene ere friste, og Bustene et storre end at man, 

lige over Sandet, med Lethed kan omspænde dem med 

een Haand; endelig, om bemeldte Buste staae i omtrent

lig en Alens Afstand fra hverandre, og om de cre ned

satte lige i Sandet, hvorom man selvfølgelig kun kan for

visse sig, ved hist og her at trække en Bust op; men 

hvilket ikke bor undlades, efterdi man kun derved kan 

erfare, om Planterne ville trives, idet nemlig en Buff, 

hvis Rodder ligge omboiede i Sandet, ikke kan komme i 

Grode. Fyldestgjor Plantningen disse her opstillede Be

tingelser, da er den god, og der er da neppe Tvivl om, 

at den vil holde sig.

Hvor Plantning af andre Sandvæxter har fundet 

Sted, maa det være let at forvisse sig om dcres Tilstand 

og om hvorledes Arbeidet er udfort. Hvad Udsæd af Fro

WWWWMWWWWMM
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derimod angaaer, da kan naturligviis ingen Dom derover 

fældes, forinden Værterne, Aaret efter Udsaaeningen, ere 

komne over Sandet.

Foruden saaledes ved Klitsynet at erfare, at det til 

Sanddæmpningen approberede Forflag virkelig er blevet 

fulgt og Arbeidet udfort forsvarligt, har Sandflugtscom- 

missioncn tillige at syne samtlige Klitter, for at forvisse 

sig om deres Tilstand. Det er, saaledes som i det Fo- 

regaaende udviklet, ifolge vore Havsandcs store Ud

strækning umuligt paa een Gang at overbeplante eller 

istandsætte dem alle; paa Grund heraf bestaae de fmel 

af tilplantede, som af ubeplantede og oprevnede Stræk

ninger, og det er en meget vanstelig Forretning ved Be

styrelsen af Sandflugtsvæsenet at bestemme de Klitstræk

ninger, der have nærmest Krav paa det betingede Qvan- 

tum Arbeide, der er til Raadighed. Bedømmelsen heraf, 

ligesom Udarbejdelsen af hele den aarlige Arbeitsplan, er 

imidlertid overdraget Sandflugtscommissairen og tvende 

fra de arbeidspligtige Sogne udmeldte Mand, og Sand- 

flugtscommissionens Virksomhed ved Klitsynet gaaer alt- 

saa, som sagt, ene ud paa, at erhverve Vished om, hvor

ledes Tilstanden er, og derunder i Særdeleshed, at vide 

Klitterne sikkrede mod farlig eller skadelig Sandflugt ide» 

nærmeste Fremtid o: i Lobet af et Aar, til Dæmpnmgsar- 

beite atter foretages.

Scm Regel, hvorefter et saadant Skjon stal udføres,
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maa jeg henvise til hvad jeg t det Foregaaende har an

ført ved at inddele Sandene ester deres Farlighed, og 

jeg ftal her blot gjore opmærksom paa den vigtige Om

stændighed, at det t Særdeleshed er en Klittes Beliggen

hed for og Nærhed ved den dyrkede Eiendom, der bestem

mer dens større eller mindre Adkomst til fortrinsvns Be

plantning. Commissionen maa altsaa have neie Indseende 

med, at de Jndresande eller Hjembjerge, som ere belig

gende omkring Byernes Jorder, stedse holdes aldeles 

tilplantede, med mindre de have en lyngbegroet og aldeles 

fast Ostside, der kan sikkre mod Gjennembrud.

Endnu staaer tilbage at omhandle den anden For

retning ved Sandflugtsvæsenet, i hvilken Herredsfogden 

deeltager med Sandflugtscommissairen, nemlig: Klitternes 

Afgang fra det Offentliges Varetægt, og deres Overdra

gelse til de respective Grundeieres Opsigt og betingede 

Brug.

Naar Commissionen stjonncr, at Betingelserne for 

en Klitstræknings Udlægning ere tilstede, og det Kongelige 

Rentekammers Tilladelse dertil er erhvervet, fleer denne 

Overdragelse ved en af bemeldte Commission afholdt 

Forretning, til hvilken Klittens samtlige Grundejere ere 

varslede, og hvorved tillige tvende kyndige Mænd — 

sædvanlig Stedets Klitbetjente, — ere tilstede.

I Forbindelse med Commissionen besigtige Mændene 

noiagtigt Klitten, og opgive i Forretningen med^Roiag-

10
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tighed dens Størrelse og hele Tilstand. Betingelserne 

for Klittens Benyttelse opgives dernæst note for Grund- 

eierne, hvorefter den overdrages disse i Overeensftemmelse 

dermed, og med Forpligtelse til fremtidigen at bolde det 

Offentlige fri for alt Ansvar i Anledning af Udlægningen. 

Dette er den formelle Fremgangsmaade ved en Sand

flugtsstræknings Udlægning, eller Forklaring over, hvorledes 

denne fleer; naar Sporgsmaalet derimod er om: naar 

en Sande bor udlægges, da bliver Besvarelsen ikke saa let, 

og idet Meningerne herom kunne være meget deelte, maa 

jeg finde det fornødent tydeligt at udvikle og begrunde 

min Anstuelse i denne Henseende.

Forordningen om Sandflugtsvæsenet af 19de Sep

tember 1792 fastsætter t dens 1ste 8, at Sandflugtscom- 

missionen, „stal for ethvert Sted vedvare saalænge indtil 

„den sandfugne Strækning er sat i den Stand, at ingen 

„Frygt mere kan haves for nye Opbrud, og den følgelig 

„igjen udlægges til Græsning." Heraf har man uddraget, 

at en aldeles fuldstændig Tilvorning maatte foregaae, 

forinden en Sande kunde udlægges Grundeierne, og da 

en saadan Dæmpning almindeligviis maa udkræve flere 

Menncflealdre, saa findes der mange Sandflugtsstrækninger, 

som endnu ere under det Offentliges Varetægt og Besty

relse, uagtet der i over 20 Aar intet Arbeide er foretaget 

i dem.

Ligesaa vist som dct imidlertid er, at det Offentliges
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Overtagelse og Bestyrelse as Sandflugtsvæsenet er en 

Nødvendighed, naar Dæmpningsarbeidet stal have nogen 

fremgang, ligesaa afgjort maa det atter være, at denne 

Bestyrelse i og for sig er et Onde, og idet man des

aarsag for Statens Skyld ikke bor udstrække denne Besid- 

delsestagelse længere end den nodvendigviis behoves, maa 

man derhos endvidere tage i Betragtning, at Grund

ejeren har et aldeles retligt Krav paa at besidde sin Ej

endom, saasnart den Nødvendighed, der har foranlediget 

Berøvelsen af denne Besiddelse, ikke mere er tilstede. •

Ifølge dette maa Sporgsmaalet altsaa formeentlig være: 

Naar kan en Sande uden Skade udlægges? Saasnart Be

tingelserne herfor ere tilstede, bor Overdragelsen til Grund

ejeren finde Sted, hvad enten Sandflugtsstrækningen er fuld

stændig tildæmpet eller ikke.

I denne Henseende maa jeg forst gjore opmærksom 

paa, at der gives Sandflugtsstrcekninger, i Særdeleshed 

Indsande, der maae betragtes liig udbrændte Vulkaner, 

idet der, mellem de lyngbedækkede, aldeles tildæmpede Sand

banker, findes Plainer af grovt Sand, Gruus og Stene, 

der aldrig kunne fyge; men et heller kunne nære noget 

Slags Planter. Men foruden dette Tilfælde, maa der 

fremdeles tages t Betragtning, at enhver Klitte selvsolge- 

ligen tilgroer aldeles forskjelligt, eftersom dens Sider vende 

bort fra eller imod Vestenvindene. Da nu som en Folge 

heraf, den fuldstændige Sammenvoxnmg afen heel Klitstræk- 
10*
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ning stedse medtager meget lang Tid, og da Fredmngs- 

dolerue ikke kunne anbringes ud og ind eftersom Klitten 

tilvoxer, saa moder altsaa ofte det Tilfælde, at den største 

Deel as en Klitte er godt bevoxet og tjenlig til Lyngflet, 

Græsning, o. s. v. medens enkelte Steder j samme Sande 

kun have en svag Bedækning og henligge i Snese af Aar, 

vel uden at oprives, men ogsaa uden fuldstændig at til- 

groe, og altsaa uden at turde benyttes af Grundcierne. 

Under saadanne Omstændigheder er det ikke almindeligt at 

en Klitte udlægges; men jeg maa, ester den neieste Over

vejelse af alle Forhold, være af en modsat Formening, og 

i Henhold til hvad jeg foran har anfort, bestemt antage, 

at den bor udlægges sin Eier til Brug. Saasnart nemlig 

en Klitte er saavidt i dens Tildæmpning, at der intet 

videre i denne Henseende kan udrettes af Sandflugtsvæ

senet, og naar det, ved en flereaarig Erfaring, har stad

fæstet sig, at den ikke mere kan cpbrydes, da stjonnerjeg 

ikke rettere, end at saavel det Offentlige som Grundejerne 

er bedst tjent med, at den udgaaer af Sandflugtsvæsenets 

Besiddelse. Det Offentlige er nemlig tjent dermed, fordi 

det derved fritages for en Bestyrelse, der ikke mere er 

til Nytte, og Eieren kan jo ikke andet end onsie sig i Be

siddelse af sin Grund, der i ethvert Fald kan deelviis være 

ham nyttig. Vel kan der indvendes herimod, at saalænge 

en Sande ikke fuldstændigt er tildæmpet, er den ved Brug 

letteligen udsat for Misbrug, og derved for atter at op-
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rives; men ihvorvel dette ingenlunde kan nægtes, maa 

man atter betænke, at Eieren ved Overdragelsen gjores 

omstændelig bekjendt med hele Klittens Tilstand; instrueres 

noiagtig angaaende dens betingede Benyttelse, og gjoreS 

ansvarlig saavel for nye Opbrud, som for enbversomhest an

den Skade, der af Misbrug kan opstaae.

Det er saaledes i en meget hoi Grad i Eiercns egen 

Interesse, ikke at misbruge den udlagte Sande; det Of

fentlige er sikkret ved den Eieren paalagte Ansvarlighed, 

cg det forekommer mig derfor, at man ikke gydt kan nægte 

det Rigtige i en saadan Overdragelse, uden at forrykke 

det almindelige Forhold, der bestaaer mellem Staten i 

dens Heelhed paa den ene Side, og dens myndige Med

lemmer paa den anden.

Som en Folge as dette Anførte, maa jeg altsaa for

mene, at Betingelserne for en Sandflugtsstræknings Udlæg

ning maa bestaae i, at den er saa vidt tildæmpet, som 

den ved Sanrflugtsvæsenets active Hjelp kan blive det, 

og at den derbos tillige øjensynlig udviser — at den ikke 

mere af sig selv kan opbrydes.
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SandflttgtscommLssairens Pligter med 

Hensyn til .Opsyn, Control, Indbe

retning oq Regnskab. .Opsynsmaen- 

denes Pligter. Klitfogdernes Jnstrux.

dette lille Skrivt om Sandflugtsvæsenet sluttes, maa 

det være i sin Orden at omhandle Udførelsen af de Plig

ter, der paahvile de ved Sandflugtsvæsenet ansatte for# 

fljellige Betjente. Vel indeholdes Grundlaget for disse 

Pligter i Forordningen af 19de September 1792 og Pla- 

caten af 6te Marts 1838; men idet disse Lovbud ene 

kunne indeholde Hovedregler, maae de under Forretnin

gernes Udovelse overlade meget til de Vedkommendes eget 

Jugement.

Sandflugtscommissairens Pligter bestaae deels i det 

Opsyn, der paahviler ham selv, deels i den Control han 

bor fore med de underordnede Opsynsbetjente, og endelig 

i det ham paahvilende strivtlige Arbeide med Indberet

ninger og Regnskab.

Sandflugtscemmissairen er efter den nuværende Or

ganisation den Mand, til hvem det Offentlige udelukkende 

har overdraget Sandenes Bestyrelse i det respective Di

strict. Vel staaer han selvfolgeligen under det Kongelige 

Rentekammer og Amtmanden, ligesom han og paa for-
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ftjellig Maade er underkastet Control; men Sandflugts

væsenet er fer isoleret et Fag, til at dets practiske Deel 

i Almindeligbed kan kjendes note af Andre end dem, som 

deri søge deres Livserhverv, og idet Controller: desaarsag 

ikte kan blive gjennemgribende og fuldstændig, maa Ansva

ret for Sandencs Tilstand ufcilbarligen hvile paa Sand- 

flugtscommissaircn ene.

Sandflugtscommissairen maa ferst og fremmest have 

en aldeles noie Kundstab til sine Sandflugtsstrækninger; 

ban maa fjende enhver Sande noie, og hertil udfordres 

ei blot at han veed enhver Klittes tværende Tilstand; men 

tillige deres ftørre eller mindre Evne til at udvikle Plan

ter, modstaae Vindene o. s. v. Til at erhverve og vedlige

holde en saadan Kundflab er det nødvendigt, at han jevn- 

lig beretfer og besigtiger Klitterne, i Særdeleshed om 

Foraaret og ester svære Storme, hoie Vandflode eller an

dre lignende Tilfælde. Men foruden den Kundflab til 

Sandcnes Tilstand, der paa saadanne Inspektionsrejser er

hverves, ere disse endvidere nødvendige for at forvisse Sand- 

fluglscommissairen om, at Fredningen af Klitterne i in

gen Henseende krankes, og at Fredningsdolerne baade ere 

i forsvarlig Stand og aflyttede. Det er imidlertid umu

ligt for Sandflugtscommissairen stadigen at paasee Fred

ningen gjennem bele Tistrictet, og det er derfor nærmest 

Opsynsmandene og Klitfogderne, som Pligten i saa H en 

seende paahviler; men Control hermed maa han absolut
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have. Det er, med Hensyn hertil — ligesom i flere 

andre Henseender — et stort Gode, at Sandflugtscom- 

missairernes Fribefordringer ere afløste, da de nemlig der

ved — hvad ikke forhen var Tilfældet, — sættes istand 

til at være tilstede i Klitterne, uden at dette forud kan 

vides.

Da Fredningsdolerne efterhaanden sammensynke, om

blæse og paa anden Maade bestadiges, saa er det for- 

nedent, at de aarligen istandsættes. Dette foranstaltes af 

Sandflugtscommissairen ved nogle faa Folk af hvert Klit- 

district, der efter rigtig Omgang tilsiges til Arbejdets Ud

førelse paa den mindst travle Tid t Foraaret.,

Enbstjondt det egentlige Dcempningsarbeide bor fo

retages — og, saavidt vides, nu ogsaa overalt bliver fo

retaget — om Efteraaret, gives der dog Steder, hvor 

Foraarsarbeide maa foretrækkes, (vide Jndsandene,) lige

som enkelte Klitter kunne i Lobet af Vinteren være blcvne 

saaledes oprevne, at det vilde være farligt at lade dem 

henligge uistandsatte Sommeren over. Som Folge heraf 

maa Sandflugtscommissairen tidlig i Foraaret noie ef

terser om Reparation strax behoves, og t saa Tilfælde 

foranstalte saadan udfort. Til ethvert Dæmpningsarbeides 

Foretagelse udkræves imidlertid Indstilling til Amtmanden 

og dennes Approbation, og er Arbeidet af nogen Bety- 

denhed, da maa formeentlig de 2 Tilsynsmand, der ere 

udnævnte, i Henhold til Placaten af 6te Marts 1838,
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tilkaldes og Arbeitsplan udarbejdes, saaledes som steer 

med Hensyn til Efteraarsarbeidet og hvorom jeg her næst

efter stal afhandle det Fornødne. Er der efter Omstæn

dighederne Frøudsæd om Foraaret, ligesom hvis der er 

Arbeide at foretage ved Træplantning, da foranstalter 

Sandflugtscommissairen selvfolgeligcn ligeledes dette, og 

paaseer Udførelsen. Han bessrger fremdeles Indsamlin

gen af Fro til Udsæd, til de Tider af Aaret da de for# 

fkjellige Slags modnes.

I betimelig Tid for Efteraars-Tæmpningsarbeidct 

bor foretages, bestemmer Sandflugtscommissairen Dagene 

til det forudgaacnde Klitsyn med de forannævnte 2 Mænd. 

Klitterne bereises derpaa, og enhver Sande, om hvis Re

paration der kan være Sporgsmaal, undersøges note. Der

hos oplyses Mandene saavel om Klitdistrictcts som de 

samme undcrlagte Hjelpesognes Størrelse, saa atdetklar- 

ligen kan stjonnes hvas Arbejdskraft der haves til An

vendelse. Efter den forefundne Tilstand og i Henhold 

til Reglerne for den Orden, hvori Sandene bor soges 

dæmpede, forfattes derefter et Udkast til Arbeidet. Sam

tidig med Synet i Anledning af Planen til Dæmpnings- 

arbeidet, undersoges og afgjores det tillige hvor de, til 

hver Klittes Dæmpning for sig, nødvendige Planter kunne 

erholdes, og maa man i denne Henseende være omhygge

lig for, at Planterne bestemmes tagne saa nær ved Ar

bejdsstedet, font muligt, for et at bebyrde de ArbeidSplig-
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lige med længrre Kjorsel, end Nødvendigheden bydcr. At 

Opsynsmandene og Klitfogderne, hver for sit District, 

ledsage Sanrflugtscommissairen og Mandene vcd Synet, 

og meddele de Oplysninger og Vink, de maatte være istand 

til, folger af sig selv.

Uokastet til Dæmpningsarbeidet, der udarbejdes og 

understrives af Sandflugtscommissairen cg Mandene i 

Forening, maa være saa tydeligt, font muligt, og folgeli

gen indeholde Tagene og Tiden, da hvert Sogn eller 

særskilte By skal forrette Arbeide, samt Antallet af 

Vogne og Folk, (eller saakaldte Plantevogne). Fremdeles 

Modestedet, Klitten hvor Planterne siulle tages, og Ar

bejdsstedet. Udkastet maa tillige indeholde enhver anden 

Oplysning, som kan formodes at tjene til nyttig Vej

ledning for de Arbejdende, og sluttelige« maa de til Or

dens Overholdelse nødvendige Regler noie tydeliggøres. 

Forflaget — eller Udkastet — indsendes derefter til Am

tets Approbation, og naar denne er erhvervet, afsendes 

det i Afsirivter til Opsynsmandene og Klitfogderne, samt 

til Sognefogderne i de arbeidspligtige Klit- og Hjelpe- 

sogne.

Til denne Forklaring over Udkastets Indretning, stal 

jeg tilfoie den Bemærkning, at det er af en særdeles 

Vigtigbed, at det i alle Punkter er tydeligt affattet; thi 

ellers er Forvirring, Udeblivelse og forsætlig Uorden en 

afgjort Folge. Hvor Mange siulle arbeide samlede un-
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der ct utilstrækkeligt Opsyn og paa ode, afsidesliggende 

Steder, der maae Reglerne for Orden være tydelige for 

Alle, og dobbelt nødvendigt er dette ved et Arbeite som 

Sanddæmpningen, dcr, t Særdeleshed for HjelpesogneneS 

Vedkonlmende, er langt fra at udgjore nogen yndet Be- 

skjeftigclse.

Ved Sanddæmpningsarbeivets Udførelse bor Sand- 

flugtscommissairen, saavidt muligt, daglig være tilstede, an

vise og styre det Hele. Vel ere Opsynsmanden og Klit

fogderne selvfolgeligen nærværende, saavel ved Planternes 

Oprykning, som under hele Arbeidet; men disse Mænd 

kunne med al deres Dygtighed ikke gjore den Overvægt 

gjeldende blandt deres Jevnlige, fom nedvendigvns ud

kræves, naar et Arbeide som Sanddæmpningen stal blive 

forsvarligt udfort, og hvis tisse Klitbetjente et flulle være 

aldeles paalidelige, kan meget Underslæb finde Sted, da 

det til Exempel ikke er til at forvisse sig om, hvorvidt der 

i en Klitte af stor Udstrækning virkelig har været forrettet 

Arbeite af det fulde, ved Udkastet bestemte. Mandstab. 

Saasnart Tæmpningsarbeidet er endt, indsendes til Amt

manden en Fortegnelse over de af de Arbejdende begaaedc 

Forseelser, — forsaavidt saadanne have fundet Sted, — 

samt disses Beskaffenhed, og Forflag til Bestemmelse af 

Mulcterne; disse fastsættes derefter af Amtmanden, op

kræves eller inddrives af Sognefogderne, og indbetales 

gjennem Sandflugtscommissaircn til Sandflugtskassen.
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Naar Efteraarsarbeidet er tilendebragt, eg forinden 

Aarets Udgang, foretages det i sirstforegaaende Kapitel 

omhandlede Klitsyn af vedkommende Herredsfoged og Sand- 

flugtscommissair. Om dette er paa hunt Sted sagt det 

Fornødne, og jeg stal derfor her kun tilfoie, at Opsyns- 

mændene og Klitfogderne medfølge ved Synet, samt over

levere Sandflugtscommissairen de Mulcter, som de for 

bcgaaet Ufred t Klitterne i Aarets Lob have indkrcevet, 

idet de derhos forevise deres Regnstabsbog herover, og i 

denne modtage Qvittering for Beløbets Indbetaling.

Disse ere te væsentlige Pligter, som Sandflugtscom- 

.missairen har med Hensyn til eget Tilsyn og Control med 

de Mm underordnede Klitbetjente. At ban iovrigt iagt

tager disses Forhold ved alt hvad der ellers vedkommer 

Tjenesten, er en Selvfølge. Efter almindelig Bevtægt be- 

stikkes nu saavel Opsynsmandene som Klitsogderne af Sand- 

flugtscommissionen, der meddeler dem en formelig Bestal

ling, hvori Opfyldelsen af de dem paahvilenre Pligter 

indstjærpes, ligesom deres (Klitfogdernes) Lon og Emo- 

lumenter nævnes. Derbos overleveres dem hver især et 

Exemplar af Forordningen af 19de September 1792 og 

Placatm af 6te Marts 1838. Tis'se Bestillingsmands 

Afskedigelse mod egen Billie udkræver, efter hvad der al

mindelig folges, Amtmandens Resolution.

De Sandflugtscommissairen paahvilende flrivtlige For

retninger, videre end i det Foregaaende anført, bestaae i
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Indberetninger om Sandflugtens Tilstand; Forklaring eller 

Fortegnelse over det i Aaret udforte Arbeide og over An

tallet af de dertil brugte Bogne og Folk, og endelig Regn

flab over Indtægter og Udgivter. T et Kongelige Rente

kammer, lit hvilket samtlige disse Udarbeidelser indsendes, 

har meddcelt en bestemt scematisk Form for deres Ind

retning, og det er følgelig kun lidet jeg i denne Henseende 

kan have at meddele til Oplysning.

Indberetningen om Sandflugtstrækningernes Tilstand 

er egentlig anordnet at afgives 2 Gange aarligen, nemlig: 

ved Udlobet af hvert Halvaar; men da der for nærvæ

rende Tid almindeligviis ikke anvendes Dcempningsarbeide 

om Foraaret, og Klitternes Istandsættelse om Efteraaret 

altsaa maa være saa betryggende, at den nogenlunde 

garanterer deres uforandrede Tilstand Aaret om, saa 

synes Indberetningen for Aarets forste Halvdeel nu at 

være mindre fornoden, og efter derom (Teet Indstilling er 

den ogsaa hævet for Nibe Amt. Hvor Indberetningen 

for forste Halvaar endnu afgives, maa den i det Væ

sentlige stolte sig til Beretningen ved Aarets Udgang, og 

blot særlig oplyse det enkelte Arbcide, der muligviis kan 

være foretaget om Foraaret, samt de Forandringer, der 

kunne være foregaaede med Klitterne.

Indberetningen for forste Halvaar udstedes af Sand- 

flugtscommissairen ene, hvorimod Indberetningen ved Aa

rets Udgang understrives af Sandflugtscommissionen, og
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grunder sig deelvns i det afholdte Syn, hvis Aarsag den 

ogsaa benævnes: „Sandflugtscommissiencns Syn og Ind

beretning over Landenes Tilstand," 0. s. v. Scematet 

til denne Indberetning udviser noiagtig hvorledes Oplys

ningen bliver at afgive, og jeg flal derfor blot gjore op

mærksom paa, at da det er dette Dokument, der flal op

lyse og tydeliggjore for det Kongelige Collegium hvorledes 

Sandenes Tilstand er, saa maa en noiagtig Forklaring 

afgives over hver enkelt Klitstrækning; over det Arbeide 

der er anvendt i den, og dens Evne til at sammenvore; 

kort sagt, over alt det der kan bidrage til at give et klart 

Begreb om, hvorledes hver enkelt Klittes hele Tilstand cr.

Fortegnelsen over det udforte Arbeide bestaaer blot i 

en Udfyldning af de forstjellige Talrubriker over det an

vendte Arbeide og Arbejdskraften, og er ikke ledsaget ai 

nogensomhelst videre Forklaring eller Raisonnement.

Regnskabet har ligeledes sin bestemte Form. Hver 

enkelt Indtægts- og Udgivtspost, anfores særskilt og bi

lægges med Qvittering eller anden Bevnslighed for dens 

Rigtighed. Blandt Udgivtsposterne opfores Sandflugts- 

commissairens, Herredsfogdens og Tilsynsmandenes Diæ

ter, og de Opsynsmcendene og Klitfogderne tilstaaede 

Lønninger, hvorhos en specificeret Fortegnelse over disse 

Udgivter vedlægges. Disse Udgivtsbelob udbetales imid

lertid forst efter Regnstabets Revision ved Ordre fra vet 

Kongelige Rentekammer af vedkommende Amts Reparli-
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tionsfond, og følgelig bliver den i Regnskabet opforte Netto

indtægt foreløbig at indbetale i Amterepartitionsfondet 

mod Amtsforvalterens Qvittering, rer vedlægges. Med 

samtlige disse Dokumenter, der indsendes gjennem Amt

manden, folger tillige en Skrivelse fra Sandflugtscom- 

miSsairen til det Kongelige Rentekammer, hvori fremhæ

ves alt hvad dcr videre maatte være af Interesse for 

Sandflugtsvæsenet. Endelig tilstillcs Amtet samtidig her

med en af Sandflugtscommissairen og de tvende Til- 

synsmænd opsat Indstilling paa Gratificationer til Klit

fogderne.

Tisse cre Sandflugtscommissairens almindelige Plig

ter med Hensyn til eget Opsyn, Control og Indberetnin

ger rned Regnskab. At jeg ved at afhandle disse Plig

ter har været meget omstændelig, er grundet i, at Sand- 

flugtscommissairen staaer saa aldeles ene i sit Fag, uden 

nogensomhelst Vejledning, samt deri, at den Control, der 

kan haves med Udforelscn af hans, t Sandhed meget 

vigtige, Bestilling, stedse vil være saa utilstrækkelig, at det 

hele Sanddæmpningsvæsens Fremgang i det Væsentlige 

maa beroe paa, hvorledes han opfatter og udover sit Kald.

Forordningen af 19de September 1792 forordner, 

som Underklitbetjente, Opsynsmand cg Klitfogder, hvor

hos den tillige nævner en Bestillingsmand, kaldet: Klit

rider. Denne sidstnævnte Betjent, der egentlig flulde 

være et Slags Assistent for Sandflugtscommissairen i
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hele Distriktet, er imidlertid befunden ufornoden, og det 

er mig ubekjendt, at ver noget Sted er ansat en saadan 

Mand.

Opsynsmandene ere Klitfogdernes Controlleurer. De 

have Opsynet med Klitterne t det dem anbetroede District, 

forestaae Tilsynet og Ordningen ved Dæmpningsarbeidet, 

naar Sandflugtscommissairen ikke selv er tilstede, og fun

gere i det Hele taget som dennes Fuldmægtig. Mulcterne 

for Ufred i Klitterne indfordres og oppebceres af dem ind

til det aarlige Klitsyn finder Sted, cg de fore noiagtigt 

Regnstab derover. Det er deres Pligt ugentlige» at be

søge Klitterne. Da disse Mænd i Regelen ikke erholde 

nogen Lon, og da deres Forretninger i Dæmpningstiden 

kunne være meget tidsspildende og besværlige, maa deres 

Bestilling betragtes som en Opoffrelse, og de maae derfor 

behandles paa en skaansom, overbærende Maade, saaledes 

som Tilfældet stedse er, naar Folk paatage sig nyttige og 

byrdefulde Forretninger uden tilsvarende Vederlag.

Klitfogderne ere ligesom Opsynsmandene ansatte for 

en enkelt Sande eller mindre Klitstrcekmng; de tjene for

en bestemt aarlig Lon, og det er deres Pligt at varetage 

Alt hvad Distrietcts Sande vedkommer, i hvilken Henseende 

de forsynes med en Instruction, der specificerer deres 

Pligter. Skjondt disse Jnstructioner for en Deel maae 

være afhængige af de locale Forhold, kan dog, som de 

almindelige Regler, de bør indeholde, anfores felgende:
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Klitfogden sial dagligcn passere sit Districts Klitter 

og med yderste Nøjagtighed paasee, at ingensomhelst Ud- 

fred foregaaer, da han imodsat Fald selv drages til Ansvar 

derfor. Enh-ersomhelst Forseelse har han strax at an

melde for vedkommende Opsynsmand, der foranstalter det 

videre Fornodne til de Skyldiges Afstraffelse. Han maa 

noie iagttage Klitterne, for at kunne meddele Sandflugts- 

commissairen de Oplysninger om enhver enkelt Sandes 

Natur, som den daglige Besigtigelse sætter ham istand til 

at erfare, og i Særdeleshed maa han være opmærksom 

paa, naar de ham anbetroede Klitter ved Stormveir eller 

paa anden Maade beskadiges, strax at tilmelde Opsyns

manden dette. Han moder og ledsager Sandflugtscom- 

missairen naar denne bereiser Klitterne, ligesom ved de 

forskjellige Syn, og meddeler sine Jagtagelser. Han har 

noie Indseende med, at Fredningsdolerne ikke flyttes eller 

beskadiges, og han fører Opsynet ved deres Istandsættelse.

Ved Frøindsamling og Udsæd, ved Træplantning, 

ligesom ved Helmplanternes Optagelse, Henkjorsel og hele 

Dæmpningsarbeidets Udførelse, er han tilstede, anviser Ar

bejderne og paaseer Orden. Endelig maa han være til

stede ved Jndstranddinger, Auctioner paa Stranden, og 

andre ligrende Leiligheder, naar Klitterne passeres af 

mange Mennesker, for at paasee, at ingen Bestadigelse fin

ter Sted ved Henlæggelse af Gods eller ved Heste

11
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og Folk, hvorfor han anviser Opbevaringssteder, Holde- 

plavse og de engang gjennem Klitterne anlagte Veic.

Til dette sial jeg kun endnu foie den Slutningsbe

mærkning, at da et Sandflugtsdistricts store Udstrækning 

gjor det umuligt for Sandflugtscommissairen, idelig at 

bevogte Klitstrcekningerne, saa er Opsynsmandenes og 

Klitfogdernes Bestillinger af megen Vigtighed, og ligesom 

desaarsag en Klittes daarlige Tilstand maae kaste Skygge 

ogsaa paa de derved ansatte Underopsynsforende, saaledes 

er, ved Klitternes Fremgang til det Bedre, disse Bestil- 

lingsmænds Virksomhed stedse bleven vedborlig erkjendt, 

og pqa en for dem hædrende Maade paafljonnet.







Forordningen angaaende Sandflugtens 

Dcempning i Danmark.

(Den 19de September 1792).

Jh betydelig Skade og Odelceggelse, saavel i de frem# 

farne som senere Aaringer, fra Tid til anden ved Sand

flugt paa endeel Steder i Danmark, især i den vestre 

Deel af Jylland, er anrettet og fremdeles kan befrygtes, 

saafremt ikke tjenlige og kraftige Midler til dette Ondes 

Dæmpning paa ethvert Sted, hvor det enten allerede er 

opkommet eller herefter opkommer, betimeligen vorde an

vendte, og da det ligeledes er af Vigtighed, at de sand- 

fugne Landstrækninger tgien kunde vorde forbedrede og til 

Brug og Nytte for Beboerne med Tiden beqvemgjorte; 

saa har Kongen ladet indhente og samle fornødne Op

lysninger og Efterretning om hvad, som efter erhvervet 

Erfaring og anstillet Undersøgelse er fundet tjenligt saavel 

til Sandflugts Dæmpning, som og til sandfugne Stræk

ningers mulige Beqvemgjorelse til Brug, og i saadant 

Oiemed herved befalet folgende:
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, i.

Om Opsynet ved /lyvesanden.

1. Paa de Steder, hvor Sandflugt nu findes, saa- 

velsom hvor den i Fremtiden yttrer sig, om bvilket sidste 

enhver Grundeier bor ufortøvet gjore Indberetning til 

vedkommende Amtmand, sial en Commission samrnentrcede, 

bestaaende af Herredsfogden og tvende andre Medlemmer, 

som Amtmanden udnævner blandt Landvæsens -Comnns- 

sairerne og de kyndigste i Nærheden boende Gods- eller 

Grundejere, som ikke selv have Eiendomme paa det sand- 

fugne Sted. En saadan Commission (som idetmindste 

for hvert Amtmandflab, i hvilket Sandflugt findes eller 

herefter opkommer, flal udnævnes, og hvoraf endog flere, 

dersom Nødvendigheden i et eller andet Tistrict flulde ud

kræve det, kan ved Amtmanden bringes i Forflag) Bør, 

saa ofte Omstændighederne fordre det, samles, for at over

veje og foreflaae, hvad t Henseende til Sandens Fredning 

og Dæmpning (enten efter deres egen Erfaring, eller i 

Anledning af den efter Kgl. Befaling i Aaret 1788 trykte 

Efterretning om Sandvæxter, med videre) paa ethvert Sted, 

efter Sandflugtens forfljellige Beskaffenhed, maatte agtes 

tjenligst; meddele de under dem staaende Opsynsmænd og 

Klitfogder fornodne Forholds-Ordres; igjennem Amtman

den gjore Foresporgsel til Rentekammeret, om hvad der 

maatte findes tvivlsomt eller fordre Penge-Udgifter; paa- 

see, at de beskadigede Strækninger bringes til meest mulig
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Nytte i Tiden; saint eengang aarlig indberette til Rente

kammeret, hvorledes Opsynsmandene og Klitfogderne have 

opfyldt deres Pligter, og hvorledes Sandflugtens Tilstand 

er i det Hele, hvormed tillige flal folge Amtmandens Be

tænkning og en Fortegnelse over de faldne Mulcter, hvad 

deraf er udgivet ti! Angivere, og hvorledes med sammes 

øvrige Belob er forboldt. Denne Commission stal for 

hvert Sted vedvare saa længe, indtil den sandfugne Stræk

ning er sat i den Stand, at ingen niere Frygt kan haves 

for nye Udbrud, og den følgelig igjen udlægges til Græs

ning. Medlemmerne nyde imidlertid, naar det i dette 

Oiemed behoves og af dem forlanges, fra Amtstuerne An- 

vnsning paa fri Befordring, ligesom og hver 1 Rdlr. 

daglig t Diætpenge for de Dage, som anvendes i disse 

Forretninger. 2. Naar enhver enkelt Mand har faaet sin 

Lod for sig selv udskiftet og indhegnet, er det hans Pligt, 

selv derpaa at afværge øg dæmpe enlwer opkommende 

Sandflugt strax i Begyndelsen. Gjor han det ikke, og 

derom til Rentekammeret indkommer Klage, maae han 

vente efter Omstændighederne paa det alvorligste at blive 

anseet. 3. Hvor derimod Udskiftningen og Indhegningen 

ikke er kommen saavidt, der maae Commissionen, ester 

ethvert Steds Omstændigheder, vælge de bedste og paa- 

lideligste Opsynsmand, som ugentlig bor besoge Klitterne, 

sor at holde Klitfegderne til deres Pligter; være beretti

gede til at foretage Huns-Undersøgelser, hvor Mistanke
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kunde gives om ulovlig oprykkede eller indhøstede Klitvæxter; 

have Opsigt med Plantningen; beordre Arbejdere og Vip

pernes Indsamling; fore Bog over Mulcterne, og fore

lægge Commissionen denne ved de aarlige Besigtigelser. 

Begaae disse Opsynsmand nogen Forseelse, bor Commis

sionen paa bedste Maade see samme rettet, eller efter Om

stændighederne derom gjore Forestilling til Amtmanden eller 

Rentekammeret, til Sagens nærmere Afgjorelse. Og see 

de igiennem Fingre med Klitfogdernes eller Andres For

seelser, da staae de selv til Ansvar derfor. Jovrigt kan 

Opsynsmandene, efter 3 Aars Forlob, saafremt de det 

forlange, entlediges fra deres Opsyn med Klitten, og i 

deres Sted andre af Commissionen udnavnes. Men 

hvor, formedelst Sandflugtens sarlige Beflaffenhed, disse 

Opsynsmænd ere utilstrækkelige til at forstaffe fornoden 

Orden og Fredning, der maae i deres Sted paa nogen 

Tid antages en Klitrider med passende Len. 4. Foruden 

Opsynsmandene skal af hver By udncevnes een af de 

stikkeligste Bonder til Klitfoged, som hvert tredie Aar med 

en anden kan omstistes, og imidlertid nyder af Districtet 

en passende Belønning ester Commissionens Forflag og 

Amtmandens Bestemmelse. Denne Klitfogeds Pligter blive: 

daglig at see til Klitterne, for at optage Kreature, som 

komme ind paa de fredede Steder, og at anholre enhver, 

der afhugger eller paa nogen anden Maade odelægger 

Klitvcexterne, eller findes med deslige stjaalne Sandvæxter,
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samt stray at melde saadanne Uordener for Opsynsmæn- 

dene, paa det at Vedkommende derfor kan blive anseete 

og straffede. Han bor og være nærværende ved Indsam

lingen og Plantningen af Klitvæxterne, for at have Op

sigt med Arbejderne, og gaae Opsynsmandene tilhaande, 

og iovrigt, saavelsom disse, rette sig ester de dem af 

Commissionen meddeelte Forholds-Ordres. Befindes nogen 

Klitfoged at være forsoinmelig, og Dæmpnings-Anlægget 

eller Fredningen i hans District er befladiget enten af 

Mennesker eller Kreature, font han ikke veed Nede til, 

hvorfra eller ved hvem er steet, da bor ham af Commis

sionen paalægges en til hans Forsømmelse passende Straf; 

og seer han igjennem Fingre med Andres Forseelser, da 

bove han desuden lige Mulct med den Skyldige.

II.

Om Udskiftningen og Delingen af Mitterne.

5. De store fælles Sandklitter bor, saasnart muligt, 

deles, for det Forste sognevns. Til den Ende flal Com- 

misfionen paa ethvert Sted sammenkalde Lodsejerne i 

Klitten, for, om muligt, imellem dem at træffe en mindelig 

Forening om dens Deling. Skulde saaran Forening ikke 

kunne opnaaes, bor Delingen stee enten efter de havende 

Adkomster, eller, t Mangel af samme, efter Vejledning af 

Landmaalings-Forretningen, hvoraf i saa Fald, efter Com-
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m ssionens Forlangende, en Uvstrift uden Betaling bliver 

at meddele; men stulve Lanvmaalingen ikke heller kunne 

give den fornodne Oplysning, da i Forhold til Hartkornet. 

Behoves ved denne Udviisning nogen Hjelp as Stiftets 

Land-Jnspecteur, da bor han, hvis Lodseierne det begjære, 

derved uvægerligere gaae tilhaande, imod at nyde, for

uden frie Befordring, 2 Rdlr. daglige Tiætpenge, som 

Lodseierne udrede ester Amtmandens Ligning. Jovrigt 

forholdes i Henseende til Delingen selv, Skjællenes Be

stemmelse og opkommende Tvivlsmaals eller ulige Me

ningers Afgjorelse i fornodne Tilfælde ved Aintmandens 

og Landvæsens - Commis sairernes Eragtning og, naar 

denne paaankes, ved Rentekammerets endelige Afgjorelse, 

paa lige Maade, som ved Frd. 23 Apr. 1781, angaaende 

Jord fælledskabets Ophævelse og Uvsiistninger i Alminde

lighed, er anordnet. 6. Delingen af ethvert Sogns Part 

imellem sammes enkelte Byer, Gaarde og Steder fleer 

derefter paa lige Maade, som alle andre Udskiftninger, 

ester Enbvers Adkomster, Rettigheder eller Hartkorns Stør

relse, hvorefter Skjæl og Mærker med Pæle bor sættes 

for Enhvers Deel til Efterretning før Fremtiden. Og 

dersom Fælledflab imellem Gaardmændene i een Bye sin

des fladeligt for Fredningen, da bor ogsaa, hvad enten 

Lodseierne forlange Klitten udstiftet, eller ikke, hver Byes 

Klitgaardviis deles, ligesom det forresten altid stal staae 

hver Gaardeier frit for at forlange sin Klit særskilt udlagt.
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7. Hvis nogle Sogne, Byer eller Steder tilkommer ved 

Delingen i deres Lod en saadan Part t Klitten, hvor 

Grunden er flettest, og hvor i Begyndelsen ikke kan hostes 

saameget Klitfro, som til Besaaeningen udkræves, da skal 

ved Delingen fastsættes: at det ene Sogn, By eller Sted, 

bliver det andet behielpeligt med Fro, saaledes, at det 

Sogn, den By eller det Sted, som samme behover, selv 

aftlipper og indsamler Fro-Vipperne paa den Tid og de 

Steder, som dem af vedkommende Opsynsmand med 

Commissionens Forevidende bliver tilsagt og anviist. 8. 

Dersom særdeles Hindringer paa et eller andet Sted op

holde foranforte Byernes Udskiftning fra hinanden og Ur- 

viisningen af Enhvers særskilte Part i Klitten, da bor 

Fredningen og Besaaeningen dog et derefter udsættes, men 

strax skee, efter Commissionens Bestemmelse. 9. For des

mere at opmuntre enhver Paagieldende til disse for deres 

eget og Efterkommeres Vel nyttige Foranstaltninger, og 

tillige at lette de dem herved paalagte Udgifter, maae den 

halve Deel af Opmaalings-- og Udstistnings-Omkostnin

gerne, for de Ledseiere, font suste Udskiftning, udredes af 

Kongens Kasse. 10. Kan tilstrækkelig Indhegning omkring 

en eller anden udstiftet Klit ikke opfores, og de besaaede 

Steder saaledes tilstrækkeligen fredes, da bor enhver By 

eller Sted lade sin Andeel paa bedste Maade bevogte, 

indtil samme, efter Commissionens Skjonnende, igjen kan 

udlægges til Græsning.
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in.

Angaaende Klitternes Fredning.

11. Klittetaget, som bruges til Plantning, bor, efter 

Udviisning, tages paa de ostlige Sider af de indvendige 

Landklitter, fordi Gravning paa de vestlige Sider og i 

Havklitterne vilde foraarsage ny Sandflugt. Vipperne af 

Klittetaget maae og alene, naar Froet er modent, udvises 

i Landklitterne, da de i Havklitterne kunne saae sig videre 

ind mod Landklitten, hvorhen de fores af Vestenvinden, 

som sædvanlig hersier paa den Aarets Tid, naar de ere 

modne. Til dette Brug og paa førstnævnte Steder maae 

og ingen Grundeier modsætte sig disse Vippers Astlipning, 

naar han et selv bruger samme, imod derfor at nyde en 

billig Godtgjorelse, ester Commissionens Bestemmelse. 12. 

Understaaer Nogen sig at tage mere Klittetag eller andre 

Sandvæxter i Klitterne eller andre sandfugne Steder, end 

ham er udviist, eller paa andet Sted vg til andet Brug, 

end det er bestemt, da bor han, i Steden for den i L. 

6—17—29 fastsatte Straf, foruden at oprette al den 

Skade, som deraf kommer, bode 1ste Gang 2 Rdlr, 2den 

Gang 4 Rdlr, og 3die Gang hensættes til Arbeide i nær

meste Tugthuus paa een Maaned. Betrcedes nogen of

tere, end Irende Gange, t lige Forseelse, da hensættes han 

efter Omstændighederne paa et eller to Aar til nyt Tugt- 

huus-Arbeide. 13. Findes nogen i eller uden for almin-
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delige Veie med afsiaarne Sandvcexter, som ikke ere ud

viste, eller Nettens Betjente, Opsynsmandene eller Sogne

fogderne foresinde saadant i Nogens Huns, og han ikke 

dertil lovlig kan bevise sin Adkomst, da forholdes, i Hen

seende til hans Afstraffelse, paa lige Maade. 14. An- 

trcesses Gjerningsmanden ikke paa Stedet, men der findes 

Spor til, hvorhen de borttagne Sandvcexter ere forte; da 

maae Klitfogden eller de, som have Opsigt med Sand

flugten, giøre almindelig Eftersøgning i de Byer og Ste

der, hvorhen haves Mistanke om, at det Borttagne kan 

være fort, da Enhver i saa Fald uvægerlig bor taale, at 

det bliver mqvireret hos ham; og stal i flige Sager Jn- 

qvirentens Vidnesbyrd, hvor intet andet kan haves, være 

lige saa gyldigt, som i Consumtions - Svigs - og Skovty- 

verie-Sager er anordnet. 15. Overbevises Rogen at have 

odelagt Sandvcexterne og borttaget Slien i Havklitterne 

paa de vestlige Sider af Landklitterne, eller paa de Steder, 

hvor Klitvcexter ere ved Kunst opelskede, eller at have 

gravet Maretorv paa de vestlige Sider af Havklitterne, 

da bor den Skyldige, foruren at oprette Skaden, bode 

1ste Gang 10 Rdlr, og, hvis han et formaaer at udrede 

denne Mulct, hensættes otte Dage paa Vand og Brod; 

2den Gang dommes han til trende Maaneders Arbeide i 

Tugt- eller Forbedrings-Huset, og saa ofte, han siden be

findes flyldig, fordobles Straffen. 16. Det maae og ikke 

tillades Uvedkommende at yore, ride eller g?ae paa de
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indhegnede Sande; ligesom de, der borttage Lyng, Buste 

eller Træer, som vore paa Sanden, efter Omstændighe

derne, derfor bor ansees og straffes. 17. Ingen Hede

brand maae foretages paa saadanne Steder, hvor Sand

flugt derved kan ventes at opkomme og af omkringboende 

Lodsejere med Grund befrygtes. Til den Ende stal, 
forend paa saadanne Steder nogen Hede afbrændes, Amt

manden i Forveien lade undersøge, hvorvidt Fare virkelig 

er at befrygte, eller ikke, og altsaa Hedens Afbrændelse i 

Overeensstemmelse med Lovens 6 Bogs 19 Kap. kan til

lades, eller bor være forbuden under den der foreflrevne 

Straf. 18. Hede-Torvs Skiorsel paa saadanne Steder, 
hvor Sandflugt deraf kan opkomme, tillades aldeles ikke, 

, men de Omkringboende, saavelsomøvrigheden paa Embeds 

Begne, bor forhindre saadant, indtil paa den i forestaaende 

8 bestemte Maade forud er undersøgt: hvorvidt det kan 

siee uden Fare, eller ikkun hveranden Torv maae opgraves 

og hveranden blive siddende, eller Gravningen ganske stal 

være forbuden. Handler Nogen herimod, da bor han bode 

1 Rdlr., og desuden det opgravede strax paa hans Reg

ning foranstaltes dækket, eller sat i samme Stand, som 

det var, for Gravningen flete. 19. Det tillades vel 

fremdeles Beboerne at lade deres Kreature græsse paa 

Sletterne imellem Land-Klitterne, men i Klitterne selv, 
saavelsom de beplantede Strækninger, maae Kreaturene 

ikke komme. Opsynsmcendene bor derfor foranstalte Mær-
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ker satte, hvorvidt Kreaturene maae komme, efter de een- 

gang af Commissionen bestemte Grændser. 20. De Byer 

eller enkelte Mænd, hvis Grunde paastode de fredede eller 

besaaede Strækninger, blive ansvarlige for den Skade, 

samme tilfoies af Ufred, for saavidt Enhvers Grund paa

stoder, hvad enten de ufredgjorende Kreature antrceffes i 

den fredede Strækning, eller ikke, naar Klitfogden af 

Sporet alene kan see, at Kreaturene have været oven eller 

inden for Frednings-Linien, da han tilkalder Grund-Eierne 

og ved Kreaturenes Spor overtyder dem om, at deres 

Hyrde eller Paapasser har overtraadt Grændserne, hvor

efter de forfalde i lige Mulct, som om Kreaturene fandtes 

der. 21. Naar Kreature antræffes i de fredede Stræk

ninger af Sandflugten, bor de strax optages, og Eieren, 

saafremt han vides, underrettes derom, da han, foruden 

at erstatte, ester uvillige Mænds Skjonnende, den Skade, 

Kreaturene have anrettet og hvad til deres Underhold er 

medgaaet, forinden de udleveres, stal erlægge i Mulct 

1ste Gang for en Hest 21 Skill., for et Stykke Hornqvæg 

16 Skill., for et 2 og 1 Aarigs Ungnød 8 Skill., for 

en Gaas 4 Skill., for et Faar 12 Skill., for en Geed 

16 Skill., for et ringet Sviin 16 Skill., og for et uringet 

Dito 32 Skill. Træffes de samme Kreature 2den Gang, 

betales dobbelt Mulct, og 3die Gang, tredobbelt, og saa 

videre. Skulde Eieren ikke, forend 2 Gange 21 Timer, 

efterat Optagelsen er ham bekjendtgjort, besorge Mulct og
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Omkostninger erlagte, da fcranstaltes saa mange af Krea

turene ved Auction bortsolgte, at deraf kan udbringes det, 

han haver at tilsvare. (Cfr. Frd. 29 Oct. 1794. 32 § 

o. f.). 22. Vides ingen Eier til de optagne Kreature, 

da bor disse paa hans Regning strax soranstaltes synede 

og taxerede af nærmest ved Haanden værende Mænd, som 

dertil paa Anfordring stal være Pligtige, hvorefter de af

leveres til nærmeste Sognefoged, eller ifald Antallet er 

saa stort, at de ikke af een Sognefoged kan modtages, da 

til flere af de nærmeste Sognefogder, som besorge deres 

Underholdning og Varetægt, indtil Eieren melder sig. 

Skulde Eieren ikke melde sig inden næste Sondag, da 

bor Optagelsen bekjendtgjores i alle nærmest omkring 

Sandflugten liggende Sogne, ved Kirke-, Sogne- og By- 

Stevner, hvorved Eieren bor efterlyses, og Kreaturene 

noiagtig bestrives af Kjon, Farve og Mærker; og dersom 

Eieren ikke inden 8te Dage ester denne Bckjendtgjorelse 

erlægger Mulcten og Omkostningerne, da blive Kreaturene 

paa Sogne- eller Bystevne af den, som ved Sandflugten 

haver Opsigt, ved Auction, 8te Dage efterat Bekjendt- 

gjorelse er fleet, at bortsælge til de Hoistbydende. Og 

forbeholdes Eieren Overfluddet af Auctions-Belobet efter 

Mulcternes og alle Omkostningers Fradrag, saafremt han 

melder sig inden 12 Uger, efterat Kreaturene ere bort

solgte. I andet Fald bliver samme, tilligemed Boderne, 

at anvende til Udgifternes Bestridelse ved Sandflugtens
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Dæmpning i Amtet. 23. Alle og enhver af Beboerne i 

de nærmest omkring Sandflugten liggende Sognes Byer 

og enkelte Steder, som ligge paa en Distance, der efter 

ethvert Steds locale Omstændigheder af Amtmanden nær

mere bestemmes, bor være forbundne til, paa Forlangende, 

at gjore Bistand ved alle Tilfælde af Opbringelse og 

Foranstaltninger til at dæmpe Flyvesandet, samt til at 

hindre Plantningens Beskadigelse, under 4 Marks Straf 

for Enhver, og for hver Gang de deri findes modtvillige. 

24. Saafremt Nogen hindrer Kreaturenes Optagelse ved 

Klitfogderne eller andre Vedkommende, tiltales de derfor, 

og straffes med Volds-Boder. Og dersom Nogen over

falder dem, som have Opsigt med Sandflugten, paa den 

Tid, da de udove de dem derved paaliggende Pligter, da 

straffes han, som de, der overfalde Kgl. Betjente i deres 

Forretninger. 25. De ved Sandklitten liggende jordlose 

Huse flal, saavidt muligt, Tid efter anden nedlægges og 

ingen flere der opsættes, uden særdeles Tilladelse, under 

Straf af Materialiernes Forbrydelse, som bortsælges til 

Bedste for de Fattige i Sognet, og desuden af en Mulct 

af 20 Rdlr. til Angiveren, hvis Navn forties. Denne 

saavelsom de ovrige t nærværende Anordning bestemte 

Mulcter, blive af Vedkommende udm Lovmaal at udrede, 

og i Mangel af mindelig Betaling ved Udpantning at 

inddrive.

12
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IV.

Om Sand enes Drplantning.

26. Naar Sandræxterne komme saa vidt, at de bare 

Frs, bor enhver af de oinkring Sandflugten liggende 

Byers og Steders Beboere, paa en Distance, der af 

Commissionen opgives og af vedkommende Amtmand nær

mere bestemmes, være pligtige til, hvert Efteraar at ind

samle Vipperne paa de af Opsynsmandene anviste Steder 

til videre Udplantning efter Vedkommendes nærmere For

anstaltning og under deres Opsigt, eller for hver Tag 

hode 2 Mk. i Mulct. 27. Til at gjore det fornødne 

Arbeide ved Plantningen og ved andet derved forefaldende, 

skal under den i foregaaende Asdeling bestemte Straf, 

nemlig 4 Mk. daglig for hver, af Amtmanden aarlig, 

efter (lommisswncns Forslag, bestemmes visse Sogne, som, 

saa oste de tilsiges, sial mode; og ligesom den paa nogle 

Steder forhen gjorte Inddeling, for saavidt den stjonnes 

at kunne taale Forandring, heri ikke bor være til Hinder, 

saa stal og, til at forekomme al videre Misbrug i Tiden, 

Arbeidet paa det noieste og bedste af Commissionen bestem

mes, og tillige paasees, at det, saavidt muligt, skeer paa 

en Tid, da derved ikke forsommes andet Mark-Arbeide. 

Udebliver Rogen, da leies paa deres Bekostning andre 

Arbejdere i deres Sted. 28. For saavidt nogen i For- 

veim Udvises Klittetags-Vipper eller Fro, bor Lodseierne
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vrage Omsorg for, at samme ombyggelig asskjæres og be

vares til Udsæd. Befindes heri nogen Mangel, naar 

Opsynsmandene bestemme, at det flat udsaaes, da bliver 

enhver Lodseier, som et bedre har vaaget for sit og Na

boers Vel, at ansee med en Mulct af 1 til 4 Rblr. efter 

Mangelens Bestaffenhed og vedkommende Amtmands nær

mere Bestemmelse. 29. Med Dæmpningen af Sandflug

ten og med Klitfroets Utsaaening, med videre, forholdes 

indtil videre efter den i 1 8 ommeldte trykte Efterretning 

om Sandvæxterne og deres Anvendelse til at dæmpe Sand

flugt, samt efter de Regler, som enten Commissionen, 

efter Situationernes Forskellighed paa ethvert Sted, finder 

tjenligst at bestemme, eller og Rentekammeret i betydelige 

Tilfælde, paa Commissionens Indberetning, fastsætter. 

Foruden Sandhavre og Klittetag, som fornemmelig tjene 

til at stille Sandflugten, maae iovrigt tillige gjores For

seg med Udsæd eller Plantning af andre Baxter, som 

trives paa Sanden, naar dens Flugt er dæmpet, saasom 

især af Buste og Træer af saadanne Slags, som bedst 

passe sig til Grunden. 30. Ligesom Kongen altid med 

særdeles Velbehag vil ansee enhver enkelt Mands virk

somme Bestræbelser til Flyvesandets Fredning og Dæmp

ning, Træers og Buskes Plantning, og alt, hvorved Staten 

i Fremtiden kan betrygges for dette Onde og hoste Nytte 

af de ubrugbare Jorder, eller andre Midler udfindes til 

Brug for dem, som for have anvendt Sandvæxterne til 
12*
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Fodring og Brændsel, hvilket nu paa det strængeste forby

des; saa er det og paa den anden Side Hans Villie, at 

ingen Jorregodseier eller Jordbruger maae i Tiden tilstaaes 

nogen Moderation t Hartkornet for de ved Sandflugt be

skadigede Jorder, saafremt Sandflugten er foraarsaget ved 

Mangel paa Fredning af den eengang dæmpede Sand, 

eller det ikke lovligen kan bevises, at han strax i Begyn

delsen har om Sandflugtens Udbrydelse gjort behorig An

meldelse til Ovrigbeden, og siden rettet sig efter Anord

ningerne og Lynghedens Foranstaltninger til at standse 

dette Ondes videre Udbredelse; derimod bor de, som i 

denne Henseende ere efterladne, tilskrive sig selv de deraf 

for dem flydende Folger, ligesom og erstatte Andre den 

Skade, dem af denne Aarsag maatte tilfoies. Og skulde 

ellers Nogen, saasnart Sandflugt paa hans Grund op- 

kommer, ikke uden Ophold derom have gjort Indberetning 

til Amtmanden, da forfalder han desuden i en Mulct fra 

5 til 100 Rdlr. efter Omstændighederne, hvad enten han 

imidlertid selv kan besorge den udbrudte Sandflugts Dæmp

ning, eller er nodt til at oppebie videre Foranstaltninger. 

31. De Mulcter, som efter denne Anordning indkomme, 

de for jordlose Huses Opbyggelse i Klitterne efter 25 8 

alene undtagne, erlægges ester vedkommende Amtmands 

Ordre til Amtsforvalteren, som særskilt forer Regnskab 

over samme, indtil Belobet igjen efter Amtmandens An- 

viisning udbetales, deels til Udgifternes Bestridelse ved



181

disse Foranstaltninger, dcels til Angiverne, som, hvad 
enten de ere Klitfogder eller ikke, nyde den halve Deel 

af de Boder, som indkomme for Sandvæxternes Beskadi

gelse og Kreatures Opbringelse. 32. Hvis Nogen af dem, 
som i forcmforte Forseelser findes styldige, ikke kan udrede 
de Mulcter, som derfor ere bestemte, da tillades det Huus- 
bondcn at betale Mulcterne for ham, og derimod lade 
ham aftjene samme paa den Maade, de derom kan for

enes, eller efter vedkommende Amtmands nærmere.Bestem

melse. Vil derimod Huusbonden ikke paa disse Vilkaar 

for de Skyldige betale Mulcterne, da afsones samme efter 

Frd. 6te Dec. 1743. 33. Paa de Steder, hvor de ved 
denne Frd. befalede Foranstaltninger medfore saa betyde

lige Omkostninger, at disses Bestridelse ester Omstændig

hederne skjounes at overstige de Lodsejeres Kræfter, som 

hoste den næ'-meste Nytte af Foranstaltningen, bor de til- 

grændsende, større eller mindre Districters, Beboere saalc- 

des og i det Forhold, som Rentekammeret, esterat have 

indhentet de dertil fornodne Oplysninger, bestemmer, tage 

Deel i berørte Omkostningers Udredelse.

■■■■■et**-*
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indeholdende nogle nærm etc Bestemmelser 

med Hensyn til Eandfingtsvaesenet, 

forsaavidt Norre-Jylland angaaer.

Vi Frederik den Sjette, rc. rc., Gjore vitterligt: at 

Vi, efter at have taget et af Vore troe Provindsialstænder 

for vort Land, Norre-Jylland, allerunderdanigst indgivet 

Andragende, betræffende Arbeidet ved Klitterne, navnlig i 

nysnævnte Provindses vestlige Amter, unoer noieste Over

vejelse, allernaadigst have fundet for godt at give folgende 

nærmere Bestemmelser med Hensyn til Sandflugtsvæsenet, 

forsaavidt Norre-Jylland angaaer.

A. Ml ed Hensyn til Hgoring, Thisted, Ningtrgiibing 

og Nibe Amter:

8 1. Amtmanden i ethvert af dissti Amter har 

snarest muligt at sammentræde med vedkommende Herreds

foged og Sandflugtscommissair, hver især sor deres Di- 

stricter, samt tvende, af Mm udnævnte, sagkyndige og 

upartiske Mcend, for at udarbeide et Regulativ, hvori 

fastsættes, hvilke Sogne der i ethvert Amt i Almindelighed 

skulle deeltage i Arbeidet til Sandflugtens Dæmpning, og 

hvilket Forhold der for saa vidt i Almindelighed flal finde 

Sted mellem de egentlige Klitsogne og Hjælpesognene.
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Led at bestemme dette indbyrdes Forhold mellem Sognene, 
bor, soruden Hensyn til disses Hartkorn, ogsaa komme i 
Betragtning alle locale Omstændigheder samt den ftørre 
eller mindre Fare, der er forbunden med Sandene, og 
den Vigtighed, som Sandflugtens Dæmpning har for de 
Paagjældende. Fremdeles blive Hjælpedistricterne, efter 
foregaamde Undersøgelse, saameget som muligt at ind- 
strænke og, ikkun hvor det er hoiligen nødvendigt, at ud
strække videre, end til en Afstand af 3 Mile i lige Linie 
fra Arbeivsstedet, hvorhos det og i Almindelighed bor 
iagttages, at, sorsaavidt slige Districter maatte være ad
skilte fra Sandflugten ved Fjorde eller Vige, ville de ikke 
være at medtage til Hjælpearbejde, naar Kjoreveien til 
samme maatte være længere, end 3| Miil. De saaledes 
forfattede Regulativer blive derefter at indsende til Vort 
Rentekammer, for, hvis Intet derimod findes at erindre, 
at approberes som Regel indtil videre.

8 2. Til, i Forening med vedkommende Sandflugts- 
commissair, aarligen at udkaste en Plan, som Hiser, hvilket 
Arbeide i Aarets Lob stal udfores til Sandflugtens Dæmp
ning i ethvert Sandflugtscommissairdistriet, samt hvorledes 
dette Arbeide, i Henhold til det almindelige Regulativ, 
bor for det enkelte Aar fordeles paa de paagjældende 
Sogne, blive at udnævne 2de paalidelige og sagkyndige 
Mænd, den ene blandt de Arbeidspligtige t selve de 
Sogne, hvori Sandflugten sindes, og den anden blandt
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de Arbcidspligtige i de Sogne, der yde Hjælp til Klit

sognene. Med disse Mænds Udnævnelse forholdes paa 

den Maade, at de 2de største Lodseiere i hvert af de først

nævnte Sogne foreslaae een, og de 2de største Lodseiere 

i hvert af de sidstnævnte Sogne ligeledes een Mand, 

hvorefter Amtmanden blandt samtlige de saaledes t For

flag bragte Mænd vælger tvende, een af Klitsognene og 

een af Hjælpesognene.

Arbejdsplanen bliver dernæst at forelægge Amtman

den til Approbation, t hvilken Henseende denne Embeds

mand, hvis der maatte være forstjellige Meninger mellem 

dem, der have affattet Planen, har at afgjore Sagen ved 

sin Resolution, hvorimod han, hvis Planen er eenstemmi- 

gen antagen, men han selv finder Forandringer hensigts

mæssige, har at indstille Sagen til Vort Rentekammers 

Afgjorelse.

Paa de Reiser, som de ovenfor nævnte 2de Mænd 

have at gjore, for at sættes t Stand til at udarbeide for- 

ommeldte Plan, nyde de fri Befordring og 1 Rdlr. dag

lige«, forsaavidt de ikke maatte, til Bedste for Commu- 

nerne, frafalde begge Tele eller een af disse. Og bliver 

Penge-Udgiften t fornødent Fald at udrede paa samme 

Maade, som de øvrige Omkostninger i Anledning af Sand

flugtens Dæmpning.

Jovrigt maae disse Mænd vedblive den her omband-- 

lede Function i 5 Aar, hvorimod de, efter den Tids For-
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lob, afgaae, med mindre de paany blive valgte og mod

tage det paa dem faldne Valg.

Hvert 5te Aar have saaledes de paagjældende Sogne 

faa den ovenanførte Maade at gjore nye Forslag til saa- 

danne Mænds Udnævnelse, hvorimod, saafremt nogen af 

disse maatte afgaae i Mellemtiden, Amtmanden for den 

tilbageværende Deel af de 5 Aar udvælger en Anden i 

den Afgaaendcs Sted, saavidt muligt af dem, der sidst 

vare bragte i Forslag, dog at stedse den ene af Mandene 

horer til KLilsogncne og den anden til Hjælpesognene.

8 3. Uagtet det saaledes ester foregaaende § 1 

udarbejdede Regulativ saavelsom den efter foranforte 8 2 

approberede Plan i det Hele noiagtigen bor folges, stal 

dog Amtmanden med Hensyn til Regulativet, og Sand- 

flugtscommissairen med Hensyn til Planen være berettiget 

til, i Nodvendighedstilfælde, saasom naar Storm har til- 

foiet betydelig Skade t Klitterne, naar Sandflugt pludse- 

ligen maatte udbryde o. s. v., at gjore enkelte Forandrin

ger. Imidlertid stal det altid være Sandflugtscommis- 

sairens Pligt, naar noget Arbeide, i Betragtning af de 

her nævnte Omstændigheder, udfores udenfor den lagte 

Arbejdsplan, strap derom at gjore Indberetning til Amt

manden, ligesom denne Embedsmand, naar nogen For

andring, ester det Ovenanførte, steer med Hensyn til Re

gulativet, derom har at gjore Indberetning til Vort Ren

tekammer.
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§ 4. De ovennævnte, af vedkommende Sogne fore- 

flaaede og af Amtmanden udnævnte, Mænd ere vel be

rettigede til, saa oste som de dertil maatte finde Anled

ning, at overvære oet Arbeide, der foretages efter den 

approberede Arbeidsplan, for at overbevise sig om, at dette 

udfores forsvarligt. Men, da de stedse dertil ville kunne 

vælge den for dem beleiligste Tid, vil der ikke være at 

tillægge dem Diætpenge, naar de i saa Henseende gjore 

Neiser, men alene, om de begjære det, fri Befordring.

§ 5. Med Fredningslinien maa i Almindelighed 

ingen Forandring flee, uden at Erklæring forst er ind

hentet fra de oftnævnte Mænd. Dog bliver Sandflugts- 

eommissairen berettiget til, i Tilfælde af pludseligen ud

brudt Sandflugt, oieblikkeligen at udvide bemeldte Linie, 

imod at en saadan Foranstaltning strax indberettes til Amt

manden, der, efter indhentet Erklæring fra de omhandlede 

Mænd, har at afgjore, om det bor have sit Ferblivende 

ved Foranstaltningen, eller ikke. Paa Reiser, som i den 

her omspurgte Anledning blive nødvendige, erholde Man

dene de ovenfor i 8 2 nævnte Diætpenge saavelsom fri 

Befordring.

§ 6. Enhver Sandflugtscommissair bar for sit Di

strict, i Henhold til de gjaldende Bestemmelser og med 

specielt Hensyn til de locale Omstændigheder, at forfatte 

et Udkast til en Instruction for samtlige Klitfogder, ved 

hvilken Instructions Udarbejdelse vil være at hensee til
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den for Ribe Amt i Aaret 1833 givne Instrux for disse 

Bestillingsmand. Nysnævnte Udkast blive derefter med 

vedkommende Amtmands Betænkninger at indsende til 

Vort Rentekammer, som, efter at have sammenholdt dem 

alle, har at bemyndige Amtmandene til at approbere des

lige Jnstructioner med de nærmere Bestemmelser, som mu

ligen maatte findes fornødne.

8 7. Det bliver paa det Alvorligste at indskjærpe 

alle Opsynsmænd og Klitfogder, at de ingenlunde maae 

paatage sig for Betaling at besorge Arbeide udfort ved 

Sanddæmpning i de deres Opsyn underlagte Distrikter. 

Og bliver dette udtrykkeligen at indfore t de Jnstructioner, 

som blive at udfærdige i Overeensstemmelft med foran

førte 8 6.

§ 8. De nu existerende Sandflugtsdistricter forblive 

uforandrede, saalænge de for Tiden ansatte Sandflugts- 

commissairer vedblive deres Tjeneste. Men, naar nogen 

af disse afgaae, har vedkommende Amtmand til Vort Ren

tekammer at afgive Betænkning, om ikke det paagjældende 

District kunde være at dele i flere mindre, hvorved bliver 

at tage Hensyn til samtlige locale Forholde saavelsom til 

Sandenes storre eller mindre Udstrækning og Farlighed.



188

B. Kvad angaaer de øvrige Amter i Jylland, hvor 

Sandflugt sindes.

8 9. De Forskrifter, der i det Foregaaende ere 

givne for Hjorring, Thisted, Ringkjobing og Nibe Amter, 

blive ogsaa anvendelige for de ovrige Amter i Jylland, 

hvori Sandflugt findes, dog at de der indskrænkes til de 

mere betydelige Sandflugtsftrækninger og ikke komme til 

Anvendelse i Henseende til enkelte ubetydelige Sande, med 

Hensyn til hvilke de vilde medfore altfor store Bekostnin

ger, i hvilken Anledning Amtmcendene ville have at ind

komme med nærmere Oplysning og Forflag til Bort Ren

tekammer, som da har at foranstalte det videre Fornødne.

Hvorefter de Vedkommende sig allerundanigst have 

at rette.

Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjobenhavn, 

, den 6te Marts 1838.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik m .

(L. S.)

SchLnheyder.

Kongslew. Meyer. Collin. C. Moltke.

I. I. Unsgaard.



L




