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Jor et kunne besvare dette Spørgsmaal, maa
man først giøre sig det klart, hvad Hede er,
og hvorledes den ligger.
Heden ligger ikke samlet; den findes næsten i
alle de jydske Amter; den indtac-er saaledes ikke
ubetydelig- Dele af Hjørring, Aalborg og Thisted
Amter; dm findes paa ikke saa Steoer i Rcm
ders Amt, ftlv umiddelbart ved Dstkysten, og
den fremtræder i størst Mængde i Viborg, Ribe
og RingkMng Amter, navnlig i det sidste;
kun AarhUUs Amt er fri for Hede. Heden er
saaledes splittet ad over det Meste af Jylland; man
km? ikke Mdgaae den; man støder bestandigt paa
den, og Spsrgsmaalrt om Hedernes Brugbarhed
og Opdyrkning ma« alene af denne Grund
komme frem næsten overalt i Jylland og komme
ideligt frem.
Ved Hede forstaaes i Regelen lyngdæk t Jord; Lyngen dækker Heden, hvad enten
denne er god etter daar lig, og Lyngen giver
derfor Heden et Præg as Eensartethed, som den
i Virkeligheden ikke har. Underlaget er nemlig
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deels Leer, deels leret Sand, deels magert
ahlholdigt Sand og deels Kjcerjord eller
Mosej ord, og Heder med disse forfljellige
Underlag ere as meget forfljellig Godhed. Til
Heden bpr endvidere medregnes de saakaldte
„Indre Sande", fremkomme efter Hedebrande
ved Affygning af Muldlaget og stUndom af
endeel af Undergrunden, og disse Sande bestaae
atter deels af de afføgne Arealer og af de ophpiede Kytter eller Smaahpie, hvori det afføgne
Sand og Muld har samlet sig. Sandeue kunne
opftaae deels paa gode Heder med LeerUnderlag,
hvor kun Hedemuldeu er affpgen, eller paa magre
Sandheder, hvor tillige Undergrunden har været
i Drift. Derimod troer jeg ikke, at' man til
Heder bpr medregne Havklitterne, da Forholdene
her ere ganske særlige, og hvad der er anført i
det Efterfølgende gjcelder derfor ikke om Klitterne.
Vi have altsaa Hede af meget forfljellig Beflaffenhed og Godhed, og navnlig bpr man
gjpre Forfljcl mellem:
Hede med leretUnderlag og udenAhl,
og Hede med magert Sand og Ahl
til Underlag.
For ret at kunne faae et Overblik over, hvor
ledes disse Slags Heder ere fordeelte, 6ør vi
erindre, at Jylland, især den vestlige Deel, hvor
de stsrste Heder ligge, bestaaer, faa at sige, af en
Mængde større og mindre bakkede Øer,
hvorimellem store, lavtliggende, tilsyneladende
horizontale Flader ligge.
Jeg har tidligere
havt Lejlighed til at paavise dette, og flal derfor
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kun i al Korthed omtale det Charakteriftifle ved
disse 2 Formationer.
Fladerne ere overalt i Jylland næsten al
deles eensarlede, og bestaae af magert Hedemuld,
hvorunder findes Ahl og derunder meget magert,
ijuult, fteenfrit Sand
Dette Sand ' har som
oftest en Dybde af 20 a 50 Fod, og førft da
naaer man til de samme Jordlag, der findes i
Bakkenerne.
Bakkenernes Jordbllnd er meget mere
mensartet, snart findes stærkt Leer, snart leret
Sand, snart flet og ret Sand, men som oftest
er Jorden fuld af Steen og fri for Ahl.
De indre Lande, fremkaldte ved Afbrænding,
findes saavel i Fladerne som i Bakkenerne, men
de der findes paa Bakkeyerne, ere meget ofte
lerede, gode Sande; de der findes i Fladerne ere
derimod af en mere mager Art.
Hedekjær og Moser studes ligeledes saavel paa Bakkeoerne, som paa Fladerne; men let
ligger i Sagens Natur, at Fladerne have de
fleste Hedekjær og Moser, fordi Vandet lettere
finder Aflod fra de couperede Bakkeper.
I Bakkenerne findes mange Smaabække; i
Fladerne samle disse sig til de store Aa lpb, der
efterhaanden have udflaaret brede og ofte 50
Fod dybe Dale, i hvis Bund Aaen ' ofte lyder
paa det faste Leer- og Mergellag, der ligger
Under Fladesandet.
I Bakkeserne findes Culturen især paa de
Steder, hvor Heden er bedst stikket hertil, altsaa
i Regelen, hvor den er meest leret. 3 Fladerne
er Jordbunden næsten overalt lige flet, og der-
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for er Culturen hovsdsagentlig kun fulgt med
Aalsbene og disses Enge.
Altsaa t de store Hedt flader have vi meest en
meget mager, ahtholdig Sandbund, der dog ikke
ei* ganske trøstesløs; thi der findes mange store
og smaa Vandlob med udstrakte Enge, der flere
Skeder blive %—1/2 Mill brede.
Desndeu
findes der i Fladerne en stor Mængde Kjær og
Moser; der findts af og til tilgjængelig Mergel
i Aalnerne og i de omliggende Bakkepers Kanter,
og endelig er Ahlen netop paa disse magre Fla
der sjeldent meget tyk og ikke vanskelig at gjenuembryde.
Paa Bakkenerne findes derimod en megee
bedre Bund med rigelige og hyppige Mergelgrave; men af Kjær og Moser findes knn Lider;
Vandløbene ere ogsaa mindre og Engene derfor
ogsaa af mindre Betydning.
Der findes tiel
kun faa Steder Ahl, mm hvor dm findes (der
er iscer i Bunden af Dalene) er den ofte meget
ryk og vanskelig at gennembryde.
Vi komme nu til Spsrgsmaalet om Benyt
telsen af disse Heder.
Skal Heden sruglbargjores, da kan det flee
ved at omflabe ben til Ager, tli Eng eller ril Skov.
Hvad Agerbruget i Heden angaaer, da har
det i de forlpbne 20 a 30 Aar allerede sunde«
den stmste Deel af de gode, lerede Hedearealer,
fom det var værd at dyrke.
Det Bedste as
Heden er i dm Tid blevet taget under Plov;
der er vel endnu et ikke ringe Parti ret god Hede
tilbage, som kan omdanner til brugeligt Ager-
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land, men der arbeides ogsaa herpaa, og der er
mppe megen Anledning til at spge denne Slags
Hedeopdyrkning forceret yderligere. Hedeopdyrtrung ved Plov er nemlig et Arbeide, der flat
udføres med Forsigtighed og Langsomhed for
at give et godt Resultat.
Opdyrkningen bpr
helst slette sig til tidligere Agerbrug, og det nys
opdyrkede Areal maa helst oære betydeligt i Minsritet ligeoverfor den ældre Mark. De forcereoe Agerdhrknmger have enten medfprt uforholdsmcesstge Udgifter, eller Hedejorden er bleven udplyndret iftedetfor forbedret«
Vil man
paa eengong arbeide billigt og solidt, maa dtt
flee langsomt og saaledes, at der ikke forlanges
formeget af Hedejorden«
Derfor har Hedeselskabet aldrig directe befattet
si) med denne Slags Opdyrkning og tun indi-recte støttet dm ved Mergelspgning og ved Enganlceg, ligesom det har tænkt at assistere ved
Afvanding af de store Kjær. Derfor indlader
Hedebanken sig ifølge sine Love kun med de Hede-foretagender, som have blivende Værd, og der
lægges den ftprsteVægt paa at undersøge dette upieHedeopdyrkning 6ør ligesaavel som andet Ager
brug gaae i Retning af det Intensive; Heden
er exlensiv not Men as alle Hedeopdyrknings maaoer er der ingen, som mere svarer til denne
Retning end Tilvejebringelsen af Enge ved
Vandingsanlæg. Disse Anlæg ere noget
ganske Særligt for Jylland og navnlig for Vest
jylland. De kjendes næsten ikke paa Øerne og
ere fprft i den semste Tid blevne noget mere
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almindelige i Østjylland; men især vestpaa er
hver Vanddraabe af stor Værdi for Hedeboerne,
og det uagtet der findes meget Vand i de Egne.
Det vilde Deere for vidtløftigt her at udvikle
Principerne for Vandingen; jeg stal blot Berøre
et Par Punkter, denne Sag vedkommende, som
ere af særlig Betydning.
Man maa vel skjelue mellem blot BefugLning og egentlig Vanding. En ikke ringe
Deel af Vandingerne psterpaa ere knn Befugtninger, der udfsres med en ringe Vandmasse,
stor nok til at fugte, men ikke til at gjengive
Engen, hvad dm afleverer som Hs.
Ved den
egentlige Vanding skal der tilføres Engen faameget Vand, at dette kan afgive tilstrækkelig
Gjydning til Engen.
En Befugtningsvanding
er en Plyndringsdrift, naar man ikke tilsætter
anden Gjvdning eller npies med at anvende
Engen til Græsning, og den vil derfor efterhaanden svække Engen. Ved den egentlige Van
ding forbedres derimod Engen; men den er kun
mulig, naar man har meget Vand, saaledes som
vesterpaa.
En af Aarsogerne til den megen
Meningsforfljel om Vandingen er, at man ikke
ret har holdt Befugtnmg og egentlig Vanding
ud fra hinanden.
Dernæst har Vandets Godhed meget at be^
tyde, og denne Godhed er ester lang Erfaring
saa bekjendt for de forskjellige Aalsb i Jylland,
at man endog kan angive omtrentlig hvormeget
Hp, der for hvert af disse Aalpb kan produce
res'pr. Tde. Land ved god Vanding og normale
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Forhold. Saaledes giver Sonderomme Aa c.
3Vz Lces og Vorgod Aa ligesaameget, Skjernaa
3 Lces, Kidderis Aa og Karupaa 2 Vs? Læs og
Smaabcekke 1 a 2 Lces, Alt pr. Tde. Land og
ved god Pasning. Disse Tal maae ikke opfat
tes som absolut rigtige, men de ere omtrentlige,
og de angive navnlig Farholdet mellem Godhe
den af de forstjellige Aalpb. Der er ikke mig
bekjendt noget Bcekvand, som ikke kan bruges
med Nytte, naar det bruget med Forstand, og
jeg troer ikke, at der findes nogen Bæk i Vestjyl
land, som ikke bliver brugt til Banding, selv de
Gække, der komme lige ud fra Hedemoserne.
Bække og Aalob ere stundom opftemte mange
Gange, saaledes Ssnderomme Aa over 20
Gange; men intetsteds kan det paavises, at man
ved dette Slags Gjmbrug har udtæret Vandet;
tvertimod er Vandingen overalt bedst ved det
sidste og nederste Vandingsanlæg; det vil syre
for vidt her at paavise Grundene lit dette til
syneladende, mærkelige Factum, men selve Kjends
gjerningen er meget vigtig for EngcultUren.
Begjæret efter Vand til Vanding er næsten
overalt i Jylland meget stærkt. Det er bekjendt,
at Hedeselskabet har imødekommet dette Begjcer,
ved at hjælpe Hedeboerne med at benytte Vander
i de store Vandlob, hvor de største techmske
Vanskeligheder findes, og hvor de største Vandingsmealer kunne tilvejebringes. Det Spsrgsmaal, der nu foreligger, er, om det vil være
rigtigt at fortsætte paa samme Maade, og p*g
troer, at man hertil bør svare ja. Engculturm
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ran nemlig ikke noksom fremmes i Jylland, thi
hver ny Tønde Land god Eng, der indvindes,
hver Forbedring der iadfpres ved Eugculkuren,
repræsenterer en tilsvarende solid Udvidelse as
Agerbruget. Derfor er det rigtigt, at Hedeselskubet har brugt Engvandingen og Evgcultmen
som dm ene Løftestang for Hedesagen, og navnlig
stadigt pointeret intensiv Banding, baseret paa
en nøle Undersøgelse af den Vandmængde, der
udfordres, og paa en samtidig udført stærk Af
vanding. Selflabets Medvirkning har endvidere
været nødvendig, furbi Hedeboerne vel kunne
magte smaa Bække og Detallvandmgen, men
ikke de vanskelige Arbeioer ved de store Canalonlceg. Og tenne Medvirkning maa fremdeles
Kuskes, fordi der endnu er mange store Aalvb
at canalisere, uagtet ter i de sidste 6 Aar er
ccmaliseret Saameget.
Men om og det Areal, som kan vandes, og
det Areal, som kan opdyrkes ved Plov, i ug for
sig er stort nok til mange Aars anstrengt Ar
bejde for en stor Deel as Hedebesolkningm, faa
vil delte Areal dog kun ubyjøre en smholdsviis
lille Deel af det hele Hcdeareal, som kan mi
slaaes til 100 a 120 Qv.-Miil.
Den stprsre
Deel, maaskee endog % heraf, vil ikke med
Nyrte kunne opdyrkes ad denne Ver, men heldigviis kan den for en stor Deel benyttes til
Planmiug, og Plantningen er saaledes
oet vigtigste Middel til Hedernes Op
dyrkning, fordi den vil faae det stprste
Omr aa de.
Jeg flat nu fao kort som muligt ssge at paa-

11
vise, at HedeplanLningen har faaet en saft Fod
at ftaae paa, vg at der ikke længere er Grund
kil at famle sig frem, men ar man trygt kan
arbeide frem med god Udsigt til at erholde et
rent abeli Udbytte.
For det Fprfte har Vestenvinden ikke den
Betydning, som man tidligere har antaget.
Den nodvendiggjpr Læbælter med haardspr^
Treessrier, den kan vanM'ggjøre Plantninger
paa stelle Bakkesider, der vise lige ud mob Vest
og Nord, og Plantninger lige ud ved S3 efter,
havet, men ben Lægger sorpvrigt ingen vceser.t
liae Hindringer i Leim for større Plantninger.
Det træffer sig endog faa mærkeligt heldigt, at
vore bedste Hedeplantager ere meget Udsatte for
Vestenvinden, og mere end vore daar lige, og der
er Beviser i Hundredevns paa, at selo mindre
Plantnmgcr have trodsct Vestenvinden ved Hjælp
as kun 30 Alen brede Læbælter, naar de svrporigt ere forstandigt anlagte.
I de Hedeplantninger, der ere mislykkede, maa
Grunden hertil for det Meste ikke søges i Vind
forholdene, men derimod i Jordbunden og
dens Behandling, og her kommer jeg til
dm vigtigste Gide as hele Plantmngsspprgsmaalet.
Næsten overalt i Heden vil man finde, at
Jordlagene ligge i følgende Orden fra oden
nedad.
Fsrft LhnMoldm, det samme som
Hedeboernes Hedetsrv, en seig, sammeustliret Masse as Lyngrsdder.
Derunder dm
lvse Hedemuld, som oftest graalig og da kal
det Blysand.
Derunder kommer saa i Fla
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derne Ahl med magert Sand under sig, og paa
Bakkenerne leret Underlag, men med en mærke
lig Dannelse, som kaldes Rsdjord, og som
egentlig er et Tillob til en Ahldannelse. (Sanb»
ahl findes nemlig kun hvor Undergrunden er
meget mager Sand, Rodjorden hvor den er
Leer eller leret Sand. Sandahlen er haard og
uigjennemtrcengelig for Planterpdderne^ Rpd

jorden er vel blød, men Planterne gaae dog hel
ler^ ikke gjerne gjennem ben og staae derfor længe
i Stampe, naar den ikke er gjennembrudt. Uag
tet der saaledes ingen Ahl findes paa gode He
der, er der dog ogsaa der en Fjende at bekjcempe.
Derfor bør man ved al Plantning bearbeide Jorden saa dybt, at man kom
mer igjennem Sandahlen eller Rødjorden.
Denne nødvendige Dybde er noget
forfljellig, som oftest vil man med 14 a 20 "
kunne komme igjennem disse Lag.
Paa den
gode, leerholdige Bakkehede, vil man med 14 "
Dybde i Reglen have naaet den gule Under
grund og altsaa have gjennembrodt Rsdjorden.
I Fladerne vil man som oftest komme under
Ahlen med 20Det er altid meget let at
overbevise sig om, at man er netaet igjennem
Ahlen eller Rodjorden, thi saa vil man kunne
see den lysegule Unbergrunb ovenpaa det Op^
gravede i Plantehullerne eller i Kulegravningen
eller i Reolplpintngen.
Den tredie Betingelse for, at Plantning
flat lykkes, er, at man ved en kraftig Udgrøft
ning befrier de fugtige Steder fra Surheder.
Dm fjerde Betingelse er, at man vælger

13

de rette Planter. Lcebelterne mod Nord og
Vest samt alle steile Bakkeflraaninger mod Vest
og Nord kunne kun tilcultiveres med de haardssre Naaletrceer: Hvidgran, ssterrigfl Fyr og
Bjergfyr. Dm meget magre Jordbund i Fla
derne bor i Reglen tilplantes med ovennævnte
Fyrarter eller i alt Fald med en Blanding af
Fyr og Rødgran, men de bedste Dele as Fla>
derne og især de gode Bakkeheder kunne deplan
es med Rydgran, der bpr udgjpre Hooedbestemden i vore Plantager.
Der er Beviser nok paa, at disse Planter
kunne trives frodigt under de ovennævnte For
hold, og at navnlig Rpdgranen giver et hurtigt
og godt Udbytte, Uaar dm faaer sin rette Plads.
Men det er ikke nok, at man er istand til
at træffe det Rette, saa at Planterne kunne
voxe sikkert eg hurtigt, man maae ogsaa
kunne gjpre det billigt.
Det er fprst i den seneste Tid, at man har
fundet paa at foretage den dybere Bearbeidning
paa en meget billig Maade, nemlig ved den
dybe Reolplpining udført ved den store „Ameri
kaner", d. e. en svær Reolploug. Ved Hjælp af
den kan man ploie indtil 20 a 24" Dybde, og
uaar man plsier i Striber, der indtage ca.
Halvdele« af Arealet, vil Bekostningen herved
med Tiden, naar man er bleven fortrolig med
Benyttelsen as Plougene blive 10 a 12 Rd.
pr. Td. Land; men ogsaa ved den hele Udvik
ling, som Plantningssagen efterhaandm har opnaaet, ere Udgifterne ved solidt udforte Plant-
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mnger bragte saalangt ned, samtidigt med, al
Priserne for Tsmmeret ere stegne saa høit op,
at der ikke længere kan være nogen
Tvivl om, at forstandigt
u bf ørte
Hedeplantninger kunne betale sig.
Det opkastede Spprgsmaal lsd saaledes:
„Hvilken Betydning have de jhdfle Heder, og
hvorledes Bør de benyttes?" Der kan ikke være
nogen Tvivl om, at meer end 100 Qv - Mil
Hede liggende midt i vort Land maa have en
meget stor Betydning for os, hvis Heden kan
bruges til noget Godt.
Mm nu ttoer jeg at
have viist, at den største Deel af dette
store Areal kan benyttes med Fyrdeel, en
mindre Deel tit Ager og Eng, og Hoved
partiet til Plantning. Der mangler ikke Hcender til dette Agerbrug, som ret vel kan staae
paa sine egne Been, og med en lignende Hjælp,
font den, der i de sidste 6 Aar er ydet Engvandingen, vil man ogsaa efterhaandm kunne komme
tU et godt Resultat, hvad Engsne angaaer. Meu
derimod er den Kraft, der hidtil er an-vendt paa Trceplantningen langtfra
tilstrækkelig, og bette kan ikke noksom
fremhæves.
Staten har vel i de sidste i00

Aar tilplantet endeel, men det er dog kun
Zllt i Alt 4 a 5000 Tønder Land. Hedesel
skabet søger vel af al Kraft at fremme Blavtnwgen. ved ett give Hjælp ti! Smaavlarttninger
omkring Gaarde og Haver, ved at oprette Plante
stoler, ved at danne Interessentskaber for stsrrr
utye Plantager, der nu omfatte c. 3500 Tdr
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Land, og det kan ikke siges Andet end, at der
næsten overalt i Jylland plantes en heel Deel
mere end for 6 Aar siden, og at vi med hver
Dag gaae fremad; enkelte Private have endelig
ogfaa vaabegyndt større Plantningsanlæg i Heden;
men Alt hoad der er fleet, er dog kun for Intet
at regne mod det uhyre store Arbeide, der endrm
flatter tilbage at udrette og bor udrettes. Sta
ten bpr saaledes med Kraft tilplante
idetmindste de store Hedearealer, den
endnu eier, og som udgjsre lynved 6000 Tdr.
Land, eller, fmsaavibt de ere uflikkede hmil, bpr
dm sælge dem til andet Brug og istedetfor erhverve andre Heder flikkede til at tilplantes.
Hedeboernes Sands for Trceplantning
maa fremdeles vækkes ved at man hjælper
dem ved Anlæg af Smaaplantninger og as Hegnsplantning, og i saa Henseende knnne ogfaa be
forskjellige Landboforeninger virke meget. Endvidere bør Hedeselskabet fremdeles arbeide paa
at oprette Plantningsinteressentflaber mellem
Hedeboerne seln; men fremfor Alt, 6ør det
hele danske Publicums Opmærksomhed
henledes paa, at det kan betale sig at
kjpbs Hede og at tilplante den, naac
man isvrigt bærer sig fornuftigt ab; thi naar
forst Overbevisningen herom er rodfæstet, vil
der fra mange Sider blive taget fat paa dette
store Plantningsarbetde, og fsrft da vil ben
store Opgave gane sin Losning imyde.
Heri ligger altsaa en Opfordring til dem, der
have Erme dertil, om at kjKbe og tilplante Hede
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selv om de ikke boe i Hedeegnene. DetVanskelige ligger i at blive saa at sige introduceret i
disse Egne, men i saa Henseende kan man trø
stigt henvende sig til Hedeselskabet, hvis man
ellers har Tillid til det og ikke har Andre at
henvende sig til. Selskabet er netop dannet for
at overvinde den Slags Vanskeligheder, og det
vil af bedste Evne raade og anvise Enhver, som
har isinde at tage alvorligt fat.

