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Johannes Skov

Skovrider Johannes Skov bød velkommen på vicedirektør Ole
Christiansens vegne ved åbningen af seminaret om “Den Danske
Hede”.

Det er mig en glæde at byde Jer velkommen til dette seminar om de danske heder og
deres kulturhistoriske betydning.

Seminaret er det første danske bidrag til et vesteuropæisk projekt om hedernes betyd-
ning som kulturlandskab. Skov- og Naturstyrelsen er gået ind i dette arbejde, fordi vi
finder det vigtigt at informere den brede befolkning om den væsentlige betydning, he-
den som kulturlandskab har og har haft for dansk kultur.  Men også fordi det har vist
sig vanskeligt at bevare de sidste hedestrækninger, hvis vi ikke inddrager kulturhistor i-
ske aspekter i bevaringsarbejdet.

Projektet bliver støttet gennem EU’s RAPHAEL-midler. Sammen med os deltager fra
Danmark Skjern-Egvad Museum, Herning Museum og Grindsted Museum. Det er vo-
res håb, at vi med tiden vil kunne inddrage endnu flere museer og forskningsinstitutio-
ner og også amterne i arbe jdet.

Heden er en kulturlandskabsform, der har været ganske udbredt og dominerende, målt
såvel i rum som i tid.

Som landskabsform er den over 3.000 år gammel. Da den havde sin største udstrækning
omfattede den måske op til 60 % af Jyllands areal. Heller ikke på øerne var den ukendt:
store dele af Bornholm og Nordsjælland lå f.eks. hen i hede.

Det er en landskabsform, der også kendes fra Norges kystområder, især fra Vestlandet,
fra dele af Skånelandene og ned langs den vesteuropæiske atlanterhavskyst til Midde l-
havet. Vestpå strækker den sig til Irland og atlanterhavsøerne og østpå langs den tyske
Østersøkyst til Polen. Det er en udstrækning i rum over så forskellige kvartærgeologi-
ske og klimatiske vilkår, at alene det at definere, hvad en hede er, formentlig vil give
grundlag for mange spændende diskussioner.

Det er en udstrækning i tid, der for Danmarks vedkommende spænder fra slutningen af
bondestenalderen eller begyndelsen af bronzealderen til industrialiseringen af landbru-
get begynder for alvor i sidste århundrede.

Det er en landskabsform, der har budt på så forskellige økonomiske forudsætninger, at
der har udviklet sig en lang række specifikke lokale og regionale træk i hedekulturen.
Og alligevel er der så mange fælles træk, at det måske ikke vil være urimeligt at tale om
en fælleseuropæisk hedekultur. Et af formålene med dette internationale arbejde er bl.a.
at efterprøve denne påstand.

Hvad vores forfædre har skabt og vedligeholdt gennem deres driftsformer som grundlag
for deres liv gennem 3.000 år, afviklede vore oldeforældre og bedsteforældre fra be-
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gyndelsen af 1800-tallet i et tempo og i et omfang der gør, at vi både må tale om et
økonomisk gennembrud for de lokale landbrugssamfunds driftsformer og samtidig om
et økologisk sammenbrud i heden som landskabstype. Samtidig forsvandt så at sige
hele den materielle kultur og den viden, der var knyttet til hedeegnenes driftsformer og
erhvervsstruktur. Her må vi misunde nordmændene, der har haft en levende hedekultur
til langt op i 1950’erne. Men måske overlevede lidt af heden i den særlige selvstændig-
hedskultur, mange af os forbinder med de jyske bønder.

Fra slutningen af det 17. århundrede fik den danske hede betydning som en ressource,
der tåler sammenligning med den amerikanske prærie. Den amerikanske livsfilosofi,
der ligger i ordene, GO WEST, MY BOY, gjaldt også for heden. Her var plads til alle.
Statens og samfundets fremgang blev knyttet til udnyttelsen af disse slumrende kræfter:
det uopdyrkede land og de “sløve og dvaske” hedebønder, der ikke gad bukke sig ned
for at opdyrke det. Hedebønderne var modvillige til at forlade deres vante liv. Her
måtte anderledes geskæftige folk til: kartoffeltyskerne blev tilkaldt. Men bortset fra
kartoflerne efterlod de sig ikke mange spor.

At hedebønderne slet ikke delte statens interesser i opdyrkningen, fordi de levede ud-
mærket af deres kombination af hede- og engbrug eller af det righoldige udbud af bie r-
hverv, der havde udviklet sig gennem tiden, er så en anden historie, som vi først nu be-
gynder at forstå. I øvrigt havde de jord nok, og de jyske karle og piger var så tilstræk-
keligt velanskrevne i Holsten og andre steder, så der aldrig opstod et egentligt overbe-
folkningsproblem.

Det blev danskere selv, der kom til at opdyrke heden - gennem et ufatteligt slid, men på
egen jord. Da først den rette udnyttelse af mergelen blev kendt og accepteret, og siden
de gode eksportmuligheder for husdyrprodukter opstod, fik heden sit grundskud, godt
hjulpet af tilplantningssagen. Den danske emigration til den ny verden nåede aldrig
samme omfang som i Sverige og Norge, fordi vi havde dette “indre emigrationsrum”.
Helt frem til 1953 oprettede man statshusmandsbrug, hvor unge ægtepar kunne komme
i betragtning, hvis de havde en ren straffeattest og uplettede soldaterpapirer.

Hedeselskabet gjorde i årene efter tabet af Slesvig-Holsten “Hvad udad tabes skal indad
vindes” til sit slagord. Landet skulle gøres i kornmarker og plantager ud i det yderste
hjørne. Men ideologien bag var fælles gods. Det var en fremdriftens tid. Hjemstavns-
digterne og æsteterne protesterede, men til liden gavn.

Skarpt og usentimentalt står H.C. Andersens verselinje ”Skynd dig kom, om føje tid,
heden som en kornmark stå”. I samme digt kommenterer han i øvrigt også skovrejsnin-
gen og investeringerne i den ny tids infrastruktur med dampdrager på skinner.

Steen Steensen Blichers brug af heden som scene og kulisse er noget mere pittoresk.
Jeg fornemmer melankolien, kulden og de våde fødder efter en hel dags jagt i den våde
sne.

Jeppe Åkjærs protester mod hedeopdyrkningen og Hedeselskabet er måske de mest
dybtfølte.

Men også kampen mod hedeopdyrkningen gik ind i folkesjælen som en vemodig un-
dertone, der akkompagnerede udviklingen: “evigt ejes mindet om det tabte”. Vi har kun
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få lyngheder tilbage. Men de betyder så meget for vores selvforståelse og selvopfatte l-
se, at de har en fremtrædende plads ikke blot i litteraturen, men også i billedkunsten og
den folkelige fortællekunst.

Fredet blev heden til sidst, eller i det mindste de sidste små stumper. I begyndelsen med
klausuler om, at heden skulle bevares som den lå uden indgreb fra menneskets side. De
såkaldte status quo-fredninger. Men snart gik det op for os, at heden er et dynamisk
plantesamfund med sin egen livsrytme eller livscyclus. Heden skal drives hårdt, ellers
springer den i græs eller i skov. Vor tids forurening med luftbåret kvælstof har ikke
gjort det nemmere. Vi står foran en udvikling af plejeformerne, der nødvendigvis må se
tilbage til og inddrage erfaringerne fra den gamle hedekultur, hvis den skal lykkes på
sigt.

Vi kan med andre ord til sidst konstatere, at der siden overgangen mellem bondestena l-
der og bronzealderen på grund af menneskets aktiviteter er opstået en landskabsform
over store dele af Europa med så mange fælles træk, at vi kan tale om en fælles form.

Det drejer sig om et træfattigt, meget åbent landskab med lyng, revling og andre lave
buskarter som den dominerende bevoksning. Her er højt til loftet som få andre steder i
vort kulturlandskab.

Dette åbne slettelandskab har eksisteret i så lang tid, at mange slags dyr og fugle har til-
passet sig denne biotop. Det gælder regnspoven, hjejlen og den måske mest berømte af
dem alle: urfuglen.

Men hvad der interesserer os her og nu er ikke så meget hedens natur og den glæde, vi
alle har af den. Det er mere den kulturhistorie, der er knyttet til heden: befolkningens
brug af de naturlige ressourcer, som den har udviklet sig gennem 3.000 år, hvorved der
er skabt og vedligeholdt en landskabsform, der strækker sig over et område fra Lofoten
i nord til Gibraltar i syd, fra Gallway i vest til de Ukrainske stepper i øst.

August Jerndorff: Efteraar paa Heden. Motiv fra Utoft Plantage, 1896. Randers Kunstmuse-
um
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Driftsformen har naturligvis ændret sig gennem tiden. Steder og betingelser har været
forskellige. Men resultatet har været det samme - denne  lille  plante - Calluna Vulga-
ris.

Vi er nu gået ind i et samarbejde med Botanisk Institut ved Universitetet i Bergen,
hvor professor Peter Emil Kaland i mange år har arbejdet med hedebonden i skær-
gården og bl.a. oprettet et lynghedecenter, der fungerer som et frilandsmuseum eller
økomuseum og som et besøgscenter med et tilknyttet hedebrug i fuld størrelse. Ud-
viklingen af et lignende kulturmiljøprojekt på dansk grund kunne være et af resul-
taterne af det kommende samarbejde.

Der skal derfor lyde en særlig velkomst til Peter Emil Kaland. Med professor Kaland
som den drivende kraft og sammen med bl.a. New Forrest i England, landbrugsuniver-
sitetet i Wageningen i Holland, og tilsvarende institutioner i Belgien, Tyskland og Por-
tugal har vi startet et samarbejdsprojekt under titlen “Heathland - The Atlantic Cultural
Landscape of Europe”.

Vi har i alt fået 150.000 ECU, ca. 1,2 mill. kr., under Raphael-ordningen fra EU til
støtte for dette arbejde. De skal bl.a. bruges til en oplysningskampagne, der inkluderer
en stand på EXPO2000 i Hannover, en international vandreudstilling, bogmateriale og
et internetprogram. Samtidig - og ikke mindst - skal vi udbygge dette internationale
samarbejde både på de nationale og det fælleseuropæiske niveau. Det er mit håb, at vi
hermed kan give arbejdet med lynghederne nye dimensioner og på længere sigt blive
endnu bedre til at sikre lynghederne som de levende kulturlandskaber, de i grunden er.

Endnu engang velkommen.
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Kristian Dalsgaard

Hedens geologi og jordbund

Samspillet mellem jordbund og vegetation

Lidt om podsoljord og deres dannelse
Podsoljord er den jordbundstype, som traditionelt forbindes med heden. Det var dens
allag som hedeopdyrkerne fik krum ryg af at bryde. Den er karakteriseret ved øverst at
have et morlag (lyngtørv) bestående af døde planterester. Derunder findes blegsand, et
lyst lag. Den lyse farve skyldes, at sandkornene er affarvet, fordi organiske forbindelser
fra morlaget har ført jern og aluminium forbindelser nedefter. De udfældes i det rød-
brune allag, som kan cementeres og blive meget hårdt, hvis udfældningen er kraftig.
Under allaget findes ofte gulbrunt sandet materiale, som har været udgangsmaterialet
for jordbunden.

Forudsætningerne for dannelse af podsoljord er dels, at der falder mere nedbør end der
bruges til fordampning, og dels et fattig udgangsmateriale for jordbunden, som f.eks.
sand. Der sker en udvaskning af næringsstoffer,  fordi nedbøren er og altid har været
svagt sur, og det nedsivende vand bliver mere surt på grund af den syre, der dannes ved
nedbrydning af det døde plantemateriale. Det bevirker, at de jordbundsdyr med regn-
orme som den vigtigste gruppe, der danner muldlaget ved at blande de døde plantere-
ster med mineraljorden, forsvinder. Planteresterne forbliver derfor på overfladen og
danner et morlag, bl.a. hvis produktion af organiske syrer er årsagen til podsollerings-
processen. Hedelyng er specielt god til at danne morlag, fordi dens blade indeholder fe-
nolforbindelser, der hæmmer den biologiske omsætning af morlaget.

Hedens udbredelse
Hedens maksimale udbredelse bliver ofte illustreret med kortet vist i fig.1, men det vi-
ser snarere lyngens maksimale udbredelse, idet højmoserne er medtaget f.eks.  Vildmo-
serne, Fuglsø mose og det indre Kolindsund. Kortet viser kun Jylland og Fyn. For den
øvrige del af landet angiver Viggo Hansen (1980), at hedearealerne på Fyn og Lolland-
Falster aldrig har nået op på 1/10 % og på Sjælland mindre end 2  %, hovedsageligt i
Odsherred og Nordsjælland, hvorimod de dækkede næsten 20 % af Bornholm.

Hvis man ønsker et detaljeret billede af hedens udbredelse er udskiftningskortene fra
slutningen af 1700-tallet og de ældste  matrikelkort fra begyndelsen af 1800-tallet en
fremragende kilde. Kortene er opmålt i 1:4000 og viser landskabets udnyttelse og ve-
getation, f.eks. er de lavtliggende fugtige græsbevoksede områder udskilt, fordi de var
lidt højere boniteret end lyngheden,  og man kan se hvilke af egekrattene, der er ældre
end 1800-tallet. Eksempler herpå kan ses i  Dalsgaard (1997 og 1987) og  Dalsgaard et
al. (1991) .

Hedens alder
Nyere undersøgelser f.eks. Odgaard og Rostholm (1987) viser, at lyngheden er op-
stået ved, at stenalderbønderne har ryddet skoven for at få græsning til deres dyr,
således at den traditionelle opfattelse, at det var udpining af jorden ved agerbrug,
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der fik lyngen til at brede sig, ikke holder. På områder med fattig jordbund f.eks.
vestjyske bakkeøer har lyngen hurtigt bredt sig, hvorimod græsoverdrev holdt sig
længere i Himmerland (Odgaard 1994). Lyngen var god til vintergræsning, se Bent
Odgaards indlæg i denne rapport.

fig. 1. Hedens udstrækning i Jylland og på Fyn omkring 1800. Efter Videnskabernes
Selskabs kortværk fra 1762. Her gengivet efter Hansen (1800).

Dateringer og pollenundersøgelser af fygesandsdækkede podsoljorde i Ulfborgområdet
(Dalsgaard og Odgaard 1997 a og b) viser ligeledes, at vi i morlag fra meget kraftigt
udviklede podsoljord, der er dækket 6-800 BC, finder en hede domineret af hedelyng.
Pollenprøver fra blegsandslagene viser, at der tidligere har været en åben skovvegetati-
on, men vi ved ikke, hvor længe heden har været etableret før, sandet har dækket den
første gang. Der er undersøgt 3 sekvenser, hver med 4 begravede jorde, hvor alle jorde,
der er dækket efter 6-800 BC, har været dækket af en ren hedelyngshede, som må til-
skrives menneskets brug af heden. Sekvenserne er illustreret med pollenanalyser, farve-
fotos og dateringer i Dalsgaard et al (1999).



8

Podsoljordens  udbredelse i Danmark
Bornebusch og  Milthers (1935) klassiske kort over udbredelsen af podsoljord er vist i
fig. 2. Kortet viser at området, hvor stærkt podsollerede jorde er dominerende, stort set
falder sammen med hovedstilstandslinien fra omkring 25000 år siden i sidste istid. I
Ulfborg Projektet har vi undersøgt mange jorde og kun i et enkelt tilfælde ved Nr. Fe l-
ding, fandt Torp (1997)  brunjorde, vist i fig. 5,  alle andre steder var jordene podsoller
også under de dyrkede jorde.  Årsagen til, at der fandtes brunjorde ved Nr. Felding
skyldes, at jorden var udviklet i en kalkholdig leret moræne formodentlig Hinnerup til
fra den næstsidste istid.  Udover at jordene har været næringsfattige, allerede da pla n-
terne indvandrede efter istiden, fordi jordene allerede havde været gennem en jord-
bundsudvikling i sidste istid, viste det sig også, at rodudviklingen nedefter meget ofte
var begrænset til 40-50 cm på grund af hårde lag (fragipans) dannet af frosten under og
i slutningen af sidste istid. Således har planterne på bakkeøerne udover at skulle klare
sig i et næringsfattig miljø også skullet klare sig med lidt vand, så lyngen har haft gode
konkurrencebetingelser.

Madsen et al (1992) har et kort, der bygger på punktopservationer i 7 * 7 km nettet fra
N-P projektet. Det giver et mere lidt mere nuanceret billede med observationer af pod-
soljord på Fyn, Langeland, Midtsjællland og Bornholm. Klassifikationen af jordene er
baseret på jordenes udseende i dag, hvor den større pløjedybde kan have fjernet allaget

Fig. 2. Kort over de større podsolområ-
ders udbredelse i danmark.
Efter Bornebusch og Milthers (1935)
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og ændret jordenes kemiske forhold ved den kraftige kalkning og gødning, der er sket i
dette århundrede, så kortet er ikke så velegnet til at give et historisk billede.

Et generaliseret kort over de sandede jorde er vist i fig. 3.  I de sandede jorde indgår
smeltevandssletter, fygesand og sandede moræner. Det viser en stor sammenhæng med
udbredelsen af lyng i slutningen af 1700-tallet i Jylland i fig. 1 og med podsoljordsud-
bredelsen i fig. 2. Det ses endvidere, at der er  podsoller i de sandede jorde i Nordsjæ l-
land, her er de udviklet under skov.

Fig. 3.sandede jorder (hvide) og elerede jorde (sorte).
Hav-aflejringer er prikket, de er ofte våde eller kun-
stigt drænede.
Kortet er lavet af Niels H. Jensen og Henrik B.
Madsen.

Fig. 4. Genemsnitlig årlig nedbør
1961-90.
Efter Frich et al.
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Fig. 5. Jordbundsforhold omkring Nr. Felding Kirke o. 1800.
Efter Torp (1997).

Den gennemsnitlige årlige nedbør er vist i fig. 4. Den viser at nedbøren overalt er større
end de 550 mm, som er den potentielle evaporation, dvs. fordampningen fra en overfla-
de, hvor plantevækst er optimalt forsynet med vand. Det giver mulighed for nedsivning
af vand gennem jorden i hele landet, og der findes da også podsoljord på Samsø, som
ligger i den nedbørsfattigste del af landet. Det ses, at den vestlige del af landet får den
største nedbør, over 900 mm i det centrale Vestjylland. Det skal bemærkes, at nedbøren
i det centrale Vestjylland er op til 10 % højere end i den foregående 30-års periode, for-
skellene er mindre i den øvrige del af landet.

 

Samspillet mellem vegetation og jordbund
Samspillet mellem vegetation og jordbundsudvikling kan være kompliceret. For de fat-
tigste jorde vil podsoljorden udvikles også under den naturlige skovvegetation. På over-
gangen til de lidt mere næringsrige jorde vil vegetationen spille en rolle for, om der ud-
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vikles podsol eller om der udvikles sur brunjord, hvor der stadig er jordbundsdyr nok til
at vedligeholde en mulddannelse. Kristiansen (1998) beskriver en gammel stævnings-
skov i Midtjylland, hvori brunjordene dominerer. Skoven ligger i et hedeområde med
veludviklede podsoljord, så det må være skovøkosystemet bestående af hassel, lind og
eg med en rig urtevegetation, der bevirker, at jorden er forblevet en brunjord. Vegetati-
onens sammensætning indicerer, at skoven er rester af den oprindelige skov på stedet.
Situationen må være en parallel til den P.E. Müller (1884 p. 32)  illustrerer med et ege-
pur med brunjord under, hvorimod den omgivende lyng vokser på en podsoljord.

Nielsen et al (1984 a og b) viste, at indvandring af eg på Hjelm hede i løbet af 60 år
kunne ændre en podsoljord kraftigt i retning af en brunjord.  Modsat har Andersen
(1979) på Løvenholm vist, at ophør af græsning i forbindelse med  Fredskovsforord-
ningen fra 1805 medførte en begyndende podsolering af jorde under bøgeskov. Ander-
sen mener, at podsoleringen skyldes, at der blev dannet et morlag, fordi det biologiske
system ikke var i stand til at omsætte den øgede mængde organiske stof, der blev tilført
jordoverfladen.
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Bent Odgaard

Hedens vegetationshistorie

Indledning
Siden svenskeren Lennart von Post i begyndelsen af århundredet udarbejdede det første
danske postglaciale pollendiagram (fra mosen Femsølyng på Sjælland), har Danmark haft
en vedvarende tradition for vegetationshistorisk forskning. På trods heraf er der endnu sto-
re huller i vor viden om vegetationens udvikling siden sidste istids afslutning. Dette skyl-
des bl.a., at der endnu kun er få områder, som dækkes af veldaterede pollendiagrammer,
og kun fra én lokalitet foreligger et regionalt diagram med beregning af pollenkoncentrati-
oner og akkumulationsrater. Denne afhandling præsenterer resultaterne af vegetationshi-
storiske undersøgelser i tre søer i det nordlige Vestjylland. Det er formålet, på basis af mo-
derne analysemetoder og teknikker samt ud fra en økologisk synsvinkel, at belyse den ge-
nerelle vegetationsdynamik i området siden istiden, med speciel hensyntagen til lynghe-
dernes oprindelse og udvikling.

1

Klima, geologi og vegetation i Vestjylland
Vestjylland defineres i denne sammenhæng som området vest og syd for Weichselisens
hovedopholdslinie samt de tilsluttende smeltevandssletter. Vestjylland kan inddeles i tre
hoved-landskabstyper: 1) bakkeøer med smeltevandssand og morænesand fra næstsidste
istid, 2) "hedesletter" opbygget af smeltevandssand fra slutningen af sidste istid og 3)
kystlandskabet med klitter og marsk. På grund af det sandede udgangsmateriale er jord-
bundene generelt stærkt udvaskede og podsolerede.

Klimaet er af suboceanisk type med middeltemperaturer for januar og juli måneder på 0-1
oC og 15-16 oC. Den årlige nedbør er 600-800 mm. Vækstsæsonens længde er ca. 200 da-
ge.

En meget stor del af Vestjylland var dækket af hede og lyngbevoksede moser i slutningen
af 1700-tallet, men hovedparten af hederne er siden blevet tilplantet eller opdyrket, især i
dette århundrede. Egekrattene blev, som de eneste tilbageværende skovrester, stærkt på-
virket ved græsning og stævningsdrift gennem de seneste århundreder, hvilket favorisere-
de egen.

Metoder
Kun søer er valgt som lokaliteter for de regionale pollendiagrammer, fordi pollen fra lokal
lyng kan tilsløre udviklingen af lynghederne i pollendiagrammer fra moser. De tre under-
søgte søer repræsenterer landskaber på bakkeø, hedeslette og langs israndslinie med for-
skellig tæthed af arkæologiske fund. Alle søerne har aflejringer med lavt kalkindhold,
hvorved kalkeffekten på 14C-dateringerne er minimeret.

                                                
1 Dansk sammendrag af ”The Holecene vegetation history of nothern West Jutland”, Opera Botanica
vol. 123-171,1994.
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Søernes aflejringer blev kortlagt med tætliggende boringer, bortset fra Kragsø, der blev
anvendt til dumpning af ammunition i slutningen af 2. Verdenskrig. Hovedboringer blev
foretaget med stempelbor eller russerbor fra is eller flåde.

Sedimenterne blev beskrevet med Troels-Smiths karakteriseringssystem, samt ved
Lundquist's mikroskopiske element analyse (Solsø). Analyse for massefylde og glødetab
blev foretaget i borekernerne for hver 2 cm, og gløderesten sigtet for at kvantificere
mængden af sand > 0.35 mm. Humus-indhold blev målt spektrofotometrisk. På kernerne
fra Skånsø blev for hver 6 cm målt magnetisk susceptibilitet og SIRM (Saturation
Isothermal Remanence Magnetism).

Fra hver lokalitet blev et antal (henholdsvist 41, 38 og 19) sedimentprøver aldersbestemt
ved konventionel 14C datering. For enkelte senglaciale og historiske niveauer blev aldre
overført ved korrelation. Enkelte dateringsresultater blev forkastet udfra uafhængige geo-
logiske oplysninger, eller hvis resultaterne var mere end 400-600 år ældre end forventet.
Da de fleste prøver dækker et aflejringsinterval på mere end 20 år, blev 14C dateringerne
kalibrerede til dendrokronologiske aldre ved hjælp af udjævnede kalibreringskurver.
Mindste kvadraters spline funktioner blev tilpasset til de kalibrerede dateringer, og alder-
sestimater udregnet for hver pollenprøve.

Præparationen af pollenprøverne fulgte standard fremgangsmåder, og tilsætning af frem-
mede Lycopodium sporer kombineret med de øvrige analyser tillod udregning af pollen
hyppigheder som procenter, koncentrationer og akkumulationsrater.

Der er gjort rede for bestemmelsen af sjældne, vanskelige eller usædvanlige pollentyper,
specielt for identifikationen af kornpollen ved statistiske målemetoder. Den palynologiske
rigdom i hver prøve blev estimeret ved antallet af pollentyper fra planter voksende på tør,
åben bund ved en pollensum på 1000.

Mikroskopisk kulstøv, mørke svampehyfer og Gloiotrichia -alge kolonier i pollenpræpara-
terne blev kvantificeret ved hjælp af et trådkors-mikrometer. For at belyse hvorvidt Skånsø
har været anvendt til rødning af hamp og hør, blev der foretaget plantemakrofossilanalyse
på udvalgte sedimentprøver.

Pollendiagrammerne blev zoneret v.h.a. PC-programmet CONISS. Partiel korrespon-
densanalyse (CA) blev anvendt til at identificere den vigtigste gradient i pollendata, efter
variation som hidrørte fra prøvernes alder var søgt trukket ud af data. Pollendiagrammer-
nes ændringsrate (rate of palynological change) blev kvantificeret på udjævnede pollen-
data, som var interpoleret for hver 400 eller 1000 år. Ændringsraten blev beregnet på basis
af kordeafstanden (chord distance).

Forholdet mellem koncentrationen af mikroskopisk kulstøv og pollen blev undersøgt ved
hjælp af redundansanalyse (redundancy analysis, RDA) på Solsø-datasættet og en nume-
risk model formuleret. Modellen blev senere testet på datasættene fra Skånsø og Kragsø.
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Solsø
Solsø ligger midt på Skovbjerg Bakkeø, hvor de geologiske overfladeaflejringer domine-
res af smeltevandssand fra næstsidste istid. Søen har ingen af- eller tilløb og ligger på
vandskellet mellem to mindre vandløb. Solsøs vandstand er idag sænket ca. 1 m i forhold
til vandstanden i begyndelsen af det 20. århundrede. Solsø var omgivet af hede indtil slut-
ningen af 1800-tallet, hvor opdyrkningen for alvor satte ind. Solsø var oprindeligt næ-
rinsgfattig, men er nu stærkt næringsberiget på grund af dræning og kunstgødning. 51 bo-
ringer i Solsø viser, at bassinet oprindeligt havde en central, dyb del.

Der er udført to hovedboringer (1981- og 1983-boringerne) i den centrale del, som viser en
udvikling fra senglaciale, stærkt minerogene lag, til postglaciale gytjelag med stigende
humusindhold opefter. De fysiske analyser viser sammen med pollenanalyser og daterin-
gerne, at der i 1981-boringen forekommer en hiatus i lagserien, men aflejringer fra denne
periode findes til gengæld i 1983-boringen. Pollenanalyser fra de to boringer giver til-
sammen basis for et komplet postglacialt pollendiagram.

Baseret på den numeriske zonering af pollen og sporer fra vådbundstaxa er søens udvik-
ling inddelt i 8 faser, som er beskrevet på grundlag af de fysiske og biologiske analyser.
Solsø var i slutningen af senglacial tid formodentlig mesotrof, men allerede i Præboreal tid
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blev den sur og næringsfattig. Kortskudsplanter dominerede, men hen imod slutningen af
Atlantisk tid blev Vandaks og Hvid Åkande almindelige. Søen blev tilsyneladende grad-
vist mere dystrof, men fra ca. 600 e.Kr. bredte kortskudplanter sig igen.

Pollendiagrammet over terrestriske pollentyper er inddelt i 10 lokale pollenzoner (PAZ)
ved hjælp af CONISS zoneringen.

PAZ SO-1 (9700-8750 f.Kr.) karakteriseres ved dominans af pollen fra græs og birk, mens
fyr, revling og ene er hyppige. Perioden tolkes som træfri med en artsrig vegetation.

PAZ SO-2 (8750-8200 f.Kr.) har dominans af birkepollen, mens mængden af græspollen
aftager. Perioden afspejler, at birk, bævreasp og pil bredte sig som reaktion på stigende
temperaturer på overgangen til postglacialtiden.

PAZ SO-3 (8200-7900 f.Kr.) domineres af birk og fyr. Området var i denne periode dæk-
ket af birke- og fyrreskove, men hassel og måske skærm-elm var under spredning.

PAZ SO-4 (7900-6500 f.Kr.) karakteriseres ved kraftig dominans af hasselpollen. Hassel
dominerede skovbilledet i begyndelsen af perioden, men efterhånden blev elm og eg mere
fremtrædende, og el bredte sig hurtigt omkring 7000 f.Kr.

PAZ SO-5 (6500-4900 f.Kr.) domineres af pollen af birk, el og hassel, og elm samt lind
opnår deres højeste repræsentation i postglacialtiden. Denne periode karakteriseredes ved
en åben blandskov af alle ovennævnte træer og forekomst af ask og vedbend.

PAZ SO-6 (4900-3200 f.Kr.) domineres stadig af pollen af birk, el og hassel, men elm og
lind har lavere værdier end i SO-5. Fra 3900 f.Kr. forekommer pollen af lancet-vejbred i
alle prøver. Området var stadig bevokset af skov på trods af landbrugets indførelse om-
kring 3900 f.Kr.

PAZ SO-7 (3200-1650 f.Kr.) karakteriseres af stigende procenter af lyngpollen, mens den
aftagende mængde af træpollen domineres af eg og el. Perioden afspejler en stærk afskov-
ning, kraftig afbrændingsaktivitet og ekspansion af lynghede.

PAZ SO-8 (1650 f.Kr. til 650 e.Kr.) domineres af lyngpollen, mens pollen fra pors bliver
mere hyppigt. I denne periode skete en yderligere skovreduktion og hedeekspansion. Der
dyrkedes korn, og fra ca. 500 e.Kr. synes rugdyrkning udbredt.

PAZ SO-9 (650-1850 e.Kr.) domineres stadig af lyngpollen, men pollen fra rødknæ og
revling er hyppigere end i SO-8. Lynghederne opnåede tilsyneladende deres største udbre-
delse i begyndelsen af perioden, hvorefter afbrændingaktiviteten aftog og hedeområder
opdyrkedes.

PAZ SO-10 (1850-1981 e.Kr.) karakteriseres af dominerende græspollen, mens lyngpollen
aftager. Perioden afspejler den moderne opdyrkning og tilplantning af hedeområder.
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Skånsø
Skånsø udfylder et dødishul på Flyndersø hedesletten, som består af smeltevandssand af-
lejret under Weichselisens afsmeltning. Skånsø ligger dog kun ca. 500 m fra moræneom-
råder fra Weichsel-istiden, hvorfor pollenkildeområdet er sammensat af både næringsfatti-

Fig. 2
Oversigtspollendiagram fra Solsø, Skånsø, og Kragsø.
Illustrationen viser forholdet mellem pollen fra træer,
 buske, urter og lyng, tegnet på en tidsskala.
De lodrette streger viser grænser mellem lokale pollenzoner.

Bent Vad Odgård
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ge og mere næringsrige jorde. Skånsø, der hverken har naturlige tilløb eller afløb, var om-
givet af hede indtil tilplantningen i begyndelsen af århundredet. Søen er næringsfattig og
har en på landsplan sjælden vegetation af bl.a. sortgrøn brasenføde, lobelie og sekshannet
bækarve. På trods af søbassinets oprindeligt meget symmetriske form er den postglaciale
gytje primært aflejret i søens vestlige del. Dette skyldes, at vinden i perioder med kuling
og storm er hovedsageligt vestlig. Fordelingen af postglacial sediment peger på, at denne
vindretning har været dominerende gennem hele Holocæn tid.

Der er udført 2 hovedboringer, A2 og A8, som viser en udvikling fra stærkt minerogene
senglaciale lag til meget organiske Holocæne sedimenter, generelt med et højt humusind-
hold. De fysiske analyser, pollenanalyser samt dateringerne viser, at der forekommer en
lakune i A2-boringen, dækkende perioden ca. 9000-6000 f.Kr. Denne boring er derfor
suppleret med A8-boringen, der viser kontinuerlig aflejring i denne periode.

Resultaterne af de fysiske og magnetiske analyser samt af pollenanalyserne afspejler, at
Skånsø har udviklet sig fra en ret næringsrig sø i slutningen af senglacial tid til sur og næ-
ringsfattig nogle få årtusinder ind i postglacial tid. I midten af postglacial tid var erosionen
af minerogent materiale fra landjorden meget begrænset, men den steg tilsyneladende med
en faktor ca. 6 i perioden 4000-700 f.Kr., og igen ca. tre gange i perioden 700 f.Kr. til 800
e.Kr. I perioden 5600-4900 f.Kr. var Skånsø meget brunvandet. Omkring 1000 f.Kr. blev
søen tilsyneladende mere næringsrig, formodentlig som et resultat af øget næringsstoftilfø-
relse ved den terrestriske erosion. Skånsø blev anvendt til rødning af hamp i perioden ca.
600-1800(1900) e.Kr. og af hør i hvert fald i perioden 1000-1400 e.Kr. Øget næringsstof-
tilførelse gennem denne anvendelse påvirkede søens vegetation mærkbart.

Pollendiagrammet over terrestriske pollentyper er ved hjælp af CONISS inddelt i 10 lokale
pollenzoner (PAZ).

PAZ SK-1 (9550-9150 f.Kr.) domineres af pollen af birk, fyr og græs. Zonen tolkes som
repræsenterende en træfri periode med en artsrig urtevegetation.

PAZ SK-2. (9150-8400 f.Kr.) karakteriseres ved stigende mængder træpollen, især af birk
men også af bævreasp. Denne generelle udvikling afbrydes dog af et maximum i
græspollen omkring 8800 f.Kr. I denne pollenzone bredte birk og bævreasp sig, men ve-
getationen var stadig meget lysåben ved zonens slutning.

PAZ SK-3 (8400-8000 f.Kr.) domineres af pollen af birk og fyr, men mængden af hassel-
pollen er stigende. Denne periode afspejler en åben skov af birk og fyr.

PAZ SK-4 (8000-6400 f.Kr.) karakteriseres ved dominans af hasselpollen, mens pollen af
birk og fyr er mindre almindeligt end i foregående zone. Zonen afspejler den hurtige eks-
pansion af hassel i området, samt indvandring og/eller etablering af elm, eg, lind, el og
ask.

PAZ SK-5 (6400-4100 f.Kr.) domineres af træpollen, især af hassel, birk, eg og el, mens
pollen af elm og lind er hyppigt. Perioden afspejler en ret stabil blandskov, men i tiden
5600-4900 synes vegetationen forstyrret af brande, hvorfor lyng blev hyppigere.

PAZ SK-6 (4100-2150 f.Kr.) er stadig karakteriseret ved dominans af træpollen (eg, el,
birk og hassel), men lind og elm er mindre hyppige end i foregående zone. Pollen af græs
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stiger i hyppighed gennem zonen og pollen af lancet-vejbred, byg-type og havre/hvede-
type forekommer for første gang. Denne periode afspejler de første sikre kulturpåvirknin-
ger af vegetationen ved husdyrgræsning og korndyrkning, og skoven blev mere åben.

PAZ SK-7 (2150-1000 f.Kr.) domineres endnu af træpollen, men i stadig aftagende
mængde gennem zonen. Istedet stiger mængden af urtepollen, især græs, mens mængden
af lyngpollen endnu er ret lav. Zonen afspejler en periode med stadig afskovning til fordel
for græsdominerede overdrev.

PAZ SK-8 (1000 f.Kr.-200 e.Kr.). Pollen af græs og lyng dominerer, lyng med stigende
hyppighed gennem zonen. Denne pollenzone afspejler en periode med en del skov, men
med stigende mængde lynghede.

PAZ SK-9 (200-1700 e.Kr.) karakteriseres ved fortsat tilbagegang for træpollen, mens
mængden af lyngpollen stiger til de højeste værdier fundet i diagrammet. I denne periode
opstod det åbne landskab, og hederne opnåede deres maximale udbredelse.

PAZ SK-10 (1700-1985 e.Kr.). Dominerende pollentyper er græs og lyng, den sidste dog
med aftagende hyppighed. Pollen af fyr og gran stiger mod slutningen af zonen. Denne pe-
riode afspejler den moderne opdyrkning og tilplantning af hedeområderne.

Kragsø
Kragsø ligger midt på den store Karup Hedeslette, der består af smeltevandssand aflejret i
slutningen af sidste istid. Søen har ingen naturlige af- eller tilløb og står formodentlig i di-
rekte forbindelse med det primære grundvandsmagasin. Kragsø var omgivet af hede indtil
begyndelsen af dette århundrede, hvor store plantager anlagdes. Søen var oprindeligt næ-
ringsfattig, men er i dag stærkt næringsberiget af urea, som er skyllet ud fra de nærliggen-
de landingsbaner. På grund af dumpet ammunition fra 2. Verdenskrig er der kun foretaget
seks boringer i søen, som afspejler en maksimum bassindybde på 4.6 m under nuværende
vandoverflade. De ældste aflejringer i bassinet er fra Boreal tid, og bassinet tolkes som op-
stået enten som en kollapset Pingo-lignende struktur (frosthøj) fra Yngre Dryas eller som
et meteorkrater.

Der er udført to hovedboringer i søen, der viser en udvikling fra tidligt postglaciale alge-
gytjer til stærkt humøse findetritusgytjer. 14C-indholdet i de ældste aflejringer er stærkt på-
virket af reservoireffekt, og dateringer har måttet overføres til disse lag ved korrelation
med øvrige pollendiagrammer.

På basis af CONISS-zoneringen af vådbunds-pollentyper er Kragsøs udvikling inddelt i 7
faser. Kragsø var mesotrof og alkalisk fra sin opståen ca. 8250 f.Kr., men udviklede sig
langsomt til en næringsfattig, sur og brunvandet sø.

Pollendiagrammet over terrestriske typer er inddelt i 8 lokale pollenzoner (PAZ) på basis
af zoneringen foretaget med CONISS.

PAZ KR-1 (8250-7850 f.Kr.). Pollen af birk, fyr og græs dominerer, men hassel fore-
kommer med stigende hyppighed. Denne zone afspejler en åben blandskov af birk og fyr,
hvori hasselen var under udbredelse.
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PAZ KR-2 (7850-7050 f.Kr.). Hasselpollen dominerer. I denne periode var området dæk-
ket af en åben hasselskov med noget birk og fyr.

PAZ KR-3 (7050-6400 f.Kr.). Pollen af hassel, birk og el dominerer, mens pollen af eg,
elm og lind forekommer med lavere hyppigheder. I denne periode aftog hasselens domi-
nans, mens nye træarter ankom og bredte sig (elm, eg, el, lind).

PAZ KR-4 (6400-3900 f.Kr.). Dominerende pollentyper er hassel, birk, eg og el, mens elm
og lind opnår deres højeste hyppigheder i diagrammet. Området domineredes nu af en
åben blandskov.

PAZ KR-5 (3900-1200 f.Kr.). Træpollen (birk, hassel, eg og el) dominerer stadig, men
græspollen er hyppigere end i foregående zone. Pollen af elm og lind er mindre hyppige.
De første pollen af byg og havre/hvede-type forekommer. Landbrugets indførelse i begyn-
delsen af denne zone førte til en langsom afskovning, og græsdominerede overdrev bredte
sig.

PAZ KR-6 (1200 f.Kr. til 750 e.Kr.). Dominerende pollentyper er birk, eg, el, lyng og
græs. Fra ca. 1200 f.Kr. til ca. 200 e.Kr. skete en langsom skovødelæggelse og hedeeks-
pansion, men i perioden 200-500 e.Kr. synes en svag skovtilgroning af birk og hassel at
have fundet sted. Efter 600 e.Kr. startede en fornyet afskovning.

PAZ KR-7 (750-1800 e.Kr.). Lyngpollen er stærkt dominerende, mens træpollen aftager. I
denne periode bredte hederne sig for alvor på skovens bekostning, og det åbne hedeland-
skab opstod.

PAZ KR-8 (1800-1989 e.Kr.). Lyngpollen aftager stærkt, mens pollen af fyr, gran og græs
stiger i hyppighed. Denne zone afspejler den moderne opdyrkning og tilplantning af he-
derne.

Palæolimnologisk syntese
Selvom undersøgelsens primære formål ikke har været at beskrive søernes udvikling, bi-
drager en forståelse for den palæolimnologiske udvikling til fortolkning af de terrestriske
pollendiagrammer.

Der gives først en oversigt over den nuværende viden om sedimentation af pollen og andet
organisk materiale i søer. Det pointeres, at de sedimentære processer fører til, at ingen bo-
rekerne fra en sø kan forventes at afspejle den gennemsnitlige aflejringsrate af pollen eller
nogen anden partikeltype gennem hele søens historie, men at aflejringens pollenkoncen-
tration synes at være et mere pålideligt mål for pollensedimentationsraten på søoverfladen
end beregnede akkumulationsrater af pollen i sedimentet.

Dernæst fortolkes vådbunds-pollendiagrammernes ændringsrate (rate of palynological
change) som en reflektion af vegetationsdynamikken i søerne. Ca. 8000 f.Kr. var det tids-
punkt, der havde de hurtigste ændringer i vådbundspollentyperne, men også i tiden 200-
600 e.Kr. skete der ret hurtige ændringer i vådbunds-pollensammensætningen på alle tre
lokaliteter.
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Til slut gives et sammendrag af søernes postglaciale udvikling. Den generelle udvikling
for alle søer var fra forholdsvist næringsrige, alkaliske søtyper til mere og mere sure, næ-
ringsfattige og brunvandede typer. Denne generelle udvikling blev dog for den enkelte sø
stærkt påvirket af vandstandsændringer samt af kulturpåvirkninger af selve søen eller af
dens opland.

Vegetationsdynamik i det nordlige Vestjylland siden sidste istid
I dette kapitel beskrives først postglaciale regionale pollenzoner (PAZ) for det nordlige
Vestjylland. Dernæst forsøges udviklingen i antallet af plantearter gennem postglacialtiden
estimeret udfra antallet af pollentyper i sedimentprøverne. Korrespondensanalyse (CA)
anvendes til at identificere vigtige fælles gradienter i pollendatasættene fra de tre lokalite-
ter. Ændringsraten i pollendiagrammer over terrestriske typer anvendes i et forsøg på at
identificere udbredte perioder med forholdsvist hurtige vegetationsændringer. Mængden af
mikroskopisk kulstøv i sedimentprøverne anvendes som indikator for intensiteten af ve-
getationsafbrændinger, og der opstilles og afprøves en model for forholdet mellem mikro-
skopisk kulstøv og pollen. Endelig samles resultaterne i en syntese, der beskriver den regi-
onale vegetationsudvikling i det nordlige Vestjylland gennem postglacial tid.

Regionale pollenzoner (PAZ)
Der beskrives 8 postglaciale, regionale PAZ, hvis navne er dannet efter en af de domine-
rende pollentyper samt en eller flere af de pollentyper, som er karakteriske for zonen på
alle tre lokaliteter:

DKa-1 birk-græs-pil PAZ.

DKa-2 birk-fyr PAZ.

DKa-3 hassel-fyr-elm PAZ.

DKa-4 hassel-eg-el-elm-lind PAZ.

DKa-5 eg-ask-ørnebregne PAZ.

Dka-6 lyng-pors PAZ.

Dka-7 lyng-rug-rødknæ PAZ.

Dka-8 græs-korn-gran PAZ.

Diversitet
Der gives en oversigt over, hvilke processer der er afgørende for diversiteten i en given
vegetation. Forstyrrelse (disturbance) antages generelt at være af størst betydning for di-
versitetsdynamikken, men andre processer kan være vigtige på længere sigt. Forskellige
diversitetsindices diskuteres, og det konkluderes, at antallet af pollentyper er det bedst an-
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vendelige indeks for diversiteten i pollenprøver. Herudfra kan udviklingen i antallet af
plantearter søges estimeret.

Der gøres rede for, hvorledes antallet af pollentyper registreret i en pollenprøve er afhæn-
gig af antallet af talte pollen. Dernæst beskrives en metode til at estimere antallet af plan-
tearter udfra et givent antal pollentyper ved jævnføring med moderne plantesamfund.
Metoden medfører, at den estimerede postglaciale diversitsudvikling får en større amplitu-
de end den tilsvarende udvikling i pollendiversiteten. Således fremtræder perioder med høj
diversitet med endnu højere værdier, end hvis kun antallet af pollentyper blev anvendt som
diversitetsindeks.

Diversitetsudviklingen på de tre lokaliteter siden istiden diskuteres udfra plots på en tids-
skala af det estimerede antal plantearter omkring hver lokalitet. Resultaterne tyder på, at
det høje antal arter i senglacial tid blev stærkt reduceret, da skoven indvandrede i begyn-
delsen af postglacialtiden. På alle tre lokaliteter afspejles en periode med forhøjet diversi-
tet ca. 6000-5500 f.Kr., hvilket antages at være et resultat af øget forstyrrelse. Efter 4000
f.Kr. stiger det estimerede antal af plantearter kraftigt på hver lokalitet som følge af kultur-
påvirkninger. Det højeste antal af arter er estimeret i analyser fra dette århundrede.

Afbildninger af estimeret antal planterarter overfor mængden af mikroskopisk kulstøv i
hver sedimentprøve viser, at der ved lav afbrændingsintensitet var relativt få plantearter,
mens der var et højt antal arter ved middelkraftig afbrænding og igen et lavere antal arter
ved meget kraftig afbrændingsintensitet. Dette resultat svarer til forventningerne efter
"Intermediate Disturbance Hypothesis", som er formuleret udfra iagttagelser på recent ve-
getation.

Korrespondensanalyse (CA)
Kanonisk korrespondensanalyse (CCA) på det samlede pollendatasæt fra de tre lokaliteter
viste, at både prøvernes alder, samt prøvernes oprindelse (lokalitet) er signifikant korrele-
rede med pollendata.

Partiel korrepondensanalyse (partial CA, prøvealder anvendt som kovariabel) afslørede, at
pollentyper med høje positive scores på den første ordinationsakse stammer fra arter, som
foretrækker lysåbne plantesamfund, mens pollentyper med lave scores produceres af
stærkt skyggegivende træer eller af skyggetolerante skovbundsplanter. Den første CA or-
dinationsakse kan altså opfattes som en latent variabel, der repræsenterer en lys-skygge
gradient. Udfra denne tolkning kan pollenprøvernes scores på første ordinationsakse an-
vendes som indikator for udviklingen i vegetationens lyskrav (eller skyggetolerance). Ind-
til 8000 f.Kr. var vegetationen stærkt lyskrævende, men erstattedes af skyggegiven-
de/tålende arter indtil ca. 4000 f.Kr. Perioderne 4000-3700 f.Kr., 3000-2500 f.Kr., 1800-
1000 f.Kr. og 600 e.Kr. - idag er intervaller, hvori vegetationen på alle tre lokaliteter æn-
dredes ret hurtigt mod samfund med mere lyskrævende arter. På trods af forskelle i vege-
tationsudviklingen på de tre lokaliteter peger CA resultaterne på at perioder med relativt
stærk kulturpåvirkning var synkrone indenfor det undersøgte område.

Pollendiagrammernes ændringsrater (rates of palynological change)
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Først diskuteres nogle vigtige egenskaber ved anvendelsen af ændringsrater i pollendia-
grammer som indikatorer for ændringsrater i vegetationen. Tidligere arbejder refereres,
hvori palynologiske ændringsrater har været anvendt.

Den højeste ændringsrate i de postglaciale pollendiagrammer er fundet omkring ca. 8000
f.Kr., hvor hassel bredte sig og et antal nye arter ankom. Pollenspektrene i perioden 400-
800 e.Kr. er ligeledes temmeligt forskellige fra analyserne i den forudgående 400 år perio-
de. Ved Skånsø og Kragsø er ændringsraten også høj indenfor de sidste 400 år.

Sammenlignes ændringsraterne fra de terrestriske pollendiagrammer med raterne i dia-
grammer over vådbundspollentyper ses det, at i begge tilfælde opnås de højeste rater om-
kring 8000 f.Kr. De høje værdier skyldes at nye arter indvandrer og ekspanderer både i sø-
erne og på landjorden, og de høje ændringsrater antages at afspejle en hurtig klimaæn-
dring. Også omkring 400-800 e.Kr. ses ret høje ændringsrater i både terrestriske og våd-
bundspollentyper, men dette kan både tolkes som klimatisk betinget og som kulturbetin-
get.

Æfbrændinghistorie
Afbrænding har i historisk tid været en af de økologisk mest betydningsfulde påvirkninger
af hederne. Afbrændingens historie er her forsøgt belyst ved af anvende mængden af mi-
kroskopisk kulstøv som indikator for intensiteten af afbrænding og pollen som indikator
for vegetationens respons på afbrændingen. Redundansanalyse (redundancy analysis,
RDA) med forward selection udvalgte lyngpollen som den eneste pollentype, der er kor-
releret med kulstøv ved Solsø, og beskrev sammenhængen mellem kulstøv og lyngpollen
ved følgende ligning

Ch = -8,62 + 1,3099 * Ca

hvor Ch og Ca er logaritmer til koncentrationen af kulstøv og pollen i sedimentprøverne
fra Solsø. Denne model blev anvendt til at estimere mængden af kulstøv udfra mængden
af lyngpollen ved Skånsø og Kragsø, og de estimerede værdier blev sammenlignet med de
faktisk fundne. Efter korrektion for formodet forskellig fokusering af kulstøv og pollen
under sedimentation i Skånsø var korrelationen høj mellem estimeret og observeret
mængde mikroskopisk kulstøv ved både Skånsø og Kragsø. Resultaterne tyder på, at
lynghederne bredte sig som følge af afbrændinger, og at de var afhængige af stadig vedli-
geholdelse ved afbrænding.

Postglacial vegetationsudvikling, syntese
Sen Yngre Dryas (repræsenteret ved perioden 9550-9150 f.Kr.).

Vegetationen var domineret af artsrige, lyskrævende urtesamfund med revling, men især
mod slutningen af perioden med en del ene, pil, røn og havtorn.

DKa-1 birk-græs-pil PAZ (9150-8400 f.Kr.).
Efter temperaturstigningen på overgangen til postglacial tid bredte birk og formodentlig
også pil sig, mens ene og revling blev mindre hyppige og flere af de lyselskende planter
forsvandt. Et maximum i græskurven i perioden 9000-8700 f.Kr. ved Skånsø synes at
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kunne korreleres med Rammelbeek fasen i Holland. Det konkluderes, at denne periode i
Vestdanmark sandsynligvist havde lidt lavere temperaturer end begyndelsen af pollenzo-
nen, men fremfor alt lavere nedbør. Efter 8700 f.Kr. fortsatte birk med at brede sig, men
skoven var stadig meget åben ved pollenzonens slutning.

DKa-2 birk-fyr PAZ (8400-7900 f.Kr.).
Fyr bredte sig i området ved begyndelsen af perioden, og skoven blev mere tæt. Samtidig
synes hassel at ankomme, men dens ekspansion var forsinket nogle århundreder. En lig-
nende forsinkelse synes afspejlet i andre jyske diagrammer, mens pollendiagrammer fra
Østdanmark synes at vise en ekspansion af hassel umiddelbart efter dens indvandring. Der
foreslås to hypoteser til forklaring af den tilsyneladende forsinkede udbredelse af hassel i
Jylland: en klimatisk gradient fra Øst- til Vestdanmark eller jordbundsfaktorer, som påvir-
kede populationernes vækstrater.

DKa-3 hassel-fyr-elm PAZ (7900-6400 f.Kr.).
Hassel ekspanderede hurtigt ved periodens start, og samtidig ankom tilsyneladende flere
arter med næsten samme udbredelse i Skandinavien i dag som hassel: humle, ørnebregne
og strandbo. Det foreslås, at disse vegetationsændringer skal ses som en reaktion på en
hurtig klimaændring, der måske skyldtes åbningen af den Engelske Kanal, hvorved Gulf-
strømmens fik pludselig adgang til Nordsøen sydfra. At dømme efter procentpollendia-
grammerne blev birken mindre hyppig ved hasselens ekspansion, men de næsten kon-
stante koncentrationer af birkepollen i sedimentet antyder, at konkurrencen mellem birk og
hassel måske var ringe. Det er karakteristisk for Vestjyske pollendiagrammer, at birken var
langt hyppigere fra Boreal tid og fremefter end i Østdanmark. Dette afspejler de dårligere
jordbunde i Vestjylland med generelt mere åbne skovtyper. Antallet af porer på elmepol-
len tyder på at skov-elm var den dominerende elmeart gennem postglacial tid, men at
skærm-elm måske var tilstede i perioden 8300-7000 f.Kr. Ekspansionen af el var tilsyne-
ladende metakron: ca. 7300 f.Kr. ved Skånsø, ca. 7000 f.Kr. ved Solsø. Ændringer i både
procent- og koncentrationspollendiagrammerne antyder, at el delvist udkonkurrerede fyr
og hassel på våd/fugtig bund. Lind ankom sandsynligvist ca. 7000 f.Kr., og dens ekspans i-
on førte til endnu en reduktion af hassel.

DKa-4 hassel-eg-el-elm-lind PAZ (6400-4000 f.Kr.).
I denne periode dækkedes landskabet af åbne skovtyper af birk, hassel, eg, el og lind. I lø-
bet af PAZ DKa-4 blev eg mere almindelig, ask ankom, mens hassel blev mindre frem-
trædende. Lind var almindeligere ved Skånsø end ved Solsø og Kragsø, hvilket formo-
dentlig afspejler forekomsten af mere næringsrige jordbundstyper indenfor pollenkildeom-
rådet ved Skånsø. Øgede mængder af mikroskopisk kulstøv tyder på, at den højere floristi-
ske artsrigdom i perioden 6000-5200 f.Kr. skyldtes øget hyppighed af vegetationsbrande.
Sammen med indikationen på lav vandstand i Skånsø og i en række sydsvenske søer i
samme periode tolkes den antaget øgede brandhyppighed som resultat af en klimaperiode
med lavere nedbør og flere lynantændte brande.

DKa-5 eg-ask-ørnebregne PAZ (4000-1200 f.Kr.).
Indtil 4000 f.Kr. var vegetationsudviklingen på de tre lokaliteter ret ensartet, men forskelle
i arealudnyttelse og vegetationens respons på denne medførte noget forskellige udvikling-
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forløb gennem de sidste 6000 år af postglacialtiden. Fælles for lokaliteterne er dog mang-
len på den i Østdanmark så typiske neolitiske "landnam"-sekvens med et maksimum af
birk efterfulgt af et langt maksimum af hassel. I perioden 4000-3000 f.Kr. afspejler lancet-
vejbred procenter på over 1.0 % landbrug på alle lokaliteter, men landskabet var hovedsa-
geligt stadigt dækket af åbne skovtyper af eg, birk, hassel, el og ask. Kort efter 3000 f.Kr.
afspejles skovtilbagegang på alle lokaliteter. Ved Solsø bredte hederne sig kraftigt og ved-
varende, mens overdrev blev forbigående mere udbredte ved Skånsø i perioden ca. 2800-
2400 f.Kr. Ved Kragsø fandt der kun en svag tilbagegang for skoven sted i perioden 3000-
2000 f.Kr., men den lyskrævende birk blev mere almindelig på bekostning af skyggetræ-
erne hassel, lind og el. Ca. 2100-1800 f.Kr. startede en ny afskovningsperiode på alle lo-
kaliteter, lynghederne udvidede deres areal endnu engang ved Solsø, mens overdrev bredte
sig ved Skånsø. Ved Kragsø var ændringerne ikke så store, men en vis ekspansion af
lynghede og overdrev synes at have fundet sted.

DKa-6 lyng-pors PAZ (1200 f.Kr. til 500 e.Kr.).
På de tre lokaliteter skete der en yderligere skovtilbagegang gennem denne periode. I alle
daterede Østdanske diagrammer afspejles en skovregenerationsfase med start omkring
200-400 e.Kr., hvori bøgen bredte sig for alvor. I Vestdanmark mangler en sådan regene-
rationsfase, kun ved Kragsø er den svagt afspejlet. På grundlag af sammenligning med
mængden af bøgepollen i moderne overfladeprøver konkluderes det, at bøg sandsynligvist
voksede i nærheden af Kragsø og Skånsø i tidsrummet mellem 800 og 1500 e.Kr., men at
det er uvist, om bøg nåede frem til Solsø-området før den blev indført i moderne tid. Bøg
bredte sig længere ind i Vestjylland end den nuværende udbredelse af antaget spontan bøg
afspejler, men det var den stærke og vedvarende kulturpåvirkning, der begrænsede bøgens
udbredelse, snarere end det var klimatiske og jordbundsmæssige årsager. Pollendiagram-
merne tyder på, at avnbøg havde en videre udbredelse omkring 500 f.Kr. end i dag.

DKa-7 lyng-rug-rødknæ (500-1800 e.Kr.).
I denne periode nåede skovene deres minimale og hederne deres maksimale arealmæssige
udbredelse. Specielt ved Kragsø var afskovningen meget kraftig i perioden 1000-1400
e.Kr. I tiden 600-900 e.Kr. ses på alle tre lokaliteter en stigning i mængden af pollen af rug
og rødknæ, hvilket antages at afspejle indførelsen af nye dyrkningsteknikker.

DKa-8 græs-korn-gran PAZ (1800 e.Kr. til i dag).
Denne zone afspejler den moderne opdyrkning og tilplantning af hederne. Egekrattenes hi-
storie er vanskelig at følge i de regionale pollendiagrammer, men kan følges i lokale dia-
grammer fra jordbunde i egekrat.

Hedernes historie
Som baggrund for de palæoøkologiske resultater gives en kort oversigt over hedernes an-
vendelse i det klassiske hedebrug og hedevegetationens respons på disse påvirkninger.
Hederne blev anvendt til græsning for får, kvæg og indtil 15-1600 tallet nok også for en
del geder. I dokumenter ældre end 1800-tallet er der indikationer på, at afbrændinger blev
anvendt til at forbedre græsningsmulighederne på hederne, mens afbrændinger i 1800-
tallet måske var mere tilfældige eller knyttet til opdyrkning af små lodder i heden. Ung
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lyng blev indsamlet til vinterfoder og lyngtørv blev afskåret på hederne til brændsel og til
det vestjyske koncentrationsagerbrug ("træk").

I moser eller klitter kan hedelyng forynge sig selv ved nedliggende, rodslående skud, men
på tør jord kræver lyngens foryngelse en kraftig påvirkning (afbrænding, afslåning, bid),
hvilket stimulerer til frøspiring eller til dannelse af nye skud fra basis af lyngplanterne. Det
højeste næringsværdi har ung lyng, men selv hos ung lyng er næringsindholdet lavere end
hos de fleste græsser. Fritgræssende får og kvæg foretrækker derfor græs, når det er til-
gængeligt, og lyng spises især i vintermånederne. Når en hede afbrændes, er der de første
år efter branden et stadie domineret af græs før lyngen igen overtager. Når lyngen bliver
gammel, overtager græs og revling igen dominansen, og til slut indvandrer buske og træer.
Successionen efter afskæring af lyngtørv på hederne synes at ligne successionen efter af-
brænding, men er mere udtrukket på grund af fjernelsen af næringsstoffer ved afskærin-
gen.

Der er flere ting, der tyder på, at lyngpollenet i søerne stammer fra tørbundssamfund sna-
rere end fra lyng, der voksede på moser. De forhistoriske heder var formodentlig af samme
plantegeografiske type som de nuværende danske heder, der derfor kan benyttes til sam-
menligning.

I perioden 8000-4000 f.Kr. voksede hedelyng formodentligt på mineraljord i lysninger ef-
ter stormfald eller især efter brande. Man kan forestille sig vegetationen på tør bund som
en vandrende mosaik af skovsamfund med små områder med hedevegetation i ethvert
tænkeligt successionsstadie. Brande, påsatte eller antændte af lyn, antages at have været
vigtige for vedligeholdelsen af denne vegetationsmosaik.

Den første permanente hedeekspansion, som er påvist i Danmark, begyndte ved Solsø ca.
3000 f.Kr., hvor heden tilsyneladende direkte erstattede en del af skoven. Lokale pollen-
diagrammer peger på, at denne ændring skyldtes græsning og afbrænding, mens agerdyrk-
ning synes at have haft en meget ringe betydning for hedernes ekspansion. Korrelationen
mellem mikroskopisk kulstøv og lyngpollen i søaflejringerne er et kraftigt indicium for, at
hederne blev vedligeholdt ved afbrænding, og den forskellige afbrændingshistorie på de
tre lokaliteter tyder på, at afbrændingerne efter 3000 f.Kr. hovedsageligt var anthropogene.
Der udvikles en hypotese til forklaring af hedernes forskellige historie på de tre lokaliteter.
Denne hypotese bygger dels på muligheden for vintergræsning på lyngheden, hvorved
indsamling af vinterfoder kunne begrænses og dels på, at mængden af lynghede kunne sty-
res ved afbrændinger. Overfor hedens fordel til vintergræsning står det faktum, at hede-
lyng har et lavere næringsindhold, end de fleste græsser har, og at hederne yder en dårlige-
re sommergræsning end overdrev. Hedens tidlige udbredelse ved Solsø forklares ved, at
jordbunden ved denne lokalitet allerede i begyndelsen af enkeltgravstid var så udvasket, at
kun græsser, hvis næringsindhold ikke er meget større end ung hedelyngs, kunne vokse
der. Allerede 3000 f.Kr. ved Solsø var lynghede derfor mere fordelagtig som græsnings-
ressource end overdrev, især på grund af muligheden for vintergræsning, og fremelsknin-
gen og vedligeholdelsen af lyngheden startede. Ved Kragsø var jordbunden også let udva-
skelig, men området lå mere marginalt, og behovet for græsningsarealer var derfor relativt
mindre. Hederne begyndte derfor meget senere at ekspandere. Ved den første skovtilbage-
gang ved Skånsø i den 2. årtusind f.Kr. var det ikke heder, der bredte sig, men græsdomi-
nerede overdrev, fordi jordbunden her var tilstrækkelig næringsrig til de gode græsser.
Men efterhånden som udvaskningen skred fremad, dominerede de fattige græsser mere og
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mere, og det blev nu mere fordelagtigt at have lynghede. Fremelskningen og vedligehol-
delsen af lyngheden startede derfor senere ved Skånsø end ved Solsø.

Hederne synes at have nået deres maksimale udbredelse i det 16.-17. århundrede. I lø-
bet af 1800-tallet aftog den traditionelle anvendelse af hederne og ene fik lov at brede
sig i mange egne. Pollendiagrammerne fra Vestjylland indicerer at lynghede med meget
ene er et temmelig moderne plantesamfund, udviklet efter vedligeholdelsen med af-
brændinger aftog.

Der er ingenting der tyder på, at hederne spredte sig eller vedligeholdtes som resultat af
indvandring af lyng på opgivne marker.

Konklusioner
De ændringer i vegetationen som afspejles i de tre vestjyske pollendiagrammer, er her
forsøgt forklaret med  klimaændringer, autigene processer (f. eks. jordbundsudvikling)
og forstyrrelser (f.eks. menneskets påvirkninger). Men efter de kraftige klimaændringer
i det første årtusind af postglacialtiden, der fulgtes af hurtige vegetationsændringer, an-
tages naturlige eller menneskeskabte forstyrrelser at have været den vigtigste mekanis-
me bag vegetationsændringerne. Samtidig synes det geografiske mønster i intensiteten
af arealanvendelsen på de tre undersøgte lokaliteter at have været relativt konstant ge n-
nem oldtiden. Nogle områder har således i hele perioden siden landbrugets indførelse
været temmelig marginale, mens andre konstant var mere centrale.
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Jens Bekmose

Heden i Oldtiden

Dette skal handle om oldtiden, 4.000 år på 20 min. Alligevel begynder jeg - om ikke i
nutiden - så dog i vor umiddelbare fortid, nemlig med hedesagen, som den blev lanceret
af Dalgas og Hedeselskabet efter nederlaget i 1864. Forholdet er nemlig, at hvis vi skal
forstå heden som økonomisk og kulturhistorisk fænomen, er vi nødt til at komme bag
om Dalgas´ nationale heltegerning.

Vi må ikke glemme, at hedeopdyrkningen i forrige århundrede ikke (kun) var en øko-
nomisk men (mindst) lige så meget en national sag. På en eller anden måde lykkedes
det for Dalgas, Hedeselskabet, Landbrugsrådet, eller hvem véd jeg, at forbinde opdyrk-
ningen af den jyske hede med det nationale traume efter tabet af Slesvig. Skal vi derfor
starte med at slå fast, at sammenknytningen af krigen i 64 med opdyrkningen af heden
er en historisk manipulation.

Vi kan imidlertid ikke nøje os med at konstatere den psykiske og subjektive kraft i Dal-
gas og Hedeselskabets virke, vi må af hensyn til den videre forståelse forsøge at bringe
et andet billede af heden i fokus, men det er ikke let, for Dalgas og Hedeselskabet har
rationaliteten og statistikken med sig. Statistikkerne siger os imidlertid ikke, hvorfor
Vestjylland i det hele taget skulle udvikles via landbruget? Der var andre og måske me-
re oplagte muligheder. På nogenlunde samme tid satsede Norge f.eks. på skibsfart og
blev en af den internationale søfarts giganter.

At Dalgas satsede på heden, var hvad dét var, men hvorfor blev han i den grad bakket
op af nationen? Hvorfor var det ikke Tietgen eller H.N. Andersen, der blev båret på
folkets hænder?

Forklaringen finder jeg i enevældens landbrugspolitik, som den specielt kommer til ud-
tryk i landboreformerne. Den politik er i sin retorik, sin selvforståelse, de åbenlyse og
skjulte dagsordener vendt mod den gamle økonomi, som vi kender den fra landsbyfæl-
lesskabet. Følgelig måtte denne traditionelle økonomi beskrives og forstås som ineffek-
tiv og forældet. Reformtoget kører, men hedeøkonomien bliver tilbage som en mulig-
hed for videreudvikling af landbrugslandets økonomi. Da den teknologiske udvikling
får kommunikationen over de endeløse hedeflader på plads, er det på landbruget - og
ikke (hjemme)industrien - der satses. Måske blot fordi landbrugsøkonomien har været i
fokus så længe.

Vil vi forstå hedens placering i den traditionelle økonomi, må vi først gøre os klart, at
heden ikke bare er forsømt landbrugsjord af almindelig (øst)dansk type. Det er en helt
speciel biotop med helt specielle muligheder, som til forskellig tid har givet ophav til
særegne - og undertiden meget velaflagte - erhvervsstrukturer. Som det første kan vi
derfor hæfte os ved, at man i det 18. årh. lokalt giver udtryk for, at det er Sallings ulyk-
ke, at de mangler ordentlig hede. Vi får samtidig at vide, at adelen brugte alle mulige
kneb for at gafle sig ind på hedeøkonomien, og det er kendt, at hedebrugene i perioder
tog dyr fra Østjylland i pension. Det på trods af, at heden vel har leveret sit kontingent
at de stude, der årligt blev drevet i store flokke til markederne i Hamburg og Altona.
Lægger vi hertil henvisninger, som - måske - kan tolkes som udsagn om, at man aktivt
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forsøger at få heden til at brede sig ud over det, som vi vil opfatte som dens naturlige
udbredelsesområde, kunne man godt få det indtryk, at heden ikke var helt uden økono-
misk interesse.

Hedebruget karakteriseres - som vi kender det - af en lang række bierhverv, og det an-
tages, at disse var nødvendige, fordi man ikke kunne overleve på bedrifterne alene.
Mængden og intensiteten i bierhvervene anskueliggør derfor, hvor fattigt hedebrugene
var. Spørgsmålet er imidlertid, om vi behøver at se sådan på det? Og min påstand er -
måske ikke uventet - at det gør vi ikke.

Hvis vi i lyset af denne påstand retter opmærksomheden mod bierhvervene, så er der ét
af disse, der bør påkalde sig vor særlige interesse - og det er brændevinet, som blev
produceret i rigelige mængder derude på heden, selv om det var strengt forbudt. Det er
ikke produktet i sig selv, der er interessant, men den omstændighed, at brændevinsde-
stillation er den traditionelle måde at omsætte overskudsproduktioner af korn eller kar-
tofler i områder med dårlige kommunikationer. Den amerikanske Bourbon regnes i den
sammenhæng som klassisk og typisk.

Jeg vil på denne baggrund foreslå, at vi opfatter det klassiske hedebrug som et produkt
af rigelige ressourcer, og rigelige skal i denne sammenhæng ses i forhold til befolk-

Fig.1
Neolitiske bygder identifi-
ceret ved fordelingen af
megalitgrave.
                  Jens Bekmose
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ningstallet. Det er disse "rigelige ressourcer", som i forening med håbløse kommunika-
tioner gav grobund til en sort økonomi, der var baseret på lige dele husflid og ska t-
te/toldunddragelser.

Denne økonomi var naturligvis i opposition til den centralistiske kommandoøkonomi,
hvis bagvaskelse vi har taget til os i en sådan grad, at den stadig styrer vor opfattelse af
livet på heden.

En prøveopmåling i 1763 af sognene omkring Randbøl viste, at agrenes antal var for-
doblet i forhold til Christian 5. matrikel fra 1683. Det er muligt, at det dyrkede areal
fluktuerede med behovene, hvad de så måtte være. Vi kan imidlertid ikke helt udeluk-
ket, at det traditionelle hedebrug omkring 1800 var inde i en krise med voksende be-
folkningstal, som gjorde, at man mere eller mindre var tvunget til at tage ny hede under
dyrkning. En sådan udvikling kunne også forklare en del af hedeopdyrkningen og sætte
i et mindste dele af bierhvervene i et andet lys.

Umiddelbart er der dog intet, der tyder på, at man omkring 1800 skulle være inde i et
voldsomt stigende misforhold mellem ressourcer og befolkning. Vi må dog nok regne
med et vist befolkningspres fra begyndelsen af 1800 - tallet, ellers vil det være svært at
forklare den dynamik, der i løbet af 19. århundrede kommer til at præge hele området.

Fig.2
Kommunikationsmodel
efter fordelingen af dob-
beltæggedestridsøkser.
                   Jens Bekmose
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Efter disse bemærkninger vender vi os mod oldtiden, og her vil vi få brug for nogle af
de elementer, der har beskæftiget os hos det traditionelle hedebrug. Det drejer sig først
og fremmest om de relativt set betydelige ressourcer, de vanskelige kommunikationer
og så den intensive vogntrafik, der holder bierhvervene oppe.

Indledningsvis kan vi konstatere, at i vor sammenhæng er heden mere et geografisk end
et botanisk begreb. Den proces, der efter næsten 3.000 år førte frem til heden, som vi
kender den, startede imidlertid allerede i bondestenalderens ældre fase, dyssetid, hvor
vi for næsten 5.000 år siden har ganske bofaste bebyggelser specielt ved Esbjerg og
Ringkøbing  (se fig.1) med spor efter en eller anden form for jordbrug.

Forholdene ændrer sig ikke under den næste periode, jættestuetid. Vi fornemmer imid-
lertid nu ansatser til en egen struktur på kanten af Alheden - og det er nyt (se fig. 2).
Forholdet er imidlertid, at vi i den allerseneste del af jættestuetid får et nyt markant ind-
slag af grave ude på hedesandsformationerne, og det er muligt, at disse grave markerer
en vis ekspansion ud på selve heden.

Jeg har skånet Jer længe, men nu er der ingen vej uden om. Nu er det arkæologi, der
gælder: Enkeltgravstiden identificeres nu som en særlig periode af oldtiden, der ligger
mellem jættestuetid og stenalderens slutfase, og i tid taler vi om første halvdel af 3. år-
tusinde.

Denne særlige periode - altså enkeltgravstiden -  har navn efter en særlig gravskik, som
er jordfæste under eller i en gravhøj. Det er videre typisk, at gravinventaret domineres
af stridsøkser og af nogle meget specielle lerkar (se fig. 3).

Det hører med til billedet, at Enkeltgravskulturen er en meget uniform kultur, og det si-
ger i det mindste mig, at denne tid har været karakteriseret ved hurtige og intensive
kontakter og måske også af en slags handel.

Det antages ofte, at Enkeltgravskulturen bæres af indoeuropæiske indvandrere, der fra
et urhjem et eller andet sted i Rusland har bredt sig gennem store dele af Europa helt op
til Danmark. Her har man i første omgang holdt sig til den jyske Alhede, men senere
har man så bredt sig ud over hele landet.

Arkæologisk deles Enkeltgravskulturen i 3 faser, og fordelingen af de tre faser, eller
noget der minder om dem, viser, hvordan Enkeltgravskulturen gradvis breder sig op
gennem Jylland på kanten af Alheden og herfra videre til det øvrige land. Alt i smukke-
ste overensstemmelse med den almindelige teoridannelse (se fig. 4, 5 & 6).

I stedet for fordeling og ophobning af fund kunne man imidlertid også interessere sig
for sammenhængen mellem de enkelte ledetyper. Forbinder vi  de enkelte fund med det
nærmeste af samme type, får vi en hypotetisk sammenhæng (model) mellem de for-
skellige fund.
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En sådan model viser, at Enkeltgravskulturen indspinder hele hedestrukturen i et tæt
net. Der kan derfor ikke være tvivl om, at denne biotop på en eller anden måde er af af-
gørende betydning for hele enkeltgravsfolket (se fig. 7).

Dette billede af en sammenhæng mellem den jyske Enkeltgravskultur og det, vi senere
vil karakterisere som de danske hedeegne, kan yderligere styrkes ved en sammenlig-
ning  med den anden gren af Enkeltgravskulturen, som man kalder Ødansk Enkelt-
gravskultur.

Vi tager atter lidt arkæologi: Det har altid være et arkæologisk problem, at den jyske
Enkeltgravskultur i det fattige hedemiljø er repræsenteret med et overdådigt materiale,
mens den tilsvarende tid på den fede muld i  Østjylland og på Øerne blot giver sig til
kende i nogle sølle håndfulde skår og økser.Forholdet er imidlertid, at hele det eksorbi-
tante jyske materiale stammer fra en særlig gravskik, der mangler i Østdanmark.

Fig. 3.
Enkeltgravskulturens tre hovedfaser efter gravenes placering i højen:
Undergravstid, bundgravstid og overgravstid set fra venstre mod højre.

Tegning Henrik Vester Jørgensen.
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    Fig. 5.
   Udbredelsen  af udviklede
   Enkeltgravskultur,
   Glob F-G

Jens Bekmose.

Fig. 4
Udbredelsen af den tidlige Enkelt-
gravskultur. Glob A-C.

Jens Bekmose

Eliminerer vi den særlige jyske gravskik fra
materialet, bliver der af den strålende jyske
kultur ikke meget mere tilbage end det, vi
kender fra Øerne.

Vi ved nu, at Enkeltgravskulturen her i landet
har to udformninger, der kendes på små detaljer
i øksernes og lerkarrenes udformning. Det
væsentlige er imidlertid, at de to grupper er
geografisk klart adskilte, og at den jyske er
klart og entydigt knyttet til de senere
hedeområder (se fig. 7 og 8 ).

Her i disse formodede magre og fattige
områder har den så fået en særlig rig udform-
ning, og det kræver en forklaring. Forklaringen
findes i en 50 år gam-mel undersøgel-se, som

Nationalmuseets 1. afdeling stod for. Det
meget store materiale fra denne undersø-
gelse, kan vi samle i en enkel struktur, der på
et eller andet niveau afspejler den måde, som
Jysk Enkeltgravskultur udnyttede ressour-
cerne på (fig. 9).

Den helt afgørende formation er den silde-
bensformede struktur (se fig. 10), der stræk-
ker sig gennem hele området på grænsen
mellem den gode lerjord og hedens dårlige
sandbund. Strukturen defineres af gravhøje,
men det er også her, vi finder bopladserne.
Så det er lige her, at tidens hovedveje har
været lokaliseret. Bopladser og gårde lå ud til

den store vej. Her boede man, og her var man i
tæt, nær og hurtig kontakt med fæller og
slægtninge. Vejene bar handelsmænd og
bissekræmmere forbi med varer og sladder, og
konspiratorer lagde vejen forbi for at udøve
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Fig. 6
Udbredelsen af den sene Enkeltgravskultur,
Glob K-L

Jens Bekmose.

den højere politik, og samle støtter og proselytter.

Det væsentlige i vor sammenhæng er  imidlertid ikke selve hovedstrukturen, men de
talrige mere eller mindre kraftigt markerede sidegrene. Det interessante er nemlig, at
alle disse sideveje ender blindt, og at rummet mellem sidegrenene kan udfyldes af lø s-
fund.

Der er mange problemer knyttet
til tolkningen af løsfundene. I
øjeblikket er der blandt
arkæologer en tendens til i al
væsentlighed kun at tolke dem
som kultiske henlæggelser - ofre
kort sagt. Det er efter min
mening for snævert, og jeg
opfatter løsfundskategorien som
et konglomerat af alt: Depotfund,
offerfund, bopladsfund, gravfund
samt - og det er i virkeligheden
nok det mest kontroversielle -
tilfældigt tabte eller bortkastede
sager.  Der er for mig ingen tvivl
om, at løsfundene, der - når alt
det andet er sorteret fra - består
af tabte og bortkastede genstan-
de, - markerer aktivitetsområder
af en eller anden art. Og vi ser, at
disse aktivitetsområder, fordeler
sig over hele spektret af jord-
bundstyper: Den tunge, men
frugtbare lerjord var - trods alle
teorier om det modsatte – in-
teressant for enkeltgravs-folkene

- meget interessant. Bakke-
sandsformationerne var heller
ikke uden interesse, tilsyne-
ladende har de også haft en
særlig værdi som veldrænede
steder at anbringe bopladserne.

Det er i vores sammenhæng  imidlertid også af betydning, at vi også ser en klar og stor
interesse for hedefladerne. Det er naturligvis - fristes man næsten til at sige - primært
enge og ådale, der har påkaldt sig interesse, men fundbilledet viser, at også de rene he-
deflader har været af en vis - omend måske sekundær - betydning. Her må vi imidlertid
holde os for øje, at i modsætning til vådområderne, så fandtes hedefladerne overalt. Der
var derfor ikke grund til specielt at opsøge dem, heller ikke selv om denne biotop måtte
have spillet en større rolle, end fundbilledet umiddelbart giver os anle dning til at tro.



36

Fig. 7
Kommunikationsdiagram omfattende øksetyperne
A-D.

Jens Bekmose

I den arkæologiske teoridannelse antages det normalt, at der har været knyttet forskelli-
ge vegetationstyper til de forskellige jordbundstyper. På lerjorden forventer vi at finde
kraftig, tæt løvskov af tidens dominerende art. På bakkesandet og specielt på hedesan-
det forventer vi en mere åben og mindre fast etableret trævegetation, måske for hede-
sandets vedkommende med et vist indslag af lyng og græsser. Vådområderne har vel

været præget af græsser og
urter måske med et større
eller mindre indslag af pil og
lignende. Langs fjorde og
bugter vil vi her og der
forvente en natur præget af
strandengsvegetation. Det
betyder, at enkeltgravs-fol-
kene har placeret sig centralt
i biodiversiteten, og herved
har de givet sig selv
mulighed for at trække på
hele spektret.

Det væsentlige er nemlig
ikke selve botanikken, men
de muligheder den giver det
primitive landbrug. De for-
skellige jordbundstyper kun-
ne formentlig tilbyde forskel-
lige muligheder året om. Vi
kunne måske forestille os, at
dyrene blev drevet til de
forskellige græsningsområ-
der efter en eller anden
cyklus. De lette jorde kan
have budt på tidlig
græsning, engens og
vådområdernes betydning
kunne øges hen over året, og

om efteråret og i det tidligste forår burde der være masser af næring og læ at hente i
skovens løv og grene, rent bortset fra at skoven var uundværlig som leverandør af
brænde og tømmer.

Hedefladerne kunne med sin bestand af stedsegrøn lyng byde på vintergræsning, og og-
så strandengene havde sit at tilbyde: Rør til tagdækning og foder til kreaturer. Det er
muligt, at dyreholdet blev kombineret med en eller anden form for sæterbrug med oste-
fremstilling. Og et eller andet sted har man haft sine marker; hvad enten det så var små
svedjer i skoven eller på heden, så havde de yderlig den fordel, at de efter nogle afgrø-
der gav rigelig med græsning.

Man har trukket hæmningsløst på alle ressourcer, og det kunne man gøre, fordi man har
løst transportproblemet.  Det er ikke tilfældigt, at man placerede sine gårde midt i en
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Fig. 8
Kommunikationsdiagram for Globs østlige
øksetyper.

Jens Bekmose

 transportkorridor, der pløjer sig tværs gennem landskabet. Det er grundlæggende hele
ideen. I nyere tid er det transportteknologien (jernbanerne), som åbner op for ny udnyt-

telse af hedeområderne. Og sådan
var det også i enkeltgravstid.
Fordelingen af bebyggelsen langs
transportkorridoren giver mulighed
både for spredning af bebyggelsen
i forhold til ressourcerne og for den
kontakt med andre menne-sker,
som er en simpel mental og fysisk
nødvendighed for livets op-
retholdelse.

Spredningen sikrer levestandarden,
fordi det giver den enkelte
mulighed for at råde over de
betydelige arealer med varierede
ressourcer, som måtte til for at
kompensere for den trods alt be-
skedne foderværdi pr . arealen-hed.

Det kunne stille krav om flyt-ning
og transporter langt af led, og
derfor tror jeg, at vognen kan gøres
til symbol for det teknologiske
gennembrud, der gør det hele
muligt. Det er nok ikke vognen
som sådan, men den med vognen
integrerede økonomi, som
enkeltgravsfolkene bygger op på
kanten af heden, der giver disse
folk et helt utroligt materielt løft.

Vognen er direkte - gennem skivehjul - dokumenteret til enkeltgravstiden. Muligvis har
vi spor efter den i allerede fra slutningen af jættestuetid, alligevel er det min opfattelse,
at vognen ikke spiller nogen rolle i dysse/jættestuetid, fordi den ikke havde nogen væ-
sentlig funktion. Forholdet er nemlig, at bebyggelsen i den tidlige bondestenalder er
samlet i små lukkede enheder, hvor den interne transport næppe overstiger 3-5 km. Og
her var apostlenes heste og måske en kano alt, hvad man behøvede for at komme om-
kring Det er derfor næppe tilfældigt, at mange af de tidlige bondebygder er grupperet o
mkring små arkipelager. De beskyttede farvande virker  velegnede for sejlads i små åb-
ne både bedste mulighed - for primitiv sejlads her i landet.

Vognen gør det altså muligt at udnytte de differentierede men spredte ressourcer, der er
til rådighed på heden og samtidig fastholde de sociale relationer inden for gruppen. Den
nye økonomi etableres tilsyneladende hurtigt og voldsomt. Det er i den sammenhæng
tilstrækkeligt at nævne, at hovedparten af de knap 10.000 gravhøje, disse folk har ef-
terladt sig, er rejst i den ældste fase - og de er alle sammen bygget inden for en periode
af nogle få hundrede år.
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Mens vognen introduceres på heden med alt, hvad det indebærer, udvikles der i den øv-
rige del af landet en marinbaseret variant af Enkeltgravskulturen. De danske øhave og
de andre indre farvande blev indspundet i et tæt net af bådforbindelser, som også førte
langt uden for landets grænser. Til Jæren og Gotland. Helt til det øvre Norrland, tusin d-
vis af kilometer hjemmefra kom man, og gennem Limfjorden havde man kontakt vest-
over til England og Vesteuropa med – måske!

Måske har også denne marine kultur et ekstensiveret jordbrug i bunden. Forholdet er
nemlig, at der allerede i jættestuetid sker en betydelig ændring af bebyggelsesstrukturen
på Sjælland. Vigtigst er, at bebyggelsen vender sig mod kysten og orienterer sig efter
transportmulighederne i de indre farva nde.

Fig. 9
Isometrisk model over Enjeltgravstidens bebyggelsestruktur i Nordvestjylland. Bopladserne er markeret
med et kors.
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For os er det imidlertid interessant, at bebyggelsen samtidig organiseres i båndformede
strukturer, der orienterer sig efter de indre kommunikationer og integrerer naturressour-
cer som Saltbæk Vig, Store og Lille Åmose (se fig 11). På mange måder minder denne
struktur om Enkeltgravsbebyggelsen, som vi kender den fra Jylland. Den afgørende for-
skel er imidlertid (måske), at aktivitetsområderne på Sjælland integreres i kommunika-
tionsstrukturen, mens de på heden altså ligger udenfor. Alligevel vil jeg hævde, at de
organisatoriske - eller hvorfor ikke - planlægningsmæssige - instrumenter og forudsæt-
ninger for udnyttelsen af jyske hedesandsområder er til stede allerede i Jættestuetid. Da
også teknologien kommer på plads, sørger den - og befolkningsudviklingen - for resten.

en mod stenalderens slutning går den jyske Enkeltgravskulturens traditionelle livsform i
opløsning. Den er presset af den nye tid, og nogle steder søger den ligefrem bort fra det
naturgrundlag, der gav den sin særlige karakter. Enkelte undersøgelser har vist, at ste n-
aldergravene kan være dækket af metertykke sandflugtslag, mens man i de samme om-
råder omvendt kan finde bronzealderhøje, der stort set er fri for enhver form for flyve-
sandsdannelse.

Fig 10
Isometrisk kortlægning af formodede enkeltgravshøje i Nordvestjylland..

Jens Bekmose
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Fig. 11
Mellemneolitisk tragtbægerkultur; koimmunikationsmodel konstrueret på basis af  jættestuernes og de
polygonale dyssers fordeling.

Disse få iagttagelser kan ikke bruges til nogen som helst form for generel konklusion.
Alligevel kan de godt være en del af forklaringen, som så kunne være, at det økonomi-
ske grundlag bag den Jyske Enkeltgravskultur bryder sammen på grund af overudnyt-
telse.

Den regenerering og rekonstruktion af hedeøkonomien, der var en simpel nødvendig-
hed for en fortsat udnyttelse af heden, giver sig biologisk til kende ved en vis regenere-
ring af skoven sidst i stenalderen. Det sker kun langsomt, men naturgenopretningen
kunne være bragt til ende en gang i ældre bronzealder, hvor vi ser, at hedeøkonomien
knyttes fastere til det øvrige land.

Det sker nok i meget høj grad på den marinbaserede kulturs præmisser, men i rudimen-
tets skikkelse finder vi stadig spor af enkeltgravstidens særlige økonomiske strukturer,
og måske har den været udgangspunkt for en ny økonomisk vækst på heden.
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Det er vanskeligt at have nogen mening om, hvad en regenerering af økonomien måtte
indebære. Det er imidlertid nærliggende at antage, at udnyttelsen af græsningsressour-
cerne måtte lægges om. Selv forestiller jeg mig, at Enkeltgravstidens økonomi i høj
grad var baseret på kvæg. Jeg kan nok henvise til arkæologiske fund og indicier, der
kan tydes i den retning, men jeg vil hellere pege på, at nogle af de største sandflugter i
nyere tid - efter overleveringen - skal være startet af et par tyre, der kom op og slås, så
græstotterne fløj.

Personligt tillægger jeg ikke historien konkret sandhedsindhold, men jeg ser de kæm-
pende tyre som en mental arketype på en trussel, der kunne jage folk fra bord og gård -
Det var de store kvægflokke, der rev hul på det skrøbelige væksttæppe og lagde landet
blot for sandflugtens hærgen. Dyreholdet skulle lægges om, men der måtte også ske en
udtynding af befolkningen på heden.

Under et hav af forudsætninger kan man skønne, at der i løbet af enkeltgravstid sker
noget, der ligner en fordobling af befolkningstallet ude på heden. Dette skulle så i
dolktid være fulgt af mindst endnu en fordobling. Normalt vil man i primitive ager-
brugssamfund regne med noget, der ligner en fordobling af befolkningstallet pr. 1000
år. Hedeøkonomien har således i den sidste 500-1.000 år af stenalderen absorberet et
betydeligt befolkningsoverskud, hvis den da ikke selv direkte har initieret en voldsom
befolkningstilvækst. Og en gang sidst i stenalderen er grænsen så nået.

Fordelingen af bronzealderens høje, der i Vestjylland samler sig omkring de gamle
bygder ved Ringkøbing og Esbjerg (se fig. 13), kunne i og for sig tyde på, at der sker en
vis udtynding af bebyggelsen. Vi ser nemlig, at der sker en vis koncentration af højene
ind mod de gamle bebyggelsescentre, og det er i modsætning til forholdene f.eks. i
Himmerland, hvor højene viser et ekspansivt mønster.

De yngste flintdolke stammer fra ældre bronzeralder, og deres fordeling viser en række
med højene beslægtede træk, men vore bebyggelser ved Ringkøbing og specielt den
ved Esbjerg er svagt belagt med disse sene dolke. Vi kan vælge mellem mange tolknin-
ger: Forskel i gravskik kunne være en, forskel i relativ metalrigelighed en anden, ny so-
cial struktur en tredje o.s.v. Selv foretrækker jeg den relativt enkle forklaring, at der er
forholdsvis få knivstikkere om forholdsvis mange højgrave. Der er således i dolkene en
vis indikation på, at der i begyndelsen af bronzealderen sker en vis udtynding af bebyg-
gelsen af hedeområderne samtidig med, at vi gennem det betydelige arbejde, der er in-
vesteret i højene, atter kan skabe os et billede af forholdsvis rigelige ressourcer. Altså
en relativt betydelig økonomisk kapacitet fordelt på forholdsvis få hænder.

I begyndelsen af ældre jernalder skifter det arkæologiske kildemateriale karakter, og det
har betydning både for den arkæologiske analyse og syntesen. Det kan være svært at
fastholde et sammenhængende forløb, og det giver os helt nye problemformuleringer.
Nu er det imidlertid sådan, at dette indlæg er det eneste, der beskæftiger sig med oldti-
dens kulturudvikling i hedeegnene, og jeg skal derfor forsøge at trække nogle hovedli-
nier op mod historisk tid.

Jeg har nævnt, at vi må forestille os stenalderens bebyggelse i form af spredte gårde,
der er bundet sammen af en fast vejstruktur. Bronzealderen bringer tilsyneladende in-
gen afgørende ændringer i dette mønster, men det er som nævnt sandsynligt, at bebyg-
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gelsen indskrænkes eller rettere trækker sig sammen. I den forstand sker der en kon-
centration, selv om befolkningstallet absolut set evt. formindskes.

I ældre jernalder - og vi nærmer os nu tiden omkring Kristi fødsel - sker der atter noget
ude vest på, og for første gang kan vi nu dokumentere både permanente marker og
landsbyer. Markerne ses inden for arkæologien som udtryk for en eller anden fikseret
ejendomsret til jorden med alt, hvad dette måtte indebære. Mere interessant er dog må-
ske dyrkningens permanente karakter. Normalt vil man antage, at den lette vestjyske
jord hurtigt ville blive udpint, hvorfor både ejendomsretten og de permanente marker
kunne være ret ligegyldig. Selv om jeg er klar over, at vi normalt henlægger
markgødskning til yngre jernalder - måske omkring 5.-6. århundrede -  så mener jeg, vi
alene på grund af de permanente marker må overveje, om man ikke er begyndt med en
eller anden form for gødskning allerede omkring år 0.

Bronzealderens koncentration af bebyggelsen fortsætter i ældre jernalder og føres her til
sin logiske konsekvens nemlig vore tidligste landsbyer. Denne udvikling er fælles for
hele landet, og det er nok så sandsynligt, at almindelige sociologiske forhold har spillet
en større rolle i den proces end økonomiske og demografiske forhold på heden.

Fig. 12
Bronzealderens bebyggelse på ba-
siss af fordelingen af tidens flint-
dolke (D:6)
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Fig. 13
Fordelingen af gravhøje (> 1,5 m ) for-
mentlig fra bronzealdren.

Jens Bekmose

Undersøgelser har vist, at disse gamle
landsbyer har det med at flytte rundt.
Flytningerne fri-gjorde ganske vist
landsbyernes kulturlag til dyrkning,
alligevel har jeg svært ved at se flyt-
ningerne som led i en eksten-siveret
dyrkningsstrategi, hvor markerne og med
dem bebyg-gelsen måtte flyttes for at
modvirke udpining. Måske må vi snarere
antage, at flytningerne er af mere social
end landbrugpraktisk art, hvad den
dybere mening så end måtte være.

I bebyggelsesmæsssig henseende syntes
tiden omkring 0, at være et højdepunkt
ude på de lette jorde, og forklaringen på
ekspansionen søges normalt i
bebyggelsesforholdende i det omgivende
land. De gode jorde antages ganske
simpelt at være så hårdt bebygget, at
dele af befolkningen presses ud på de
fattige jorde mod vest. Hvad angår op-
høret af bebyggelsen, foreslog den
tidligere rigsantikvar P.V. Glob, at
bebyggelserne gik under på grund af en
kvægsygdom, som beror på mangel på
spormetallet kobolt i foderet. Ideen er
selvfølgelig, at naturgrundlaget slår
tilbage, når udnyttelsen bliver for hård, i
dette tilfælde fordi de lette jorde havde
svært ved at fastholde og opbygge
tilstrækkelige reserver af mineraler

Springer vi nu frem til vikingetiden, så er bebyggelsen domineret af meget store enkelt-
gårde eller godser. Der er næppe tvivl om, at der her er tale om spor efter det meget
mægtige godsejeroligarki, der også tager sig mæle i en række af runestenene. Spørgs-
målet er i et vist omfang, om dette aristokrati har monopoliseret alle hedens ressourcer,
eller om der også her har eksisteret den selvejende bondeklasse, som man kender fra
den ældre Edda.

Med udgangspunkt i sogneopdelingen - som man vel kan lægge i tidlig middelalder,
måske 11. - 12. århundrede - kan man skønne, at hedeegne  var forholdsvis tyndt befol-
ket i middelalderen (se fig. 14). Esbjeregområdet – som op gennem hele oldtiden har
markeret sig tydelig i vore udbredelseskort, er også forholdsvis fremstående i tidlig
middelalder. Tyngdepunktet er dog forskudt mod marsken, og Esbjerg/Hjerting frem-
står mere som en udløber af aktiviteterne herude.
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Tilsvarende gælder områderne nord for Ringkøbing Fjord, der synes nært knyttet til
Limfjorden. Det vestlige Limfjord syntes nu - som så mange gange før - at være af en
vis betydning, hvilket også giver sig til kende i kirkebyggeriet.

Muligvis skal den omstændighed, at områderne ved Ringkøbing Fjord tilsyneladende
oplever en vis dynamik i tidlig middelalder, ses i det samme lys. I det mindste er der en
vis tilbøjelighed til at antage, at Ringkøbing fjord tidligere havde en vis søfartsmæssig
kapacitet. Men dette synes at være slut omkring 1500, hvor hedeområderne atter har
svært ved at markere sig i bebyggelsesmæssig samme nhæng.

Skal vi sammenfatte vore indtryk af udviklingen på heden, synes jeg, at det springer i
øjnene, at heden typisk har en ganske svag befolkningsudvikling. Det er forholdsvist
klart et marginalt område, som - kan vi tilføje - normalt ikke optræder som en samlet
struktur. Den slutter sig nemlig - for den nordlige dels vedkommende - til Limfjords-
området, mens den sydlige del er knyttet til Østjylland med Als og i nyere tid altså også
til marsken.

Dette er normalbilledet, men undertiden brydes det pludseligt med en voldsom ekspan-
sion til følge. Første gang, vi ser det, er i enkeltgravstid, men det sker også i ældre jern-
alder, måske også i vikingetid og middelalder. I alle tilfælde er ekspansionen knyttet til
en nyorganisering af udnyttelsesstrukturen: Enkeltgravstidens vognbårne, ekstensivere-

Befolkningsfordelingen i tidlig
middelalder med udgangs-
punkt i sognenes størrelse.

Jens Bekmose



45

de kvægbrug, ældre jernalders flyttelandsbyer med permanente, måske gødede marker,
vikingetidens storgodser og middelalderens skibsbåren handelsstruktur.

Måske indvarsler det traditionelle hedebrug i virkeligheden også et nyt udnyttelsesmøn-
ster: En art præindustrialisering, hvor landbrugserhvervet skubbes i baggrunden til for-
del for husflid og handel.

Det er ikke kun fra den jyske hede, at bierhverv i stor skala er kendt. Andre eksempler
er jerntrådsarbejde i Småland og brædder og træ i Helsingeland. Det er en stor diskussi-
on, om disse protoindustrier fører - eller kan føre - til en egentlig industrialisering.
Tekstilfabrikkerne i Herning og omegn er velkendte, i Sverige er småindustrierne i An-
derstorp og Gnosjö det ikke mindre, og savværksindustrien i Helsingeland hører stadig
til de større - også på verdensplan. Sammenhængen mellem protoindustri og industriali-
sering er ikke så ligetil, men for de eksemplers vedkommende, som jeg har nævnt, sy-
nes sammenhængen mellem husflid og industrialisering så åbenlys, at det kræver en
god forklaring at påstå noget andet.

Jeg er nu endt, hvor jeg begyndte, ved Dalgas Storværk. I Ringkøbing Amts regionplan
står, at landbrug og fiskeri er bærende for amtet, og at man vil, at så skal forblive - in-
gen tvivl om at hedeopdyrkningen kaster lange skygge



46

Litteraturliste:

Andersen, Valdemar: Den jyske Hedekolonisation. 1970
Becker, C.J. : Enkeltgravskulturen på de danske Øer. Årbøger for nordisk Oldkyndig-
hed og Historie . 1936
Becker, C.J. : Stendyngegrave fra mellemneolitisktid , Årbøger for nordisk Oldkyndig-
hed og Historie. 1959
Bekmose, Jens: Megalitgrave og megalitbygder, Antikvariske studier. 1977
Brøndsted, Johannes: Danmarks Oldtid III, Jernalderen. 1960 og Kortbilaget
Cour, Vilhelm la: Sjællands ældste Bygder. 1927
Ebbesen, Klaus: Die jüngere Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln.  1975
Ellekilde, Hans: Folkeliv på den jyske Hede. De danske Heder II. 1943
Glob, P.V.: Studier over den jyske Enkeltgravskultur. Årbøger for nordisk Oldkyndig-
hed og Historie. 1944
Hansen, Poul: Landet der skabtes om. 1945
Huberman, Leo: Det amerikanska folkets historia.  (We, the People). 1973
Hvass, Lone: Landsbyen og samfundet, Jernalderen I. 1980
Hvass, Steen: Vorbasse The Viking-age Settlement at Vorbasse, Central Jutland. Acta
Archaelogica 1880
Jørgensen, Harald: Ringkøbing historie  J.P. Trap Danmark. 1965
Karsten, Per: Att kasta yxan i sjön . Acta achaeologica Lundensia. 1994
Lomborg, Ebbe: Die Flintdolche Dänemarks.  1975
Malmros, Claus og Henrik Tauber: Kulstof-14 dateringer af dansk enkeltgravskultur.
Årbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1975
Mathiassen, Therkel: Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse, Nationalmuseets
Skrifter. 1948
Mathiassen, Therkel: Nordvestsjællands Oldtidsbebyggelse. 1959
Mathiessen, Hugo: Den sorte Jyde. 1939
Odgaard, Bent : Kulturlandskabets historie i Vestjylland, Antikvariske studier. 1985
Odgaard, Bent: Pollenanalyser fra Kragsø 1990 . Pollenanalytiske undersøgelser 1988-
89-90 1991
Odgaard, Bent Vad: The Holocene vegetation history of northern West Jutland, Opera
Botanica 123. 1994
Rostholm, Hans: Nye fund fra yngre stenalder fra Skarrild Overby og Lille Hamborg.
Hardsyssel Årbog. 1977a
Rostholm, Hans: Neolitiske skivehjul fra Kideris og Bjerregård i Midtjylland. Kuml.
1977b
Wienberg, Jes: Den gotiske labyrint. 1993



47

Karsten Klindt-Jensen

Afskovningens historie på baggrund af skriftligt kildemateriale

Det kan virke noget paradoksalt at tale om hedens afskovning ud fra historisk kildema-
teriale, eftersom lyngheden blev et veletableret landskabselement længe før historisk
tid. Kan man overhovedet vente at finde belæg for, at Vestjylland skulle have båret
egentlige skove indenfor historisk tid? - Det skulle da højest være forblæste egekrat og
enkeltstående vindbøjede træer, som det kendes fra mange af 1800-tallets landskabs-
malerier med heden som hovedmotiv.

Diskussion om, hvorvidt skoven gik forud for heden er mere end halvanden hundrede
år gammel. I 1800-tallets 2. halvdel får den praktisk betydning, eftersom man stod over
for at skulle rejse plantager på den magre hedejord. Hedeselskabets primus motor, En-
rico Mylius Dalgas indså, at hvis det kunne dokumenteres, at hedeegnene ikke kun i
forhistorisk, men endnu i historisk tid havde båret skov, og at lyngen er et senere til-
kommet fænomen, måtte det kunne lade sig gøre at 'genrejse' de gamle skove. Ved at
gennemgå præsteindberetningerne til oldforskeren Ole Worm fandt han, at der endnu i
første halvdel af 1600-tallet havde eksisteret skove på den østlige del af Skovbjerg bak-
keø. Fra botanisk side var man dog skeptisk over for tanken om, at skoven nogensinde
skulle have haft større udbredelse på heden; det gjaldt navnlig de ufrugtbare hedesletter.
Der var tydeligvis behov for flere undersøgelser til at klarlægge problemet.

Pollenanalysen blev det værktøj, som løste spørgsmålet om skovens historie i Vestjyl-
land, hvilket først skete i midten af vort århundrede under megen diskussion. Vi ved nu,
at skoven succerede senglacialtidens tundravegetation og bredte sig over det meste af
Vestjylland.

Skovtilbagegangen begynder som nævnt allerede i forhistorisk tid og tager fart gennem
jernalderen, navnlig som følge af indførelsen af et ekstensivt landbrug, ikke 'naturlige'
årsager. I litteraturen nævnes ofte, at lyngheden havde størst udbredelse i 1700- og
1800-tallet, hvilket betyder, at andre vegetationstyper må have eksisteret forud. Ege-
krattene repræsenterer mere eller mindre direkte efterkommere af tidligere skove, idet
deres træsammensætning afviger fra de skovtyper, man finder ud fra pollenanalyser.

Den foreliggende undersøgelse omfatter overvejende området vest for hovedstilstands-
linien gennem Jylland.

For at identificere afskovningen må man først forsøge at kortlægge de historiske skove.
Efter enevældens indførelse i 1660 er der stort set ikke noget at komme efter - beklage-
ligvis, for her begynder kilderigdommen ellers at vokse kraftigt. Man skal tilbage til
1500-tallet, idet mængden af ældre anvendelige kilder er ringe.

Nogle kilder er udgivet, f.eks. Præsteindberetningerne til Ole Worm, hvoraf anden ræk-
ke fra ca. 1638-41 er mest interessant, da den repræsenterer en af de tidligste, noge n-
lunde systematiske topografiske beskrivelse på sogneniveau, vi råder over. Historiske
kort er naturligvis en anden vigtig kilde, skønt der kun foreligger et enkelt større
kortværk fra midten af 1600- tallet (Johannes Mejer) dækkende hele landet; her findes
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enkelte historiske skove i Vest- og Midtjylland dokumenteret. For Sønderjyllands ved-
kommende afbildes adskillige skove, idet denne landsdel adskiller sig fra det øvrige
undersøgelsesområde ved, at skovene endnu ikke var ganske udryddede omkr. 1660.
Blandt de utrykte kilder må især nævnes 'Danske Kancelli', der er udgivet i uddrag, så
man lettere kan finde frem til relevante lokaliteter (ejendomme), der har været inddra-
get i Kronens mageskifter. Navnlig under Frederik d. II's regeringstid skete der omfat-
tende skifter, som involverede gods i Vestjylland. Af dokumenterne fremgår, hvad de
enkelte fæste/selvejergårde betalte i landgilde - det viser sig, at både skovsvin som
skovvogn var udbredte skatter. Begge er skovindicerende, men fortæller ikke nødven-
digvis, hvor skovene voksede, ligesom man må påregne, at der kan have været tale om
fiktive eller retrospektive, altså ikke længere aktuelle skatter.

Skovvogn er en mærkværdig størrelse med oprindelse i middelalderen. Nogle anser den
for at være en træstamme på 14 alen (godt 8,8 m), der skal afleveres til lenssædet. Iføl-
ge et af de gennemgåede mageskifter fra slutningen af 1500-tallet drejer det sig om et
træ, hvis størrelse ikke må overskride, hvad 2 heste kan trække.

Det forholder sig således, at man jævnligt påtræffer ejendomme, hvorom udtrykkeligt
anføres, at brugeren tilforn betalte f. eks. skovvogn, ligesom en ejendom undertiden ses
mageskiftet flere gange, første gang med skovsvin, senere blot 'svin' som en del af
landgilden. Det tyder stærkt på, at der har eksisteret lokale skove, som forsvandt me l-
lem ejendomsskifterne. For Bølling og Hammerum herreders vedkommende er vi så
heldige at råde over en udgivet jordebog fra 1498, Lundenæs slots jordebog, der inde-
holder en fortegnelse over Kronens gårde med angivelse af hver gårds landgilde. Efter-
følgende kilder giver mulighed for at vurdere udviklingen af skovskatter; at disse ikke
har været fiktive fremgår af, at skove omtales i forbindelse med lensoverdragelser i før-
ste halvdel af 1500-tallet.

'Kancelliets Brevbøger', før enevælden en slags indenrigs korrespondancesamling, der
nu foreligger som trykt udgivelse, indeholder bl.a. breve, hvoraf man kan udlede noget
om skovsituationen i Vestjylland, navnlig hvad angår Lundenæs len.

Frederik d. III's matrikel 1662-64 bygger på den gamle landgildes sammensætning.
Specielt m.h.t. skovskatter skal man være opmærksom på, at der (omkring 1660) enten
må være tale om formelle ydelser, eller ydelser, der blev hentet fra Østjylland - det
gælder især skovvogn, som endnu var en udbredt skat, bortset fra dele af Skodborg,
Hind og Ulfborg herreder. 'Kul', dvs. trækul og 'ved' forekommer hyppigt i det sydvest-
lige Jylland.

For Sønderjyllands vedkommende er inddraget skovbeskrivelser fra mellem 1705 og -
34.

Endelig skal bemærkes, at undersøgelsen også har omfattet såkaldte 'negative' kilder,
dvs. kilder, der eksplicit oplyser, at en given egn ikke rummer skove.

Ud fra ovennævnte kilder og jordbundens beskaffenhed bliver det muligt at sige noget
om de historiske skoves struktur og principielle lokalisering. Skovene var gennemgåen-
de lysåbne og præget af græsning. Egen, herunder vintereg (Querqus petraea) domine-
rede trævæksten, hvilket skyldes, at eg kan tilpasse sig stort set alle jordbundstyper,
vådområder dog undtaget, samt at træet tåler gentagne nedskæringer, såkaldt stævning,
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som vides at have været praktiseret gennem nyere historisk tid. Egedominansen i de
nuværende krat er således til dels kulturbestemt. Nogle partier af Vestjyllands bakkeøer
har så stort et lerindhold, at træsammensætningen nærmede sig østdanske skove, idet
man finder både bøg og lind m.m., bortset fra de nordvestligste egne. Endelig må der
stedvis have stået skov omkring åløbene, hvor jordbunden indeholder flere fine partik-
ler end sandfladerne. Her har især vokset dunbirk og rødel, der fordrer meget vand.

Tvis Krat sydøst for Holstebro indeholder ege der er 200 år eller ældre. Krattet kan gi-
ve et indtryk af, hvordan Vestjyllands skove engang så ud.

Der findes indikationer eller direkte dokumentation for, at hedesletterne enkelte steder
var skovdækkede helt op i 1600-tallet, hvilket skyldes mindre græsningstryk o.a. kul-
turintensitet. Man må forestille sig en åben skov bestående af ikke fuldt ud voksne ege-
træer, hvor en forøgelse i græsnings- eller hugsttrykket kunne betyde udryddelse. Efter-
følgende vil podsoleringen tiltage, lyngen rykke frem. Ved fortsat ekstensiv kultur -
især græsning og lyngafbrænding - bliver det efterhånden umuligt for træerne at genin-
vandre.

Forsøger man nu at arbejde disse kilder sammen, fås indtryk af skovenes udbredelse
omkring 1500. Det viser sig, at en stor del af Vestjylland har båret spredte skove og
krat, nogle steder endog mere sammenhængende som f.eks. omkring Herning-Ikast,
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Malt herred og Nr. Rangstrup herred samt Farrisbæltet i Sønderjylland, der ser ud til at
have været overordentlige skovrig; dette hænger utvivlsomt bl.a. sammen med noget
bedre jordbund og klima end nordpå. Varmekrævende arter som lind, vedbend og
kristtorn forekommer således jævnligt. Der er endvidere indikationer på, at egnen om-
kring Esbjerg samt store dele af det kystnære område mod Ringkøbing fjord har rum-
met skove, eftersom adskillige gårde her var pålagt skovskatter. Skovfattige områder
optræder fortrinsvis i den nordvestlige del af området, Kron- og Klosterheden, samt på
Karup hedeslette, idet der dog nok har eksisteret spredte trægrupper i Karup ådal. En-
delig har et område syd for Ulfborg (Torsted s.) og Grindstedområdet henligget åbent.

Som tidligere omtalt sker der i 1500-tallets sidste årtier det, at mange gårde får erstattet
deres skovskatter med en pengeafgift, skovsvin bliver til 'almindelige' svin. Vi hører
også, at reparationer på lenssæderne hen mod år 1600 kræver tilførsel af træ fra skove-
ne i Silkeborg len. Endvidere begynder sandflugten at blive et alvorligt problem langs
kysten; gentagne gange ansøger beboerne om nedsættelse af landgilden, fordi deres
avlsmarker er overføget med sand. Denne sandflugt må hænge sammen med overud-
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nyttelse, hvorved vegetationen, som bandt sandet, er blevet fjernet, så vinden har fået
frit spil; dertil har klimaet måske en overgang haft mere blæsende/ cyklonisk karakter.
Hvad skovene angår, må konverteringen af skatterne indicere en arealindskrænkning,
fordi tømmertræ tydeligvis var blevet en mangelvare. Kun i Sønderjylland synes tilba-
gegangen mindre markant, skønt der ikke længere kan tales om den udbredelse, som
fandtes o. 1500.

I 1600-tallets begyndelse fandtes der endnu skov i Herning-Ikast området, Malt herred
samt muligvis egnen omkring Varde (nuværende Gjellerup krat) og spredt omkring i
Sønderjylland. Flere af disse skove kendes ved navn og er forholdsvis veldokumentere-
de. I løbet af de sidste årtier hen imod 1660 forsvinder skovene helt eller afløses af krat.

Sammenfattende kan afskovningen i Vestjylland mellem 1500 og 1660 inddeles i 2 ho-
vedfaser, 1: fra ca. 1550 til -70 og 2: fra ca. 1625 til -60. Den nedre grænse for fase 1 er
fastsat ud fra, at der stort set ikke før dette tidspunkt optræder fiktive skovydelser eller
indberetninger om sandflugt. Fase 2's omfang er forholdsvis veldefineret ud fra beret-
ninger og synsforretninger vedr. forhuggede skove.

Spørgsmålet er nu: Hvorfor sker der så kraftige reduktioner af skovarealet? Skovene
har altid været genstand for forskellige udnyttelser, hugst, græsning m.m., så det er
næppe disse aktiviteter, som isoleret er skyld i tilbagegangen. Den må hænge sammen
med driftsmæssige ændringer hos landbruget, voksende behov for træ - allerede i 1552
blev der udstedt kongeligt forbud mod at bygge bulhuse i Jylland for "at skovene ikke
skal forhugges". Lad det være sagt straks, vi kender ikke den eller de nærmere årsager
til hændelsesforløbet. Det har været påpeget, at væksten i studeproduktion siden slu t-
ningen af 1400-tallet kan have medført øget behov for græsningsarealer på bekostning
af skovene, navnlig efter at det sidste bondeoprør var blevet nedkæmpet i 1534. Hertil
kan indvendes, at dels falder eksporten drastisk efter 1567, hvor Den nederlandske Krig
starter, dels går man efterhånden over til forårsdrivning, der kræver staldning, således,
at behovet for græsning må have været vigende. Endelig forskydes produktionen mod
øst i løbet af perioden. Man må derfor snarere finde forklaringen i de omvæltninger, re-
formationen indebar, sekulariseringen af klostrene med om-/nybygninger til følge samt
det ekspanderende herregårdsbyggeri i 1500- tallets senere årtier. Stadig synes der dog
at være mange uafklarede forhold i denne udvikling set i relation til kulturlandskabet.

Visse egne, bl.a. Karup hedeslettes sydlige del, vides at have været genstand for myre-
malmudvinding, der var meget brændselskrævende. Noget tyder på, at denne udvinding
stoppede hen mod år 1600 på grund af træmangel, simpelt hen fordi de lokale skove var
blevet forhuggede. En tilsvarende situation gjorde sig gældende på Læsø og Anholt,
hvis fyrreskove angiveligt blev udryddet på grund af den her stedfundne saltsydning.

Fase 2 er bedre dokumenteret. 3 krigshandlinger fandt sted indenfor perioden, først fra
1627-29, da de kejserlige tropper væltede ind over Jylland som følge af Chr. d. IV's en-
gagement i 30-års krigen, anden gang fra 1643-45 under den såkaldte Torstenssonkrig
og endelig under krigen mod Sverige 1657-60. Navnlig under de 2 sidste krige skete
der iflg. Ole Worm og forskellige synsforretninger skamhugster på skovene i Malt og
Hammerum herreder.

1600-tallet var karakteriseret ved et relativt koldt klima, der som bekendt fik skæbne-
svanger betydning for landet, da svenskerne i 1659 gik over de tilfrosne bælter. Denne
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kolde periode, der for alvor sætter ind hen mod århundredets midte, synes at hænge
sammen med usædvanlig lille solaktivitet, der igen skal være skyld i en tempera-
tursænkning i Europa. Under solplet minimum aftager strømmen af elektrisk ladede
partikler mod jordens magnetosfære (det, der skaber nordlys) og dermed C-14 produk-
tionen, hvilket er konstateret ud fra dendrokronologi. Vi hører mest om de kolde vintre,
men der er næppe tvivl om, at også andre årstider var gennemgående køligere end sæd-
vanligt, i hvilken forbindelse frost langt ud på foråret har været ødelæggende mod især
unge træer og skud. Dertil kommer, at brændselsbehovet for at holde kulden fra døren
har krævet større hugster og dermed pres på skovene. De fjendtlige troppers forhugge l-
ser må ses som led i en demoralisering af befolkningen, når knappe ressourcer reduce-
res yderligere.

Afslutning
Det vestjyske kulturlandskab gennemgik store forandringer indenfor en periode på 150
år. Hvor visse egne i begyndelsen havde båret skov på op mod 25% eller mere af area-
let, og hvor det oftest  var reglen, at hvert sogn havde tilgang til tømmertræ fra småsko-
ve, var situationen til sidst den, at stort set intet brugbart træ fandtes tilbage i landsde-
len, alt var forandret til hede, anden dværgvegetation eller krat. Det er drastisk udvik-
ling, der har flere årsager både vertikalt (tidsmæssigt) og horisontalt (regionalt).

Vi kan se omridset til nogle af de faktorer, der har spillet med i forvandlingen. Vi
mangler at etablere mere præcise årsags-virkningsrelationer, hvor samspillet mellem
jordudnyttelsesformer, herunder skov- og landbrug, fysiske faktorer som jordbund,
klima, hydrologi m.m. undersøges. De fysiske data er allerede i vid udstrækning kor t-
lagt, tilbage står at udbygge vor viden om landbrugsforholdene i 1500-tallet, herunder
landgildens sammensætning som indikator for arealudnyttelsen, samt etablere en data-
base med skov-/ hede relevante historiske kilder, navnlig indsamlet fra landsarkiverne.

Indlægget er hovedsagelig sammendrag af en større publikation under forberedelse til
udgivelse med titlen: Skovudbredelsen i Vestjylland ca. 1500-1660.
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Gudrun Gormsen

Hedelandskab og hedebrug - energistrømme i hedebondens drifts-
former set ud fra en overordnet betragtning.

I mange egne af Vestjylland er landbrugets historie nært forbundet med hedens historie
og hedens udbredelse. I oldtiden og middelalderen handler det om landbrugets udvik-
ling og den deraf følgende udvidelse af græsnings- og hedearealerne. I historisk tid træ-
der det mørke Jylland  med de dominerende, øde hedestrækninger frem. Staten fattede
tidligt interesse for opdyrkning af de jyske heder, men det er først i de sidste hundrede
år, fra ca. 1880 til 1940, at perspektivet flyttes til den massive hedeopdyrkning og den
totale forandring af det gamle, jyske landskab. Det er en indsats, som næsten alle da n-
skere har hørt om, og derfor kan vi tale om den jyske hede som et begreb, der umidde l-
bart forstås af alle.

"Midt- og Vestjyllands Forvandling er visselig en Bedrift, men få ofrer det en Tanke,
hvor høj Prisen i mangfoldige Tilfælde har været", skrev Hugo Matthiessen i 1939 i sin
bog "Den sorte Jyde" om hedens kulturhistorie (Matthiessen 1939:106), og han fortsatte
med at citere fra de betragtninger, som distriktslæge Sigurd Rambusch i Sjørup ved den
nordlige kant af Alheden gjorde sig omkring 1900: "Naar man som jeg har haft Lejlig-
hed til at følge saadan en Nybygger og hans Familie i en Aarrække, saa køles Begej-
stringen for Hedeopdyrkningen noget af. Med gode Kræfter og lyst Haab tager man fat
paa Hedens Oppløjning. 10-15 Aar senere er Mand og Hustru krummede af Slidet og
hostende, Børnene blege og kirtelsvage. Heden er forsvunden, men Prioriteten er ste-
get. Kosten er skral, men Slidet vokset. Livsmodet er borte og Tuberkulosen kommet in-
dendørs. Under utroligt Slid og Savn er Heden forvandlet til Agerland, men han, der
hidførte denne Forvandling, han naar sjældent at leve blot eet Aar paa Livets Lysside"
(Rambusch 1910:34 f.)

Sigurd Rambusch kunne også have kradse bemærkninger til overs for andelsbevæge l-
sen; men jeg er overbevist om, at uden andelsbevægelsens organisering af fælles ind-
køb, af f.eks. kunstgødning og moderne kraftfoder, og dens organisering af forædlingen
og afsætning af landbrugsproduktionen havde de økonomiske betingelser for rentable
småbrug i de jyske hedeegne nok ikke været så gunstige. Dertil kommer Hedeselska-
bets indsats: tilvejebringelse af mergel og anlæggelse af mergelbaner samt skabelsen af
læ - læhegnene omkring gårdene og deres marker og plantagerne, der gav læ i det åbne,
vide land. Efterhånden kunne det lade sig gøre at starte på en hedelod med én ko og
stille og roligt arbejde hen på at udvide besætningen og jordtilliggendet og intensivere
driften, og mange af disse husmænd på heden opnåede at få præmie for veldrevne land-
brug. Præmiehusmanden (se Damgaard 1983:44) er modsætningen til de fæstehus-
mænd, som Steen Steensen Blicher skildrer i sin landøkonomiske beskrivelse af Viborg
Amt i 1839 (Blicher 1839:49). Efter Blichers opfattelse led disse husmænd, som lejede
et stykke bar hede uden adgang til eng, så kummerlig en tilværelse, at den udparcelle-
ring fra hedegårde, som blev mulig fra 1830, burde forbydes.  Før eller siden ville de
ende hos fattigvæsenet, disse tidlige hedeopdyrkere, som vi også kan kalde dem.

Den følgende beskrivelse af hedelandskabet og hedebruget og brugets driftsformer
bygger på den viden, jeg har om det klassiske eller det førindustrielle hedebrug, dvs. ti-
den før de store hedeopdyrkninger sætter ind. Det drejer sig altså om det 18. og 19. år-
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Kort over Haderup sogn. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1800.

hundrede. Jeg vil ikke beskæftige mig med hedens husmænd, hverken det 18. eller 19.
århundredes parcellister eller dem, der avancerede til præmiehusmænd. I sin bog "He-
dens hemmeligheder" konkluderer Peter Henningsen, at man må operere med forskelli-
ge kategorier af hedebønder, der har hver sin livsform: engbonden, hede-/engbonden og
den rene hedebonde, der ikke har adgang til eng. (Henningsen 1995:141f.) Jeg er enig
med Peter Henningsen i, at vores opfattelse af hedebønder skal nuanceres. Engbonden
er storbonden og den såkaldte, rene hedebonde hedeegnenes småbruger.
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Her, hvor der skal sættes fokus på sammenhængen mellem heden og hedebruget og på
driftsformens energibalance, vil jeg tage udgangspunkt i den traditionelle brugsstørrelse
i dansk landbrug: gården, og det drejer sig om gården af middel størrelse.

Betragter vi bebyggelsesmønsteret i de vestjyske hedeegne ved matrikuleringen i 1688,
som er den første samlede oversigt, vi får over brugsenhederne og deres jordtilliggende,
domineres det af de såkaldte enestegårde. Der er ikke mange huse. Til alle disse brug
hører såvel ager, eng som hede. Hvor der er rigelig og god eng, kan man finde en større
tæthed af gårde eller store gårde. Hvor engene er små og kun bærer få læs "ondt hø", er
bebyggelsen sparsom. Det er ikke en ny iagttagelse. Et gammelt ord siger da også, at
eng føder ager, eller at eng er agers moder. Det er en kendsgerning, som al traditionel
landbrugsdrift har måttet indrette sig efter. Størrelsen af det dyrkede areal er afhængig
af mængden af animalsk gødning, gødningsmængden er afhængig af besætningens stør-
relse, og besætningens størrelse afhænger af den mængde foder, der er til rådighed til
græsning og staldfodring om vinteren. I denne traditionelle balance har man derudover
lokalt haft mulighed for at tilføre agerjorden næringsstoffer, som findes i og hentes fra
udyrkede områder.

Til alle gårde i de vestjyske hedeområder hørte der store, udyrkede hedearealer (på flere
hundrede tønder land, ja sine steder over tusind). Hedeegnenes store fåreflokke græsse-
de i hederne, her plukkede man tækkelyng, bagelyng og sengelyng. Her slog man
brændelyng og strølyng med den karakteristiske lyngle, og her skar man hedetørv til
brændsel. Og det var også fra disse store hedestykker, at man kunne hente supplerende
næring til sit jordbrug. Al denne aktivitet i heden satte naturligvis sit præg på landska-
bet. De hedeområder, som de gamle hedebønder udnyttede, havde ikke megen lighed
med den moderne, fredede naturplejede hede, hvor vi gerne vil opretholde en jævn
vækst af hedelyng.

Vi får et indtryk af, hvordan Alheden så ud i 1751, da kommissionen, der arbejdede
med kolonialiseringen af Alheden berejste området, og skrev: "Jorden er vel på mange
steder af en sådan beskaffenhed, at den særdeles i våde somre kunne give korn, for-
nemmelig rug og boghvede; men da heden fast overalt er opgravet, dels til ildebrænd-
selstørv, dels tørv som brændes på stedet i sammenlagte stakke for at gødske agrene
med asken, og dels tørv, som hjemføres for at blande i gødningen i gården og siden at
føre på ageren så er (den) mange steder så flået og flækket, at den blotte sandbund er
alene tilbage og andre steder er så tynd jord eller tørveskjold tilovers, at den ikke med
plov kunne vendes uden at oppløje den røde, grudede sand." (Andersen 1971:21)

Man kunne altså gøde jorden med aske fra afbrændte hedetørv, eller man kunne grave
tørv i heden og blande disse tørv op med sin staldgødning. Det er en praksis, som alle
1800-tallets landøkonomer har beskrevet som værende i brug i de vestjyske hedegne.
De har iagttaget mønsteret. Flere beskriver processen som en kompostering af gødnin-
gen, og enkelte taler om kompostgødning. Nogle mener, at bønderne blandede deres
gødning op med jord og tørv for derigennem at strække den sparsomme gødnings-
mængde, andre at ren staldgødning var for hidsig på den magre sandbund. Knud Aa-
gaard, som i 1811 fik udgivet sin "Veiledning ved en Gaards Drift i Hedeegne" konsta-
terer, at "Erfaringen viser, at den Ager, som blev gjødet med Blandingsmøg giver høie-
re og stærkere Rug det første Aar end en anden ved  Siden, som fik bart Klægmøg"
(Aagaard 1811:17), og J.B. Krarup formodede i 1899, at "Hovedhensigten hermed har
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Kort over Staulund gårdens jortder.

dog vistnok været at faa Gjødningsmassen forøget og at faa Sandjorderne befæstede
ved en Berigelse med Muld" (Krarup 1899:289).

Bjarne Stoklund har undersøgt brugen af tørvegødning i Vest- og Nordjylland. Han
konstaterer, at det var almindeligt udbredt at blande sin staldgødning op med tørv eller
jord, og at praksis varierede fra egn til egn, og han mener ligesom Sofus Christiansen,
at man ved komposteringen fik frigjort kvælstof. Ved at tilføre agerjorden blandet gø d-
ning forbedrede man jordstrukturen. Udvaskningen og sandflugten dæmpedes, og den
lette jord kunne bedre holde på fugtigheden (Stoklund 1990). Sofus Christiansen har
beskrevet det grundlæggende princip for denne dyrkningspraksis: I de egentlige hede-
egne, dvs. på de gamle smeltevandssletter, er jordbunden fattig. Vegetationen i heden er
degraderet, og jordbunden formår knap at magasinere plantenæringsstof og vand. For at
opnå den optimale produktivitet må man derfor bestræbe sig på at magasinere vand og
næringsstof og eventuelt også koncentrere det i udvalgte områder, således at man bedst
kan udnytte og styre den lave arealproduktivitet. I hedebruget indgik som allerede
nævnt tre forskellige arealklasser: engen, ageren (indmarken) og heden (udmarken).
Dertil kommer toften og kålgården samt stalden og møddingen. De forskellige areal-
klasser kunne udnyttes uafhængigt af hinanden.
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Heden kunne f.eks. græsses af får størstedelen af året. Driftsformen var imidlertid i me-
get vid udstrækning baseret på et udnyttelsesmønster, hvor udnyttelsen af én arealklasse
var koblet sammen med og en forudsætning for en effektiv udnyttelse af en anden. Det
er vigtigt, siger Sofus Christiansen, for at forstå hedebruget og dets samlede effekt. (se
Gormsen 1991:12)

Jeg kan bedst nærmere belyse energistrømme i det traditionelle hedebrug ved at fokuse-
re på et enkelt brug, nemlig hedebonden Peder Knudsens landbrug, som det udfoldede
sig i første del af 1800-tallet. Peder Knudsen levede i den lille bebyggelse Staulund i
Haderup sogn på Karup hedeslette, der hører til blandt de dårligste hedesletter i Dan-
mark. Jorderne i sognet var sandede, sine steder skarpsandede og grænsende til flyve-
sand. Sognet var meget tyndt befolket og bebyggelsen koncentreret til vandløbene.

Fra 1829 til sin død i 1857 førte Peder Knudsen dagbog over de arbejder, der foregik på
gården, og det så nøje, at man ikke blot kan se, hvilke arbejdsopgaver, der blev udført
den pågældende dag, men også ofte kan se, hvor de fandt sted, hvem af gårdens folk,
der udførte dem, og hvad de involverede af materialer og trækkraft. Dagbogen giver
altså et meget detailleret indblik i gårdens drift. Da den endvidere dækker en lang tids-
periode, er det trods et væld af forskellige oplysninger muligt at udlede en grundlæg-
gende ensartethed og regelmæssighed, der tegner et sikkert mønster. Desuden kan man
foretage en vis kvantificering.

Skønt Peder Knudsen var en fremtrædende mand i sognet og bestred flere offentlige
tillidshverv, viser de efterhånden mange undersøgelser vedr. hedebruget, som jeg har
foretaget med udgangspunkt i hans dagbog, at han er repræsentativ for driftsmønsteret i
hedebruget i Midtjylland i det 19. århundrede, om end ældre folk i sognet i dag kan

Illustrationen energistrømmene i et lukket kredsløb. Fra engen og heden kommer hø,
lynghø og "træk". Dette indgår i produktionen på forskellig måde, hvorefter det bruges
som gødning på ageren. Da man kan købe kunstgødning ude fra, bryder hedebrugsøko-
nomien sammen og lynghederne dyrkes op.
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Billedet viser Peder Knudsens gård med engene og agerjorden vest og syd for gården.
Grænsen er bækken , der løber i lavningen.
Foto Niels Hørlück Jessen, 1999.

Arbejdsåret på Peder Knudsens gård udarbejdet for alle år, som dagbogen omfatter.
Gudrun Gormsen

fortælle, at hans gård regnedes for den bedste i sognet. Til gården, som altså var en ve l-
drevet, men langtfra ualmindelig hedegård, hørte der knap 500 tdl. jord, der bestod af
55 tdl. agerjord, 12 tdl. eng og omkring 400 tdl. hede.
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Antal indhøstede læs hø og lyng på Pder Knudsens gård 1829-1856.
Gudrun Gormsen

Besætningen på gården bestod af 2 heste, 2-4 køer, 3-6 stykker ungkvæg samt 40-60
får, og denne størrelse var afpasset græsnings- og fodermængden. Dagbogen illustrerer,
at gården ikke kunne føde mere kvæg. I 1832 måtte Peder Knudsen f. eks. bytte en stud
med en anden, "da jeg var bange for at beholde den for Sommeren da den er for stor til
min Græsning". (5.3.1832) Kvæget græssede i engene indtil høslæt og derefter på de
hvilende agre. Somme tider kunne det blive nødvendigt at supplere denne græsning.
"Slog noget Eng paa grund af Mangel paa Græs til Kreaturerne".  (8.7.1833)

Græsning var ét problem, foder et andet. Fodringen af dyrene krævede påpasselighed.
Peder Knudsen fodrede altid selv. Andre kunne øde foder væk, og det måtte man "med
mueligste Omhue undgaae saavel af Nødvendighed, da Foderet er ringe i Forhold til
Antallet af Kreaturer som af Ærefrygt for det Høieste Væsen som lod dette vokse"
(3.3.1830). Var det knapt med foder (i reglen sidst på vinteren), tyede man til lyng som
supplement til det normale foder. Sommeren 1843 var meget våd og høsten ringe. Midt
i januar i det følgende år noterede Peder Knudsen derfor: "I Dag fik Kvæget første
Gang Lyng som femte Foder, nu agter jeg at give Lyng som et lille sjette Foder. Til Kø-
erne suppleres med Hø, Studene har faaet et Foder Lyng siden Jul". (15.1.1844) Og det
forår måtte kvæget tidligere på græs end sædvanligt. "De 6 unge Stude var i Dag paa
Marken da Foderet er mindsket betydeligt." (6.4.1844)

Fåreholdet var i høj grad baseret på græsning og foderbjergning i heden. Fårene gik i
hederne hele året rundt og kom kun på stald, når vejret var dårligt. "Gav saa meget Snee
at vi var bange Faarene ikke kunne klare det. Derfor gik vi i Heden at lede efter dem".
(12.11.1829) Fårenes vinterfoder bestod af hø og lyng, mens kvæget åd en del rughalm
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Opsteminingen der leder vandet ud i kanalerne på Peder Knudsens eng. Til højre i billedet
ses et moderne omløb af hensyn til optrækkende fisk.
Foto Niels Hørlück Jessen, 1999.

og byghalm, noget hø og indtil jul lidt rivning fra stubmarkerne. Hø - og det vil sige
enghø - var datidens kraftfoder. Rigeligt og godt hø havde altså også betydning for
gødningens kvalitet. Det krævede gode enge. Og fra 1834 til 1837 forandrede Peder
Knudsen alle sine engstykker til vandingseng. Ved hjælp af et system af kanaler og
render og dæmninger over åen kunne han overrisle alle sine engkroge og agerjord be-
liggende derved. Tidens landøkonomer talte varmt for engvanding og lovede en bety-
delig øgning af høbjergningen. En sammenregning af den mængde hø, som Peder
Knudsen kørte hjem fra sine enge, viser dog ikke nogen stor øgning af den høstede hø-
mængde. Måske kunne han undgå pludselige fald i høhøsten. Fra 1840 havde han mu-
lighed for efterslæt i engen, og kvaliteten af høet blev sandsynligvis også bedre. Peder
Knudsen skelnede mellem hø til heste, fæ og får, og dagbogen fortæller os, at efter
nogle år er der en tendens til, at han kunne høste mere hø til heste og køer end tidligere.
Han kunne  imidlertid ikke holde mere kvæg på grund af vandingen. På den anden side
brugte han så meget tid på at anlægge og vedligeholde engvandingsanlægget, at det må
have haft en effekt, om end den var så lille, at man ikke kan se en klar tendens ud fra
dagbogens notater.

Med Hedeselskabets virksomhed blev der anlagt mange og store vandingskanaler og
enge i Vestjylland; men jeg er sikker på, at engvandingen og dermed forbedringen af
engene går længere tilbage i tid i Vestjylland. Peder Knudsen talte  med sin morbroder
om anlæggelsen af vandingsengen. Det var den Peder Stoulund i Vallerbæk i Karup
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Mængden af indhøstet rug, havre og byg, opgivet i traver på Peder Knudsens
gård 1829-1856.
Gudrun Gormsen

sogn, som Blicher i sin landøkonomiske beskrivelse af Viborg Amt roser for særdeles
gode resultater med engvanding i begyndelsen af 1800-tallet. Et tinglyst dokument vi-
ser ligeledes, at Peder Knudsens nabo i Staulund fik ret til at bruge vandet i Staulund
Bæk til vanding i 1826. (Skrubbeltrang 1966:75) Næringsstofferne i vandet kunne altså
medvirke til engenes og dermed foderets forbedring, ja Peder Stoulund opnåede endog
at forvandle lynghede til agerjord ved sin vanding.

Til den vegetabilske produktion havde Peder Knudsen tre forskellige typer jord til sin
rådighed: "Marken", dvs. de agre, der lå i indmarken omkring gården, de lavere liggen-
de jorder ned mod engene, og de såkaldte hedeagre, en form for udmarksjord, der lå i
selve heden eller på kanten af heden.

På de lavt liggende jorder dyrkede Peder Knudsen havre og byg. På disse jorder, der
dyrkedes i 4-6 år, og hvilede i en lidt længere periode, brugte han fortrinsvis hestemøg
og aske i form af askegødning (aske fra ilstederne blandet med svinemøg) eller aske-
tørv.

Hedeagrene var udmarker i heden, som man dyrkede i få år og derefter lod hvile i 20-30
år. I hviletiden sprang agrene i lyng. "For Plovningens skyld" slog eller brændte Peder
Knudsen derfor ofte lyngen. Asken virkede som gødning,. Ellers brugte man ingen
gødning på disse jorder - undtagen til kartofter, som gerne var den første afgrøde i den
rå jord. Da gav man hver kartoffel en lille klat tør fåregødning. Efter kartoflerne blev
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der taget 3-4 rugafgrøder. Hedeagrene var som alle Peder Knudsens markstykker sårba-
re for vind og vejr, og de bar præg af den manglende gødskning og jordbearbejdning.
"Da Rugstraaene kun var enkelte slog vi Rugen sammen med Spergel uden at binde den
i Neg". (13.8.1853) "Slog vi lidt Rug mest Græs paa Hedeager." (19.8.1855)

Kartoflerne gav imidlertid godt på disse hedeagre, og de fleste af de kartofler, Peder
Knudsen avlede, blev dyrket i udmarken. Dagbogen illustrerer, hvorledes kartoffelavlen
vandt stigende indpas i Peder Knudsens landbrug fra 1830 til 1839. I begyndelsen af
1830'erne plantede han nogle få skæpper kartofler, og han måtte låne eller købe den
nødvendige mængde læggekartofler. I slutningen af 1830'erne var avlen stabiliseret så
meget, at han derefter lagde omring 30 skæpper kartofler af egen avl hvert år og  høste-
de 25-30 tdr. kartofler. De fleste blev spist i husholdningen. "Samlede sidste Kartofler
paa Hedeagre omtrent 26 Skæpper Spisekartofler som blev lagt i Laden og 5 Skæpper
smaae som blev lagt i Bryggerset. Nær ved Gaarden blev 5 Skæpper lagt. Jeg antager
vi fik omtrent 10 Skæpper af hvilken Halvdelen allerede er spist" (25.10.1841) De små
kartofler blev brugt til foder, hovedsagelig til grisen. "Vi slagtede Grisen. Den er ikke
blevet rigtig fedet siden vi ikke har hverken Korn eller Kartofler og ingen Penge til at
købe Foder for". (10.4.1851) Kartoflerne blev også brugt til opfedning. "Vi slagtede
den saakaldte brogede Koe. Siden den 13. denne Maaned er den nævnte Koe fedet med
Kartofler og fedet godt."  (25.10.1850)

Marken var den højest beliggende og dermed tørreste del af Peder Knudsens jordtillig-
gende. På Marken dyrkede han byg og rug samt lidt boghvede og kartofler. Rug var ho-
vedafgrøden. Men byggen, der blev sået i grønjorden, fik den kraftigste gødning. Efter
en hviletid på ca. 6 år fældede (dvs. skrælpløjede) Peder Knudsen grønjorden sent på
efteråret. Derefter kørte han staldgødning ud på den fældede jord. Karlen og pigen ka-
stede gødningen ud i små stakke, dækkede den til med jord og klappede den sammen.
Om foråret kørte man igen lidt staldgødning ud på grønjorden og derefter blandet gød-
ning. Flere hundrede læs. Så var jorden klar til at blive pløjet, tilsået og harvet. Efter
byg tog Peder Knudsen 3-4 rugafgrøder uden gødskning. Boghvede og kartofler såedes
ofte i ugødet jord først i sædskiftet.

De agre, der tilsåedes med byg, fik altså tilført langt den største mængde gødning og det
hovedsagelig i form af blandet gødning. Peder Knudsens udsæd var forholdsvis kon-
stant, og ud fra almindelige oplysninger om udsædens tykkelse (Hald 1833 og Karup
1899) samt ud fra kontrolberegninger ved hjælp af forskellige oplysninger i dagbogen
kan man fastslå, at ud af et areal på 55 tdl. var 23 tdl. under plov. Resten af jorden lå i
hvile, dvs. som græsmark. Byglandet optog knap 3 tdl. af det tilsåede areal, dvs. 15% af
det tilsåede agerland. En meget lille del af den samlede agerjord fik dermed tilført gød-
ning hvert år.

Landøkonomer anslog, at man brugte 80-100 læs blandet gødning pr. tdl. (Begtrup
1812:177, Hald 1833: 48). Peder Knudsen gødskede rigeligere. Til byg gik der omkring
110 læs blandet gødning pr. tdl. og til grønjordshavre i marken endnu mere (166-275
læs pr. tdl.) Dagbogen viser, at denne blandede gødning blev foretrukket på de tørre
jorder. "Kjørte vi Gjødning paa den forrige Aar opbrudte Havrestub. Hestemøg paa det
fugtige og blandet Gjødning paa det sandige." (21.5.1850)
Den blandede gødning bestod af mere jord og formuldede tørv, end den bestod af møg,
og blandingsmaterialerne hentedes næsten alt sammen i heden. I enkelte år brugte Peder
Knudsen at blande dynd, som han gravede op i sin engbund, i gødningen. Han kunne
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hælde aske i møddingen (aske, der stammede fra brændte hedetøv), og en enkelt gang
lagde han gammel tækkelyng i møddingen, og den kom oprindelig også fra heden. Ved
siden af dyrene i stalden, som åd hø fra engene og halm fra ageren, var heden altså ho-
vedleverandør af næringsstof til møddingerne. Ja, selv i "ren" form rummede staldgød-
ningen også materiale fra heden, idet man brugte lyng og hakkede hedetørv som strøel-
se i sta ldene.

I mange egne af Danmark var tiden fra markerne var tilsåede, og indtil høsletten be-
gyndte, en stille tid, men for Peder Knudsen og andre hedebønder var det en meget travl
tid. Da blandede man gødning, og forinden var der pløjet jord og gravet tørv i heden til
dette formål.

Først blev møddingen hjemme på gårdspladsen blandet. Peder Knudsen byggede sine
blandingsmøddinger op i lag, og i staldmøddingen bestod det nederste lag altid af tør-
vesmuld, "træk" eller hedejord. "Begyndte Staldmøgdyng med gl. Træk og noget He-
dejord."(16.8.1832) "Vi kjørte Træk i Møgdyngstedet med Stud. Nu den nederste Lag
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lagt omtr. 70 Læs." (11.6.1845) Træk var hedetørv, som blev stillet på kant over hele
gårspladsen, når arbejdet  med at blande gødning var afsluttet.

Træk blev gravet, hvor morlaget ikke var så tykt. Trækken opsugede regnvand og
eventuelt møddingsvand. Den blev trampet i stykker af kreaturerne, når de dagligt (bå-
de sommer og vinter) blev trukket af og på stald, og den følgende sommer blev trækken
så lagt i møddingen. I staldmøddingen blev der kørt 400-600 læs møg og blandingsma-
terialer sammen. I 1843 bestod den ud over træk fra gården og jord af gammel digejord
(hedebønderne satte diger af hedetørv omkring deres marker i stedet for hegn) og af
dynd. Der var 4 lag møg hver á 20-25 læs og 5 lag jord hver á 60-70 læs.

Når møddingen var "kastet op" (21.7.1855) og "ny Træk kjørt i Gaarden" (22. og
23.7.1855) (hertil gik der gerne 70 læs), tog Peder Knudsen fat på at anlægge et par
mindre markmøddinger. Ved de marker, hvor der skulle gødes til byg det følgende for-
år, kunne han anlægge en mindre mødding på omkring 100 læs til gødskning af bog-
hvede- og kartoffeljorden om efteråret, inden der siden såedes rug her. Uanset om der
var tale om staldmøddingen eller markmøddinger, og uanset, hvorledes de var samme n-
sat, viser dagbogen, at i alle disse møddinger var der 20-25% møg og 75-80% jord af
forskellig art. Denne fordeling viser, at der i hedebruget foregik en betydelig flytning af
næringsstoffer fra én arealklasse til en anden. På de 3 tdl. jord, der årligt tilsåedes med
byg, blev der i gennemsnit udkørt 400 læs blandet gødning.

Herudfra kan vi få en vis indsigt i, hvad heden leverede til gårdens drift. Af lyng til fo-
der og lyng til strøelse brugtes der i gennemsnit 9 læs. Dagbogen fortæller, at gårdens
karl og pige brugte 10-15 dage om året til at slå lyng. En mand kan slå 1/4 skp. land
dagligt (Andersen 1975:74) Går man ud fra  det, svarer de bjergede læs lyng, som altså
inkluderer brændelyng til et areal på ca. 1800 kvadratmeter hede.

Træk til gårdspladsen bestod af 70 læs. Regnesstørrelsen på en tørv til 50x40 cm, svarer
det til et afskrællet hedeareal på 2000 kvadratmeter. 1) Ud af de 400 læs blandet gød-
ning, som tilførtes byglandet, bestod de 230 læs af hedejord. 1 læs jord svarer i dagbo-
gen til knap en kubikmeter jord.  2) Sættes pløjedybden til 6 cm, svarer det til et areal
på ca. 3000 kvadratmeter hede til gødningsblandingen. Der skulle altså bruges små
7000 kvadratmeter hede til gødningsblandingen. Det vil sige, at for at gøde 1 tdl.
bygjord, skulle der bruges knap ½ tdl. hede.

Fra eng, ager og hede fik man en række næringsstoffer. En del af disse stoffer tjente én
funktion i stalden eller gårdens husholdning, men de endte alle i gårdens møddinger og
siden i gårdens indmark med grundforbedring for øje. Den magre hedebund var en be-
tingelse for brugsmønsteret og de store udyrkede hedestrækninger, som hørte til gården
en betingelse for, at det kunne praktiseres. På bekostning af heden søgte man at øge
markens ydeevne. Man etablerede en strøm af næringsstoffer, som over tid koncentre-
redes i indmarken, og det skete gennem en omfattende arbejdsindsats.

Gennem dette samspil mellem indmark og udmark repræsenterer det jyske hedebrug et
brugsmønster, som er en variation af det dyrkningssystem, som tidligere har været al-
mindeligt udbredt i kystområderne omkring Nordsøen. Da princippet i dette dyrknings-
system består i at koncentrere næringsstoffer i udvalgte dele af den dyrkede jord har
den tyske forsker Fritz Scheffer karakteriseret disse driftsmønstre som "koncentrations-
agerbrug" (se Stoklund 1990). Det kunne være en meget spændende opgave at få kla r-
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Ny-pløjet hedejord umiddelbart nord for Peder Knudsens gård.
Foto Niels Hørlück Jessen, 1999

lagt variationen i dette overordnede brugsmønster, ligesom det også er nødvendigt at få
belyst variationerne i det jyske - eller måske skulle vi hellere sige danske - hedebrug.
Jeg er sikker på, at grunstrukturen og princippet er ens. Peder Knudsens brugsmønster
er ét eksempel - et godt case study med generel betydning, men hvordan så det f.eks. ud
på brug med mere og bedre engtilligende, med adgang til mergel, med mulighed for at
foretage opdyrknig osv. osv.

Hedebondens økonomiske aktiviteter i heden var medvirkende til at vedligeholde he-
delandskabets lyngdække og dermed fastholde det træløse Jylland. Hvor man slog lyng,
voksede der hurtigt ny lyng frem igen, men ved at pløje blandingsjord og grave tørv i
heden, fjernede man morlaget. Det kunne få forskellige konsekvenser. Hos Peder
Knudsen øgede det bl.a. risikoen for sandflugt. "Vi kjørte Fladtørv i en sande som er
blæst op sydlig ved Hedeagre, hvor der er pløiet til Blandingsjord." (30.9.1847) Den
afskrællede hede var også gold og ufrugtbar, og der kunne gå op til 30 til 100 år, før
morlaget var regenereret. (Matthiessen 1939:69; Dalgas 1830:9-10) Det er denne viden,
som har fået landøkonomer til at tale om rovdrift på heden og Thorkild Kjærgaard til at
operere med begrebet "nulsumløsning" økologisk set (Kjærgaard 1991:63 )
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Jeg vil her til sidst forsøge at vurdere, om Peder Knudsen drev rovdrift på sin hede, om-
end det kun er en foreløbig vurdering.

Til slåning af lyng, gravning af tørv og træk samt til pløjning af jord skulle han årligt
have adgang til godt 8800 kvadratmeter hede, altså godt 1½ tdl. hede. Hvert år gravede
han desuden 10 læs fladtørv til brug ved sanddæmpning i de sander, der var på gårdens
jorder. Da et læs fladtørv bestod af 80 tørv (halvt så meget som et læs brændetørv eller
træk) svarer denne mængde tørv, såfremt man forudsætter, at størrelsen på fladtørvene
er nogenlunde den samme som på andre hedetørv, til ca. 200 kvadratmeter hede. Hvor
der var et godt morlag, gravede han endvidere i nogle år 10 læs asketørv, som blev
brændt og asken senere brugt til gødning. Det svarer til godt 300 kvadratmeter hede. I
nogle år gravede Peder Knudsen desuden tørv til markdiger og mere træk end de 70
læs, der blev brugt til at dække gårdspladsen med. I de år, hvor gårdens bygninger
skulle omtækkes, plukkede og slog hans folk endeligt langt mere lyng i heden end den
gennemsnitlige mængde. Man kan måske derfor med en vis rimelighed  og som et
sandsynligt bud - ansætte det hedeareal, der skulle rådes over årligt til 2 tdl. Over en pe-
riode på 30 år svarer det til 60 tdl. hede, altså 15% af gårdens samlede hedeareal.

Regner man en lang regenerationsperiode for hede - på 90 år - havde også de to forud-
gående generationers indgreb i heden betydning for Peder Knudsen (forudsat, at disse
to generationer havde udnyttet heden i samme grad). I alt var således 180 tdl. hede in-
disponibel efter tre generationer.

En del af heden blev optaget af de såkaldte udmarksagre eller hedeagre. Her dyrkedes
et par tdl. årligt. De dyrkedes i ca. 3 år og hvilede i følge markbogen fra matriklen 1688
i 24 år. Det giver en omdriftstid på 27 år svarende til godt 50 tdl. En del af heden, den
nordre, der lå nærmest gården, tjente som græsning for fårene. Man regner i dag i for-
bindelse med hedeplejeforanstaltninger, at et får skal have en hektar hede til rådighed
til græsning. En fåreflok på 50 dyr krævede altså et areal på 100 tdl.

Alt i alt skulle disse overvejelser og skøn kræve adgang til et hedeareal på godt 300 tdl.
Det var der til rådighed på Peder Knudsens gård. Men det viser også, at Peder Knudsen
faktisk måtte disponere over hovedparten af den hede, han havde til rådighed, for at få
sin gård til at fungere. Og det forklarer samtidig den enorme udstrækning, som hederne
havde i ældre tid, og som var indbegrebet af "det mørke Jylland".

Noter:

1) Opgivelsen af størrelsen på hedetørv varierer en smule. I Begtrup 1812:21 opgives
størrelse til 18 tommer lang, 11 tommer bred og 3 tommer tyk. I Højrup 1970:84
opgives størrelsen til 13 tommer lang, 10 tommer bred og 3 tommer tyk. I Dalgas
1830:9-10 opgives størrelsen til 3/4 alen i kvadrat, 3 tommer tyk.

 
2) Den 23. maj kastede Peder Knudsen en grøft i en af sine enge, og da beregnede han

mængden af den opgravede jord: "1 Cubicfavn eller 9 Læs á 3 Cubicalen Jord".
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 Esben Graugaard

Et vestjysk hedesogns bebyggelses- og driftsstruktur og konsekven-
serne i form af engudnyttelse og kreaturhandel

Dette indlæg består af yderst konkrete kig ind i et vestjysk hedesogns strukturer i perio-
den 1600-1900. Disse konkrete eksempler kan man så håbe er udtryk for noget alment
omkring den vestjyske hedebondes livsbetingelser. Som det vil fremgå af indlægget, så
indeholder det en del bekræftelser af allerede kendte fakta, men der vil også være ele-
menter som giver nye perspektiver på hedebonden som type. Måske hans verdensbille-
de slet ikke var så snæver, som den nationalromantiske historieskrivning har gjort den.
Dermed være sagt, at jeg både vil be- og afkræfte nogle gængse myter.

Præsentation - lokaliteten:
Råsted sogn ligger for nordenden af Skovbjerg bakkeø med Storåen som sognets nord-
grænse - administrativt befinder vi os i Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Sognet er på
6.356 tønder land, hvoraf de 1.100 tønder land eller ca.17% var opdyrket i 1688. I alt

Råsted sogn. Minoreret sognekort, der viser ressourcefordelingen o. 1800.
Agerjorden ligger mod vest ned mod Storåen. Resten er fortrinsvis hede, sandflugtsom-
råder eller vådområder
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vurderes denne herlighed til sølle 113 tønder hartkorn. Først i 1962 nåede man op på en
dyrkningsprocent på 48 - et tal der svarede til østdanske forhold i 1600-tallet. Som i et-
hvert hedesogn har  befolkningstallet altid været meget lavt, i 1801 således 191 menne-
sker - højdepunktet på 351 beboere nåede Råsted i 1930erne. Dette er naturligvis en di-
rekte afspejling af jordens bonitet.

I 1688 beskrives jorden som “over alt meget skarp, og bruges alene med én kjern byg, 3
kjern rug, hviler 5 á 6 aar. Engbunden er ringe, saa til nogle steder findes lidet deraf
og somme steder slet intet. Ingen græsning uden paa den sorte hede saa som agrene gi-
ver ingen græs af sig formedels deres skarphed”.

Denne generelle karakteristik af dette hedesogn bekræftes ved en gennemgang af de
enkelte gårdes agre, der enten beskrives som “idel løs hvid sand” eller “sort kold hede”.
En væsentlig del af karakteristikken af hedesognet Råsted er derfor også den sandflugt,
der op til midt i 1800-tallet plagede området - så sent som i 1840’erne nedlagde man en
gård i sognet, fordi dens marker var ganske dækket af flyvesand. Der er stadig store
indlandsklitter i Råsted og omegn men i dag godt gemt i kønne granplantager.

Naturens karrighed kom også til udtryk i de gamle marknavne som “Sand Agre”,
“gammel Hede Agre”, “Slet Agre” og “Sand Klinterne”. Gården Arnsbjerg havde i 1688
eksempelvis kun tre marker med de sigende navne “Stenagre”, “Sandagre” og
“Vandagre”. De naturgivne forudsætninger for beboerne i dette hedesogn var således
akkurat, som man ville forvente. Dermed er også grundlaget for bebyggelsesstrukturen
ridset op.

Bebyggelse - enestegårde:
At man ikke boede i landsbyer i et hedesogn turde være alment bekendt, og derfor kan
jeg også blot nøjes med at konstatere, at folkene i Råsted naturligvis boede i enestegår-
de, selv om også dette begreb er knap så entydig som det lyder. De fleste enestegårde i
dette sogn var således dobbeltgårde, der tilbage i 1600-tallet beboedes af to familier.
Ved udskiftningen og overgangen til selveje i 1790’erne deltes sognets gårde da også
ofte i to, og den dag i dag har vi i Råsted en række af disse gamle dobbeltgårde kaldet
enten ved Øster eller Vester eller Store og Lille foran det egentlige navn.

Da sognepræst Jacob Schou i 1765 forfattede en beskrivelse af Råsted, skrev han da og-
så heri, at sognet “bestaar mest af enlige Stæder, da hver bruger sin Mark, ligesom han
har giøde til den”. Og sådan har det været fra middelalderen helt op til slutningen af
1800-tallet. Kun en bebyggelse kaldet for Lille Stenum nævnes i 1700-årene som Lille
Stenum by - her var hele tre gårde - det var altså i vestjysk forstand en landsby.

Ved udskiftningen af sognet i 1790’erne var der da også kun en eneste gård, som skulle
flyttes ud - resten kunne blive liggende, og med undtagelse af senere udstykninger lig-
ger sognets gårde stadig på deres oprindelige steder langs med åerne, som skabte forud-
sætningerne for engbruget.

Væksten i antallet af huse tog til fra først i 1800-tallet, og da der var tale om huse næ-
sten uden jord, måtte beboerne overleve ved hjælp af forskellige binæringsveje, som
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kludesamleren Mikkel Nøisom i Brinkhus, der fungerede som råvareindsamler til den
tidlige papirindustri.

De 24 gårde og 4 huse, der var i Råsted i 1688, var i 1879 blevet til 29 gårde og 15 huse
- altså en tilvækst på 5 gårde og 15 huse. Bag denne udvikling lå ikke blot en befolk-
ningstilvækst, men også en ændret driftsstruktur i landbruget.

Pedersdal i Råsted var typisk for mange husmandsteder, der sidst i 1800-årene blev
etableret på de jyske heder. Peder Huldal Jensen, der byggede stedet, ses her med sin
familje. Han arbejdede på et teglværk 10 km derfra, mens han i sin fritid byggede dette
hus. Denne hedehusmand måtte for at ernære sin familje tage arbejde som tækkemand,
arbejde ved den lokale mergelbane og gik dertil ud som spillemand.

Og allerede her kan man skyde en parentes ind om udvandringen til især Nordamerika,
hvor en af myterne er,  at i hedegnene havde vi vores egen store prærie, som kunne op-
suge overskudsbefolkningen. Dette billede er forenklet. Årtier før den danske emigrati-
onsbølge for alvor satte ind i 1880’erne, emigrerede den første Råstedbo til Amerika -
det var ganske vist møller Lunds lidt vidtløftige søn Niels Andreas Lund, der i 1853 var
bosat i Ohio. Og i 1870’erne fulgte Jens Christian Bertelsen fra Lille Stenum, som bo-
satte sig i Chicago. Efter dem fulgte i det mindste en halv snes unge fra Råsted over
Atlanten, og set i lyset af et befolkningstal på under 200 var det trods alt forholdsvis
mange.

Heden i Råsted spillede således en helt anden rolle end som en jordreserve, der partout
skulle opdyrkes for at forsørge en voksende befolkning i sognet. Det var en ressource
på andre måder.
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Hede og Eng:
Sognets to hovedressourcer var heden og engen, der supplerede hinanden i den daglige
drift, uden at nogen af dem var entydige. Og især værdien af heden må ikke undervur-
deres, bl.a. fordi dette sogn kun havde ganske få og beskedne moser, hvorfor bonden i
Råsted ikke havde adgang til de tørv, som det meste af det øvrige land fyrede med langt
op i dette århundrede. I stedet hentede Råstedbonden lyng og såkaldte “sandknoller”,
som han kunne lægge i sin norske støbejernsovn.

Heden tilhørte fra gammel tid sognets beboere i fællesskab. Derfor klagede sognefoged
Simon Christensen i Råsted da også i 1791 over godsejer Niels Wad på Stenumgård,
der havde ladet nogle fæstere bosætte sig i heden. Men godsejeren fik dog sin vilje om
“at sætte Huse i Heden og tillade Beboerne at opbryde noget Jord” - en lille sætning der
faktisk er ret epokegørende - det er den første gang vi hører om hedeopdyrkning i Rå-
sted, men vel at mærke et par menneskealdre før den rigtig tog fat og fik sin plads i den
nationale bevidsthed. Samme mentale betydning har engen aldrig fået i danskerens ver-
densbillede, selv om eng som bekendt er “agers moder”.

Engene i Råsted karakteriseredes tilbage i 1600-årene som “blødagtige”,  fordi det ofte
var meget besværligt at bjerge høet i dem. Forklaringen herpå var de tilbagevendende
oversvømmelser, når Lilleå og Storå i forårstiden gik over deres bredder. Det tilførte
naturligvis engene gavnlige næringsstoffer, men disse “vandfloder”, som de kaldes i
markbogen fra 1680’erne, tilføjede på den anden side også store skader.

Et tingsvidne fra 1648 fortæller om en gård i Råsted, at Lilleå “haffuer overskult deres
enge og forgangne Aar offuerlagt dem med sand halv alen tyck,-“. I 1683 var det ikke
bedre ved Gammel Mølle: “den lider stor Skade af Gammel Mølles aa, som løber strax
forbi gaarden baade vinter og sommer, naar der er stor vandløb, da fordærver engen
med sand og gaar undertiden ind udi alle husene og gjør skade”.

Men det primære var naturligvis engenes produktionsværdi. I dette hedesogn kunne
man i 1600-tallet høste knap 200 læs hø årligt, og et læs var som bekendt dengang no-
get ganske andet end i dag. Det vil sige, at de jævne gårde årligt høstede mellem 4-6
læs, mens gårdene på sognets fede jord langs med Storåen kunne nå op på 10-12 læs.
Tallene skal ses i sammenhæng med et kreaturhold på ca. 110-20 dyr i hele sognet.

At engene betød umådelig meget i hedebondens driftsstruktur er der ikke noget nyt i.
Spændende er det derimod at se, hvornår bonden i et sådant hedesogn aktivt begyndte
at arbejde med at øge engenes produktion ved kunstig vanding, noget som man af gode
grunde altid jævnfører med Hedeselskabets store projekter som  Store Skjernåkanal og
Hodsagerkanal i 1860’erne og -70’erne.

Folkene i Råsted arbejdede aktivt med vandressourcerne et par århundreder tidligere. I
1683 nævnes det problem ved Lilleå, at “vandløbet er ikke holden ved magt at vandet
kan have frit løb”.  I den lille sætning ligger, at man i sognet drev aktiv vandløbspleje i
1600-tallet, selv om man først fik et egentligt vandløbsregulativ i 1850’erne. Og det var
heller ikke enestående, at sognefoged Lars Møller i 1819 af Ringkjøbing Amt fik påbud
om at lade “mølleåen” oprense. Bag disse forhold lå naturligvis udnyttelsen af åernes
vandressourcer på den bedst mulige måde. Det kunne skabe strid blandt modsatrettede
interesser i sognet. En sag fra 1789 illustrerer kampen om ressourcerne i et hedesogn.
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Gården Arnsbjerg i Råsted sogn var en typisk hedegård, der ligger på en skrænt ned
mod Lilleå, hvor gården havde værdifulde engarealer, mens gården på den anden side
havde  et par hundrede tønder land hede. Arnsbjerg, der  nævnes tidligt i 1600-tallet,
ses her som nyopført, moderne gård sidst i 1880’erne, hvor gårdens ejer var begyndt at
levere til verdensmarkedet.

Det år indkaldtes mølleren i Ny Mølle i Råsted for herredstinget af en række lodsejere
langs med Lilleå opstrøms i Vind sogn. Disse lodsejere havde ladet nedsætte et stem-
meværk i åen  “efter deres i Mands minde havende og gamle Rettighed”, som de ud-
trykte det. Det havde de gjort med henblik på at lede åens vand ind over deres enge. I
strid med loven havde mølleren i Ny Mølle derpå “som den arrigste Skiælm” ladet
stemmeværket rive ned “paa den mest ondskabsfulde Maade”, fordi han skulle bruge
ekstra vand til møllen, hvor han samme år også havde etableret en stampemølle. Der-
med havde han to mølleværker i gang og havde derfor behov for det vand, som hidtil
var ledt ind over engene. Som en af de forurettede godsejere skrev til Niels Wad, der nu
var ejer af Ny Mølle: han havde hindret dem i “som sædvanlig at faae Wand af Aaen op
over vores derved liggende Enge. Det kan ey heller være Dem ubekiendt, at vi og vore
Formænd som Eyere af bemeldte Enge stedse upaatalt have udøvet denne Rettighed”.
Godsejer Niels Wad konkluderede i sit svar, at fæsteren i Ny Mølle desværre ikke “for-
staaer sig paa, hvad Ret eller Uræt er”. Møllerne idømtes herefter en bøde på 60 rigs-
daler og skulle dertil retablere det ødelagte stammeværk.

Sagens essens er, at man sidst i 1700årene kunne fortælle, at engvanding var noget man
havde praktiseret i flere generationer tilbage.

I en indberetning fra 1783 kunne forvalter Nicolai Wissing da også skrive, at “Især
1782 og 83 er opkastet graabe til vandets afledning fra enge og moser”, så man arbe j-
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dede aktivt med engene. Et led heri var det også, at den 18-årige Christen Simonsen i
1845 forlod fødesognet Råsted med det udtrykkelige formål at blive engvandingslær-
ling i Grimmelykke på Fyn. Sandsynligvis er det Det kongelige Landhusholdningssel-
skab, som har stået bag den mulighed, Christen her fik for at lære kunsten at lave eng-
vandingsanlæg.

Sidst i 1800årene kunne man i Råsted, som andre steder langs de jyske åer, se de impo-
nerende engvandingshjul, der løftede vandet op i render. I 1874 druknede en hjorddreng
i Råsted ved, at han kravlede op på den kasse, der rummede et vandingshjul - han faldt
ned på skovlene og druknede derpå i åen.

Driftsstruktur:
Den aktive bearbejdning af hedesognets engarealer var forudsætningen for landbrugs-
driftens struktur og cyklus. Almindeligvis kunne man tilbage i 1600-årene avle 3-4 år i
træk på sognets jorder, som derpå måtte ligge brak 5-6 år for at samle ny næring. Inden
jorden kom i drift igen, var meget af den imidlertid sprunget i hede.

Det mest ekstreme eksempel fra Råsted er en af sognets marker, hvori man i 1680erne
avlede boghvede to år i træk, hvorefter den skulle hvile i otte år, inden man atter kunne
tage den i brug. Sådan var forholdene op til sidst i 1700årene, hvor mergling og tilførsel
af kalk ændrede situationen markant. I Ringkøbing amt begyndte man at tilføre jorden
mergel også kaldet for “lim” i 1740’erne, og det har også gjort sig gældende i hedesog-
net Råsted, hvor en mark sidst i 1700-tallet kaldes for “Lim Jord”. Ved udskiftningen
nævnes flere limgrave i sognets heder - de skulle fremdeles være til fælles brug - som
der står:  “til hver af dem som dertil maatte trænge”. Eneste forbehold var, at man ikke
måtte overlade råstoffer fra sognets lim- og lergrave til fremmede. Dermed sikrede man
sig mod kommerciel udnyttelse af de fælles ressourcer.

I det hele taget var man i sognet meget bevidste om værdien af de fælles ressourcer, og
det fungerede, selv om man ikke som i det østlige Danmark havde skeldiger og grøfter
mellem gårdenes arealer, der løb sammen et sted derude i heden.

Det konkrete udtryk for resultaterne af de forhold, jeg nu har nævnt, er naturligvis den
animalske produktion. Udviklingen fra 1684 til 1861 viser følgende vækst i husdyrhol-
det: heste: 134%, køer: 628%, stude: 500%, kvier: 1.454%, får: 1.335% og svin:
1.575%.

Generelt afspejler disse tal den almene danske udvikling fra en selvforsyningsøkonomi
til en markedsøkonomi, hvor også bonden i Råsted sidst i 1800-tallet leverede bacon,
smør og kreaturer til det stadig mere nærværende verdensmarked. Dog er der bemær-
kelsesværdige forhold omkring Råsteds dyrehold og dets udvikling fra 1600-1900. For
det første overrasker det, at alle gårde havde 1-2 heste i besætningen tilbage i
1600årene - normalt var stude jo trækdyret i hedesognene. Man kan få en anelse om at
Råstedboerne har suppleret økonomien ved at fede heste op i engene. Heste var siden
middelalderen en hovedeksportartikel fra den nordlige del af Ringkøbing amt.

Man bemærker også det lave kreaturtal i 1684 (kun 16 stude) - så studefedningen har
haft begrænset betydning i 1600-tallet, hvor godsejeren havde monopol på handelen
med denne vare, hvorimod en markant vækst fandt sted i1800-tallet, både hvad angår
fedekvæg og malkekreaturer.
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Sognets vegetabilske produktion var i 1600-årene ikke overraskende uhyre beskeden.
Ikke blot udgjorde det dyrkede areal, som anført ovenfor, kun ca.17% af sognets areal,
men jordboniteten sørgede også for et uhyre lavt udbytte - så sent som i 1838 mellem 2-
4 fold for havre, byg og rugs vedkommende. Rug var den primære afgrøde - ca. tre
gange så betydningsfuld som byg og havre. Eventuelt overskudskorn kørtes fra midt i
1700årene til ladepladsen ved Struer, der i 1856 blev til en rigtig havn, hvorfra det
vestjyske overskudskorn eksporteredes til Norge og England.

Kreaturhandel
Det var og blev den animalske produktion, der skulle brødføde Råstedfolkene. De hav-
de naturligvis deres binæringsveje, som var typiske for ethvert hedesogn, men her skal
jeg holde mig til at kommentere den rolle, handelen med primært stude spillede i dette
hedesogn. Man kan naturligvis definere handel med heste, kreaturer og svin som en bi-
næringsvej, men i modsætning til de traditionelle binæringsveje udøvedes handelen
som regel af sognets bedrestillede lag af gårdmænd og proprietærer, der ofte fungerede
som del af et regionalt netværk, som via slægtsbånd knyttedes sammen til økonomisk
betydningsfulde cirkler, der ganske spændende også investerede kapital i den tidlige
vestjyske industri i form af især tobaksfabrikker, brændevinsbrænderier og teglværker.

Udsnit af Generalstabens kort fra 1870’erne. Hedesognet er ved at ændre karakter.
Nordøst for kirken ses plantagen, hvor der før var store sandflugtsplagede arealer, og
langs Lilleåen ses nu talrige engvandingskanaler. Endelig var det også infrastrukturen
under forvandling – den moderne landevej Holstebro – Ringkøbing skærer siden 1857
sognet over i to lige store halvdele.
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I Råsteds Gammel Mølle etablerede farmaceuten Henrik Lund i øvrigt i 1840’erne vel
nok det betydeligste brændevinsbrænderi i Ringkøbing amt, hvor der til stadighed be-
skæftigedes 4-5 brænderikarle. Affaldsproduktet i form af spøl var noget af det mest
næringsrige kreaturfoder, så også på den led var der en organisk sammenhæng i tinge-
ne.

Kilderne til at dokumentere handelsaktivitet i et hedesogn som Råsted er uhyre begræn-
sede og spredte, så det efterfølgende bliver blot nogle sporadiske kig ind i den side af
Råsteds historie. Allerede først i 1700-tallet kan vi se, at handelen trak fremmede fugle
til dette tilsyneladende så isolerede sogn langvejs fra. I 1712 fik en tjenestepige i gården
Knudsig et barn døbt i Råsted kirke - som barnefar udlagdes “en Kræmmer fra Flens-
burg”. Og da Anna Christensdatter i 1766 fik sin datter døbt i samme kirke, var faderen
“Sivart Jensen fra Sønden”. I det hele taget vrimler egnens kirkebøger med barnefædre
fra Holsten, “æ’ Sønden”,  Varde o.l. Handelsfolk krydsede således Råsteds veje, men
folkene i sognet tog selv del i aktiviteten.

Da forpagteren Christen Kiergaard i 1781 fæstede Stenumgård af studehandleren Chr i-
sten Linde de Friedenreich til Nørre Vosborg, stod der således bl.a. i hans kontrakt,  at
“forbindes hand i mine Forretninger hvor behøves paa Stude Handlen at rejse med
Befordring naar forlanges uden nogen Vederlag, alene hvad paa Reisen tilsættes godt-
giøres ham”. Vi er her på sporet af en bestemt kultur- og livsform, der var karakteri-
stisk for studehandlernes univers.

Sognets aktive handelsmiljø var ikke overraskende centreret på den gamle hovedgård
Stenumgård og sædegården Øgelstrup, der indtil 1824 ejedes af brødrene Christen og
Laurids Wad. De var sønner af Niels Wad, der i 1770’erne og –80’erne var forpagter af
Nørre Vosborg gods, og som i 1786 købte Stenumgård gods til selveje, og dermed blev
ejer af så godt som hele Råsted sogn. De to sønner blev jævne proprietærer, men det var
netop dette sociale lag, der efter studehandelens frigivelse i 1788 satte sig på handelen i
første omgang. Christen og Laurids Wad var da også begge aktive i handelen. Det ved
vi, fordi de af og til involveredes i retssager. I 1813 således Christen Wad, der havde
købt otte stude af en mand i Staby sogn for 1100 rigdaler, men “hannem nægte af afle-
vere dem og vedstaa Handelen”.  Og i 1820 solgte Christen Wad 10 stude til fætteren
Christen Tang, som drev dem til Holsten, men de to blev uenige “Angaaende 537
Rbdaler, som sidstmeldte paa Studehandel i flere Aar skal have været Klageren skyl-
dig”,  bl.a. for udlagt told.

Også Laurids Wad var i forbindelse med studehandelen involveret i flere retssager. I
1814 købte Laurids således 16 par stude af købmand Christian Juulsgaard, der da ejede
hovedgården Møltrup i Timring sogn, for 1.920 rigsbankdaler. Det følgende forår vide-
resolgte Wad studene til handelsmanden Niels Payberg fra Slesvig, men der hændte det
mærkelige, at nok blev de 32 stude afhentet på Møltrup, men hverken Laurids Wad el-
ler Payberg ville vedgå at stå bag. Folk på egnen sagde godt nok, “at det var en almin-
delig erkjendt Sandhed iblandt Folk her i Egnen, at Laurs Wad havde indfundet sig paa
Møltrup og ladet sig Studene udlevere”.  Intet kunne imidlertid bevises og endnu i 1820
kørte denne retssag ved Højesteret.  Fire år senere måtte også Laurids Wad gå fra sin
gård og flyttede fra Råsted.

Handelen var arvelig og næste generation fra disse store gårde fortsatte handelstraditio-
nen. Én af dem var Niels Wad, som i 1855 opholdte sig i Hamburg, hvor han blev ind-
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lagt på et sygehus i sindsforvirret tilstand. Derfor henvendte de tyske myndigheder sig
til Ringkjøbing Amt for at få handelsmanden hentet hjem til sit fødested. Den kendte
generalkonsul Hendrik Pontoppidan sørgede for at få sendt Wads indestående i Altona
Sparekasse på 4.300 rigsdaler til herredsfogeden i Ringkøbing til udbetaling til Wad,
der døde i 1891. Også broderen Søren Wad, der boede i Vandborg sogn, og svogeren
Jens Jensen i Herpinggård var kreaturhandlere.

Efter Laurids Wad kom Laust Jepsen og hans kone Maren Strandbygaard til Øgelstrup;
de var fætter og kusine og havde en fælles bedstefar i studehandleren Jens Nielsen
Strandbygaard, og tilhørte i det hele taget netværket af tidens kendte vestjyske handels-
folk. Som huslæreren Severin Weiersøe skrev i 1831 i sine dagbøger: “Alle de store
Studehandlere ovre fra Ulvborg, Niels Andreas Strandbyegaard paa Svendsholm, Ma-
dammens Broder, og Niels Forpagter, der eier Stenumgaard, vare her tilligemed Pi-
gerne fra Knudsig. De dandsede oppe i Storstuen, jeg skulde ogsaa til det, Pigerne trak
stærkt nok i mig; men jeg kunde ikke, saa gjerne som jeg vilde. Havde min Moder seet,
jeg havde gaaet hernede i den pene Stue mellem saa mange store Mænd, hvor vilde hun
have frydet sig”.   Man skulle tro man befandt sig på en gård i den fede marsk.

Men der var også folk fra de jævne gårde, som vi kan relatere til tidens studehandel.
Saxo Ascanius Bred købte i 1840-erne gården Garsdal i Råsted. Han var startet som
svinehandler og blev efterhånden en velestimeret studehandler, der ved Garsdal anlagde
et teglværk. En datter fra nabogården Store Blæsbjerg blev i 1860erne gift med Gravers
Pedersen, der etablerede stor kreaturkommissionsfirma i Altona. En af deres sønner dø-
de i 1880-erne i London - naturligvis var han der ovre for at handle.

Ét var handelsfolkene selv, men som led i systemet fungerede et lag af svine- og kvæg-
drivere og hestetrækkere, som vi sjældent ved noget om, fordi de socialt tilhørte de la-
veste lag i landbosamfundet. De mange husmandssteder i Råsteds heder gav også
grundlag for den specielle næring ved det sæsonbestemte arbejde at drive dyr til Sle s-
vig-Holsten. Jens Jensen i Knudehus er et godt eksempel på dette nederste sociale lag i
handelssystemet. Han var født 1827 på Thyholm udenfor ægteskab, og kun 15 år ga m-
mel var han løsgænger: “Og siden den Tid har han ingen fast Opholdssted havt”. I
1842 lod han sig hyre som kvægdriver for proprietær Petersen på Ryssensten fra på-
sken, hvilket han også gjorde det følgende år. Ind imellem tjente han som daglejer på
Nørre Vosborg gods. Så tjente han et år som karl i Skærum Mølle, hvorefter han lod sig
hyre til at drive svin helt til Mecklenburg for Christen Møller i Fabjerg, som var en af
tidens kendte handelsfolk. Dette forarmede menneske døde 27 år gammel i 1854 i Knu-
dehus, der lå gemt væk ude på heden i Råsted. Ikke alle blev rige handelsfolk af at røre
ved det vestjyske guld.

Kreaturhandelen resulterede også i spændende kig ud i den store verden for flere af Rå-
stedfolkenes sønner. I 1852 finansierede generalkonsul Westenholtz i London, at fire
unge mænd fra Ringkøbing amt kunne komme til England for at studere kvægfedning i
kortkornsracens hjemland. Møller Lunds søn fra Råsted var én af de, der kom afsted i
1852 - det var ham der senere blev pioner i emigrationen til Amerika - og i 1854 kom
endnu en ung Råstedbo på den måde til England - denne gang Jens Christian Bertelsen
fra Lille Stenum, hvis ophold finansieredes af jernbaneingeniøren Sir Morton Peto.

Handelen med kreaturer var således en integreret del af Råstedfolkenes verdensbillede i
1800årene - den her hosebindende fyr, der gik rundt blandt sine får på heden, har jeg
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ingen fornemmelse af har været nogen prototype i Råsted sogn. Dette indtryk bekræftes
ved til sidst at se lidt på mobiliteten i dette hedesogn.

Mobilitet:
Et illustrativt eksempel helt tilbage fra 1731 underbygger antagelsen. Da arvede hus-
mand Mads Poulsen i Hummersborg i Råsted en barnløs fætter, der havde været birke-
dommer ved Timgård gods. Mads Poulsen måtte imidlertid dele arven med følgende
slægtninge: Jeremias Thomasen, “som er reist til Ostindien”, Bodil Poulsdatter i Am-
sterdam, Hans Bruun “i Westindien”, Christian Bruun i København og Oluf Graa i
Trondheim i Norge. Så vidt kunne kontaktfladen være for en bonde i et vestjysk he-
desogn i 1700-tallet.

Det var typisk for sognets mobilitet, at den var vendt mod syd til hertugdømmerne og
Nordtyskland, mens man kun sjældent havde interesser østover. Det var kun når sog-
nets karle skulle springe soldater i København.

Niels Jensen Vejrup der siden 1825 ejede Stenumgård fik da også indføjet i sin aftægts-
kontrakt, at sønnen forpligtede sig til “hvert andet Aar at forrette en køretur med os til
familie og venner i sønder egnen”,  ligesom sønnen “For mig, Niels Jensen Vejrup, an-
skaffer han en taalelig og velopsadlet Ridehest, naar jeg forlanger det og indtil 4 ture
om aaret, hver paa indtil 3 mil”. Se - det var da levemåde i et hedesogn.

I 1868 solgte Lund Gammel Mølle til en mand ved navn Peder Møller, der hidtil havde
været forpagter, men graver man i hans identitet viser det sig, at han oprindeligt hed
Peter Mûller, var født 1818 i det tyske fystedømme Kurhessen og var kommet til Dan-
mark i 1845. Det vil sige, at det velkendte fænomen vi havde i 1800-tallet med de om-
vandrende tyske håndværkssvende, der ofte startede nye virksomheder i vore små køb-
stæder, også rakte ud til Råsted midt på heden mellem Holstebro og Ringkøbing.

Jeg håber med disse eksempler fra Råsted sogn at have vist, at hedesognets økonomi,
sociale struktur og livsformer var langt mere nuancerede og udviklede end man normalt
fremstiller det.

Kilder:
Kildematerialet og henvisninger hertil kan findes i:

Graugaard, Esben og Lillelund, Rigmor: “Råsted sogn 1600-1900. Mennesker og hæn-
delser i et vestjysk hedesogn”, Holstebro Museums Forlag 1998.
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Mette Guldberg

Hedelandbrug med bierhverv

Den stillede titel for dette indlæg var “De “rene” hedeegne, hvor engen kun spiller en
mindre rolle, og hvor bierhvervet til tider næsten antager karakter af hovedindtægtskil-
de.” Indledningsvis vil jeg gerne anholde denne titel. Det er svært at tale om mere eller
mindre “rene” hedeegne, om at engen generelt spiller en mindre rolle, eller om at bie r-
hverv entydigt hænger sammen med mangel på eng. Skal man endelig tale om den “re

ne” hedebonde er det måske snarere et fænomen, der hører hedeopdyrkningen til, og
som er et udtryk for enheder af utilstrækkelig størrelse udstykket på hedejord. Jeg vil
gerne slå til lyd for en nuanceret opfattelse af bierhverv. I bondehusholdene var øko-
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nomien og næringsvejene sammensatte, man anvendte forskellige ressourcer og afsæt-
ningsmuligheder, og bierhverv optræder i mange forskellige kombinationer.
ne” hedebonde er det måske snarere et fænomen, der hører hedeopdyrkningen til, og
som er et udtryk for enheder af utilstrækkelig størrelse udstykket på hedejord. Jeg vil
gerne slå til lyd for en nuanceret opfattelse af bierhverv. I bondehusholdene var øko-
nomien og næringsvejene sammensatte, man anvendte forskellige ressourcer og afsæt-
ningsmuligheder, og bierhverv optræder i mange forskellige kombinationer.

Det har tidligere på dette seminar været fremført, at bierhvervene på heden var udtryk
for sort økonomi og et resultat af dårlige transportforhold. De dårlige transportforhold
skulle favorisere produkter, der enten var lette at bære (som f.eks. strikvarer) eller kun-
ne gå selv (som f.eks. stude). I det følgende vil jeg tage udgangspunkt i et område og et
bierhverv, jeg særligt har studeret, nemlig jydepotteproduktionen på Varde-egnen -
særligt Tistrup sogn - og det vil fremgå, at i dette tilfælde var der tale om et bierhverv,
der var udviklet trods beskatning og på trods af, at skrøbelige varer skulle transporteres
over lange afstande.2

Jydepotteproduktionen på Varde-egnen
Produktionen af jydepotter eller sorte potter fandt sted i flere jyske landsogne i Dan-

mark fra ca. 1500 til
op mod år 1900.
Sognene Tistrup,
Torstrup og Horne
nordøst for Varde
hørte til de absolutte
kernesogne i jyde-
potteproduktionen,
og i forarbejderne til
matriklen 1688 er der
for hvert af de tre

sogne anført følgende:“Dette Sogn kand giøre sig een temmelig Fordeel med sorte
Potter som der blifver brendt, hvilke Bønderne i Sognet till Janderup henfører oc der
forhandler, hvorfra de oc siden till Hamborg og andre steder bliver henschibede. I
Dette Consideration er Eiendommen anseet oc taxeret i høyere Sort end dend ellers
kunde taale.”3

Karakteristiske jydepotter fra Varde-egnen (til venstre), Vorup (i midten) og Fjends
(til højre). Efter Lise Barfod: Ingen nød i Potteland. Skalk 4, 1966, p.8

                                                
2 Undersøgelsen er publiceret i Mette Guldberg: Jydepotter fra Varde-egnen. Produktion og handel ca. 1650-
1850. Landbohistorisk Selskab 1999. Der henvises til denne for redegørelse for de anvendte kilder. Se
også artiklen Jydepotteproduktionen i Tistrup i Mark og Montre, Årbog for Ribe Amts Museer 1998, 7-20,
samt Bol og By 1998:2 med temaet Bondens mange næringer.

3 Rigsarkivet, Chr. Vs matrikel. Modelbøger 1682-88, Øster Horne Herred.
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Jydepotteproduktionen var altså ikke en lille husflidsproduktion, hvor man fremstillede
til eget brug og solgte af overskudsfremstillingen uden for myndighedernes bevågen-
hed. Det var en produktion, der fandt sted direkte med eksport for øje, og for hvilken
der allerede i 1600-tallet var etableret et veludviklet transportnet til eksportmarkederne
i blandt andet Hamborg. Jydepottefremstillingen var en fast bestanddel af landbrugs-
driften i de tre sogne, og en indtægt, som bønderne blev beskattet af, eftersom hart-
kornsansættelsen var grundlag for skatteudskrivningen. I 1766-67 indberettede præsten
i Torstrup og Horne, at mindst halvdelen af befolkningen i de to sogne måtte flytte, hvis
det ikke var for de sorte potter, fordi kornavlen var ubetydelig, og indbyggerne fortære-
de meget mere, end de avlede, og omkring 1790 var over 80% af familierne i Tistrup
sogn beskæftiget med jydepottefremstilling.

Det var kvinder i gårdhushold, der beskæftigede sig med jydepottefremstillingen. Man
kunne ikke leve af landbrug alene, da gårdbrugene i sognet var forholdsvis små, og det
var heller ikke muligt at leve udelukkende af jydepottefremstilling. Pottebønderne var
således afhængige af jordbruget, og det kan ikke påstås, at engen spillede en mindre
rolle. Tistrup sogn fremhævedes af C. Dalgas for sine “fortrinlige Vandingsenge med
betydelige Kildevæld i Brinkerne langs Bækkene,” og der er ikke noget, der indikerer,
at hver gård ikke havde sin andel eng, der kunne give foder til husdyrene og dermed
gødning til de dyrkede jorder.
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Afsætningen af jydepotterne skete enten ved at de blev kørt ud til kysten og afski-
bet, eller at de blev afsat direkte fra vognen på markeder og lignende. Hvadenten
det skete på den ene eller den anden måde indebar det, at jydepotterne skulle køres
med heste- eller studetrukne vogne i hvert fald en snes kilometer, men ofte meget
længere. Med skib kom jydepotterne vestpå ned langs den tyske og hollandske
nordsøkyst samt til Norge, og østpå til områderne i Østersøen. Med vogn kom jyde-
potterne overalt på Fyn og i Jylland samt ned i Tyskland.

Bønders produktion af ikke-agrare varer til et fjernt marked - som f.eks. jydepottepro-
duktionen - betegnes undertiden protoindustri, og til en sådan produktion knyttes ofte
en række forventninger om en bestemt udvikling i det område, den finder sted i. Man
kunne således have forestillet sig:

At jydepotteproduktionen gav kapital, som kunne give mulighed for tidligt køb til selv-
eje eller kunne investeres i landbrugsdriften.

Men området fastholdtes i fæstestrukturen længere end noget andet område i Ribe amt.
Fæstegodset vedblev at være fæstegods indtil slutningen af 1800-tallet. Dermed skete
der ikke udparcellering og der blev ikke skabt en fattig hedebefolkning på lodder uden
eng. Godspolitikken skabte et stabilt bondesamfund med ensartede, små brug og en li-
gelig fordeling af goderne, omend goderne var meget små.

At jydepotteproduktionen betød, at befolkningstallet voksede.

Men befolkningstallet blev fastholdt på et lavt niveau, fordi der ikke skete udstyknin-
ger, og befolkningsoverskuddet måtte enten flytte fra egnen eller klemme sig sammen i
de eksisterende hushold. Folketallet i sognene på egnen viser, at de traditionelle jyde-
pottesogne havde langt lavere befolkningstilvækst end de sogne, der ikke lavede jyde-
potter, eller først begyndte sent.

At det forhold, at jydepotteproduktionen var et kvindeerhverv, gav kvinderne en mere
selvstændig og uafhængig stilling.

Men det ses ikke, at f.eks. en jydepottepige kunne danne sit eget hushold på basis af jy-
depotteproduktionen. En ugift jydepotteproducent måtte indgå i en husstand med et
mandligt overhovede og havde status som tjenestepige.

At nogle af bønderne gennem produktionen til et udenlandsk marked også selv færde-
des på afsætningsstederne eller var økonomisk involveret med dem

Men det kan ikke ses af materialet, at den eksportrettede produktion gav anledning til
større kontakt med omverdenen i form af ægteskaber, pengetransaktioner eller ligne n-
de, og bøndernes økonomiske interesser strakte sig sjældent længere end til naboerne
og en købmand i Varde.

Det billede, der tegner sig af jydepottebønderne på Varde-egnen, er af en i store træk
selvforsynende bondebefolkning, hvis kontante indtjening primært gik til skatter, land-
gilde, tyendeløn m.m., hvis økonomi var stabil, men meget beskeden, og som købte
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meget lidt udefra - et billede, som stemmer ganske godt overens med stereotypen om
den fattige og nøjsomme hedebonde.

Mod slutningen af 1700-tallet bredte jydepotteproduktionen sig til nabosognene, blandt
andet ved at piger fra jydepottesognene blev gift udensogns og fortsatte med at udøve
deres færdighed i deres nye hjemsogn. Samtidig gik jydepottefremstillingen fra at være
en integreret del af gårdbrugets økonomi over til i højere grad at være en beskæftigelse
for småfolk og kom derved til at stå for en større del af økonomien i et hushold. I disse
tilfælde fik jydepotteproduktionen en helt anden funktion, end den havde haft i de tre
oprindelige kernesogne.

Andre bierhverv

Jydepottefremstillingen var ikke den eneste næring, der kombineredes med landbrug i
Tistrup sogn. En række andre erhverv kan identificeres i kilderne, og de kan forsøgsvis
opdeles i tre kategorier:

1) Næring, som hele bondebefolkningen på en egn havde som sideerhverv
2) Traditionelt side- eller hovederhverv for dele af befolkningen eller enkeltindivider
3) Enkeltindivider eller gruppers nicher.

Under den første kategori hørte jydepotteproduktionen, som er omtalt i det foregående.
Under den anden hørte landhåndværk som skrædder, væver og smed. Skræddere i Ti-
strup var mænd, der som regel drev et mindre landbrug (husmandssted eller bol) ved si-
den af, mens smede drev lidt større landbrug (bol eller gård), og vævere var ugifte pi-
ger. Under den sidste kategori hørte i Tistrup en række produktioner som teglbrænding,
hølefremstilling, kartoffelmelsfremstilling, rødt pottemageri. Det var næringer som op-
stod fra sidst i 1700-tallet og fremefter, og som havde baggrund i egnens ressourcer ler,
tørv, klyne og vandkraft, men som ikke synes at have haft forbindelse med jydepotte-
fremstillingen, der udnyttede nogle af de samme ressourcer.

For alle de nævnte bierhverv gælder det, at deres betydning og funktion varierer med
tid, rum og socialt miljø, og i Tistrup sogn som andre steder må ethvert bierhverv ana-
lyseres i den specifikke sammenhæng.
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Fig. 1.
Udbredelse af  hede i Danmark og omgivende lande.
De sydskandinaviske heder er angivet med sorte pletter, mens de tyske og polske områder,
hvor der forekommer hedevegetation, er angivet med en gråtone.Efter Böcher 1943.
B. Aaby.

Bent Åby

Hedens bebyggelseshistorie og udnyttelse i en østdansk landsdel: Bornholm

Navnet HEDE er afledt af ordet "hed", der betyder fladt. De fleste flade strækninger i
V- Danmark er typisk dannet af sandede  og næringsfattige smeltevandsaflejringer, som
tidligere var dækket af hedelyng og andre dværgbuske, hvorfor denne vegetationstype
blev kaldt hede. I Ø-Danmark er flade landskabsformer ofte dannet af istidens nærings-
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Tabel 1. Trods en stor grad af enighed i definitionen af hedebegrebet har forskere og lov-
givere lagt vægt på forskellige karaktertræk. En vigtig karakter – den stadige kulturpå-
virkning – omtales kun som et underordnet element i cirkulærer og i Vejledning til Natur-
beskyttelsesloven (Miljøministeriet 1993), mens den helt er udeladt i  i de nævnte fagdef i-
nitioner.

rige bundmoræneaflejringer, og her er ordet hede brugt i bestemt form bl.a. om land-
brugsområdet syd for København. Det er i ordets første betydning, at hede her skal be-
lyses med særlig vægt på den atlantiske hedes forekomst og udvikling på Bornholm og
andre østlige udbredelsesområder.

Definition af naturtypen hede
Botanikeren E. Warming (1895) nævner, at Lyngheder kaldes de træløse Strækninger,
som ære overvejende bevoksede med stedsegrønne, småbladede Dværgbuske... En lig-
nende definition bruges også i nyere botanisk litteratur: The word heathland is used to
describe territories in which trees or tall shrubs are sparse or absent, and in which the
dominant lifeform is that of the evergreen dwarf-shrub, particularly as represented in
Ericaceae (Gimingharn 1972). Forfattere har i deres definition af hede lagt vægt på for-
skellige egenskaber ved denne naturtype, men selv ikke i nyere litteratur (Böcher 1970.
Gimingham 1972) er den kulturhistoriske betydning tillagt nogen afgørende vægt, skønt
den atlantiske hede er en sekundær naturtype, skabt og helt afhængig af stadige kultur-
påvirkninger (Jonassen 1950. Odgaard 1994) ( Tabel 1).
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Heder i Østdanmark
Kun få steder på Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne findes arealer med hedevegetation.
Det skyldes først og fremmest, at jorden generelt er mere næringsrig end i V-Damnark,
og derfor vil have en urte- og græsdomineret vegetation (overdrev/tøreng) på arealer
med samme type kulturpåvirkning, som fremmer hedevegetation på næringsfattig jord.
Dværgbuskdomineret vegetation kendes dog fra bl.a. Feddet nord for Præstø, Tisvilde,
Vesterlyng i Odsherred, som alle er sandede kystområder. De største hedearealer i Ø-
Danmark findes på Bornholm, og også i fortiden var heden mest udbredt her.

Bornholm
Den centrale del af Bornholm kaldes Højlyngen, som for 200 år siden dækkede om-
kring en fjerdedel af øen. Området er nu tilplantet eller opdyrket. Større lyngarealer
træffes i dag kun på Hammerknuden, i Slotslyngen, Rutsker Højlyng, Raghammer og i
Paradisbakkeme. Opdelt efter undergrunden findes i dag følgende fire hedetyper på
Bornholm:

1) Klippehede, der er udbredt på steder, hvor jordlaget over klippen er så tyndt, at ud-
tørring af jorden er almindelig. Denne hedetype kan træffes overalt i grundfjældsområ-
det, men er særlig fremtrædende på sydvendte, åbne strikninger nær kysten, som f.eks.
ved Hammershus. Agrostis stricta indgår i vegetationsbilledet.

2) Sandstenshede kan forekomme overalt i neksøsandstensområdet på steder, hvor
jordlaget er for tyndt til landbrugsdrift. Denne hedetype er fugtig året rundt, fordi vand-
retliggende sandstensflader tilbageholder det nedsivende regnvand. Hertil hører den nu
skovklædte Blemmelyng øst for Rønne, hvor hedelyng ofte ses i skovbunden, samt Bo-
delyngen i Aaker. Smålyngen i Pedersker og Balka Lyng. Molinia coerulea og Sieglin-
gia decumbens er almindeligt forekommende i denne hedetype sammen med' bl.a. Salix
aurita.

3) Klithede findes flere steder langs Bornholms sydkyst mellem Dueodde og Boderne
med Raghammer skydeterræn som den største sammenhængende strikning.

4 )Heder på flodsletter. De sidste rester af større hedearealer ses på strikningen fra
Amager til Stampen, hvor nu Rønne Lufthavn ligger, samt ved Fredensborg og Onsbæk
nær Rønne.

De bornholmske heders udviklingshistorie
Pollendiagrammer fra Græssøen nær Lilleborg (Mikkelsen 1954, Aaby under udarbe j-
delse) og fra en boring 5 km øst for Nexø (Mikkelsen 1954) giver information om he-
devegetationen i ældre tid.

Frem til middelalderens begyndelse var Bornholm domineret af løvskov, hvor eg, bøg
og avnbøg spillede en fremtrædende rolle. Intensiveret græsning, udnyttelse af træ til
tømmer og brændsel samt skrælning af fladtørv bevirkede, at hedevegetation afløste
skov omkring 1100 - 1300 e.Kr. De store græsningsarealer strakte sig fra Hammeren og
til Nexø og ejedes af kongen. Området kaldtes Højlyngen og udgjorde ca. 12000 ha el-
ler ca. 20% af Bornholms areal frem til forrige århundrede. Udbredt græsning medførte
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Fig. 2.
Befolkning og husdyr på Bornholm gennem to århudreder.
Omarbejdet efter Zahrtman 1934,1935 og Hansen 1988.
B. Aaby.

udtørring og jorderosion, så den bare klippe blev eksponeret flere steder. Højlyngen var
ikke en ubrudt hedeflade. Buske og træer voksede i lavninger, hvor jordlaget var tykke-
re og særligt i de smalle sprækkedale var trævegetationen stadig frodig flere steder. At
græsningen har været intensiv fremgår af opgørelser fra 1782 (Zahrtmann 1935), hvor
der i udmarken, hvoraf Højlyngen udgjorde størstedelen græssede 22808 får. 6879 kø-
er. 5485 heste og 4512 svin samt et ukendt antal gæs. Omkring 1806 hentedes der årligt
13400 læs lyng og 18000 læs lyngtørv i Højlyngen.

Opdyrkningen tog fart i 1800-tallet og i 1848 blev Højlyngen udskiftet. Staten blev ejer
af ca. 6000 ha, mens sognebønderne fik ca. 5700 ha. Enkelte ikke opdyrkede hedearea-
ler blev tildelt de tilstødende gårde. Den betydelige befolkningsforøgelse i anden halv-
del af 1800-tallet (1838: 25000 indbyggere; 1903: 41 000 indbyggere) hænger til en vis
grad sammen med opdyrkningen af Højlyngen. På den anden side forårsagede denne et
kraftigt fald i mængden af græssende dyr, navnlig får, så de resterende hedearealer gro-
ede til med krat eller skov, hvis ikke de blev inddraget i den omfattende opdyrknings-
ekspansion.
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Polske heder
Et andet eksempel fra de atlantiske heders østlige udbredelsesområde Kort over ud-
bredelsen af atlantiske heder i Europa (Gimingham et al. 1979) medtager ikke områder
i Polen (se fig. 3).

Skønt de klimatiske forhold i landets nordvestlige kystomåde er gunstige for udvikling
af denne vegetationstype. Der findes da heller ikke større hedeområder i NV-Polen i
dag, men mange steder kan der påvises små arealer med hedevegetation (Pawlowski &
Zarzyski 1972, Matuszkiewiez 1982). De repræsenterer tre hedetyper (assoc iationer):

Calluna - Genista hede, der er en subatlantisk indlandshede på tør bund.

Salix- Empetrum hede, der indeholder arter med boreal og atlantisk udbredelse og ud-
vikles kun i de fugtige dele af klitformationerne langs kysten (cf. Sandstenhederne på
Bornholm).

Arctostaphylos - Calluna hede, der er en subkontinental hedetype der forekommer i det
nordøstlige Polen, og som indeholder en række arter med kontinental udbredelse.

På øen Wolin i det vestligste del af det polske kystlandskab findes i dag kun små hede-
arealer med empetrum, nigrum og salix arenaria i klitlavninger. Længere inde i landet
findes der i dag ikke egentlig Calluna hede, men vegetationssammensætningen antyder,
at der tidligere har eksisteret en sådan hedetype. Det er senere bekræftet ved pollen-
analytiske undersøge lser i en nærliggende mose (Latalowa 1992).

Årsagerne til hedevegetationens meget begrænsede forekomst i dag er ifølge Latalowa
(1992) antagelig kompleks. Klimaet kan spille en rolle, men også ændrede dyrknings-
metoder og storstilet skovrejsning siden 1800-tallet er antagelig også ansvarlig.

Fig. 3
Udbredelsen af de nordeuro-
pæiske lavlandsheder (prikket
signatur) og øen Wolin i det
nordvestlige Polen (sort plet).
Efter Latalowa 1992.
B. Aaby
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Fig. 4.
Sammenstilling af lyngheders vegetationshistorie på øen Wolin i det nordlige Polen. Omar-
bejdet efter Latalowa 1992
B. Aaby.

Hedernes historie i NV-Polen
Calluna hede dannedes i yngre stenalder. Pinus-Quercus-Betula skov på sandet bund
blev ryddet ved brand og græssende husdyr. Området har antagelig været beboet og ud-
nyttet gennem hele forhistorisk tid. Som i V-Europa kunne Callunaheden bruges til
vintergræsning, fordi klimaet i dette kystområde er relativ mildt og snedækket er højst 5
-10cm i den koldeste måned, som er februar måned,  hvor temperaturen i gennemsnit er
lidt under -l C. Callunaheden nåede sin største udbredelse i yngre stenalder, bronzealder
og tidlig jernalder. Den blev da jævnligt afbrændt og græsset. I den senere del af

jernalderen fandtes der stadig hede, men den havde en mindre udstrækning end tidlige-
re, fordi Pinus domineret skov ekspanderede, som følge af mindre intensiv arealudnyt-
telse. I begyndelsen af middelalderen forsvandt heden på Wolin. En medvirkende årsag
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var anlæggelsen af en by på øen, hvorved der skete en intensiveret udnyttelse af ome g-
nen med opdyrkning af tidligere hedearealer. Denne forklaring støttes af en betydelig
stigning i hyppigheden af kornpollen samtidig med, at Calluna pollen aftager i polle n-
spektrene. Senest har skovrejsning medvirket til hedens udryddelse. Hedens historie på
Wolin minder således meget om den, der er beskrevet fra Danmark, N-Tyskland og an-
dre områder der med atlantisk hedevegetation.

Lokal hedevegetation fandtes også tidligere i den nordvestlige del af Polen (Hjelmroos-
Ericsson 1981, Miotk-Szpiganowicz 1992. Latalowa 1982). Alle arealer har nærings-
fattigt sand, og i alle pollendiagrammerne er stigningen af Calluna sammenfaldende
med en øgning i mængden af trækulpartikler. Det viser, at brænding har været af væ-
sentlig betydning for hedens vedligeholdelse (cf. Odgaard 1994).
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Kim Clausen

Hedens mennesker - om livet på samfundets marginaler - om hedebondens so-
ciale forhold og mentalitet - og om forholdet til stat og myndigheder - om rakkere,
røvere og andet godtfolk.

Jeg er blevet bedt om at tale om det, man kunne kalde hedens myter. Et spændende em-
ne, men desværre er der alt for lidt tid til rådighed. Således vil mit indlæg forme sig
som en ideskitse til, hvad det kunne være spindende at arbejde videre med i forbindelse
med dette hedeprojekt.

Jeg vil beskæftige mig med to parallelle myter, som begge indgår i myten om Det mør-
ke Vestjylland. For mange er myten om ”Det mørke Vestjylland" befolket af entrepre-
nante handelsmænd, fattige skrutryggede hedebønder og farlige røveriske tatere, der
gjorde de sandede hedeveje usikre for vejfarende.

Hedebonden og handelsmanden
En del af myten om det mørke Vestjylland er myten om de dygtige vestjyske han-
delsmand. - Det er således ikke tilfældigt, at Lise Nørgård fandt på navnet Mads
Skjern, til den Ærgerrige, men beskedne og gudsfrygtige jyske handelsmand, der i
1930'eme slår sig ned i den søvnige sjællandske købstad Korsbæk.

Myten om den fattige hedebonde er på det seneste blevet noget pillet fra hinanden
af etnologen og historikeren Peter Henningsen i hans bog ”Hedens Hemmeligheder
- livsvilkår i Vestjylland 1750-1900”, baseret på en undersøgelse af Grindsted sogn.

En af de spændende ting ved bogen er, at Peter Henningsen anskuer hedebondens so-
cioøkonomiske situation som en proces fra 1750-1900. Mens der er skrevet mange bø-
ger om hedeopdyrkningen i den sidste halvdel af 1800-tallet, og hvor der er blevet op-
bygget en nærmest national myte om det tilbagestående og fattige Vestjylland, der først
efter 1864 anført af Dalgas og det nystartede Hedeselskab under mottoet ”Hvad udad
tabes skal indad vindes” fik moderniseret de fattige og uvidende vestjyske hedebønder
til rigtige bønder - der kunne dyrke korn og i det hele taget drive et landbrug, der kunne
sammenlignes med østdanske forhold.

Med udgangspunkt i materiale fra især Grindsted sogn gik Peter Henningsen ind i det
primære kildemateriale fra 1700-tallets indberetninger fra amtmænd, præster og bønder
og kom frem til den konklusion, at intet af dette primære kildemateriale stemte overens
med historiebøgernes forestillinger om de fattige, uoplyste og undertrykte vestjyske he-
debønder.

Tværtimod kom Peter Henningsen hurtigt til den opfattelse, at de vestjyske hedebønder
faktisk var relativt velhavende folk og i mange tilfælde var bedre stillede end deres
kolleger i Østdanmark. Ligeledes blev de vestjyske bønder ofte rost i amtmændenes
indberetninger for deres gode skolekundskaber og flid.
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Den velstand, som Peter Henningsen finder hos hedebønderne/gårdmændene i Grind-
sted sogn, var baseret på mange forskellige indtægtskilder. Vi har i dag hørt om disse
bierhverv i form af pottemageri, hosebinderi, kalkbrænding, smedevirksomhed, handel,
prangeri og smugleri, som alle var lokalt tilpassede strategier, der blev benyttet ved si-
den af landbruget.

En vigtig rolle i dette økonomiske mønster havde studehandelen, som helt frem til
Landboreformerne i 1788 var et privilegium, der var forbeholdt herremændene.
-
I sin artikel ”Bønder og Handel i Salling 1680-1780" beskriver etnologen Johs. Møll-
gaard på en meget illustrativ måde handelsbønderne i Salling. Men jeg tror, at dette
billede også vil være dækkende for Vestjylland. Johs. Møllgaard beskriver, hvorledes
en speciel handelsbondetype udvikledes som en bonde, der ud over at forsyne sit eget
hushold med fornødenheder, opkøber varer med videre salg for øje og samtidig tiltager
sig en handelsret, han i virkeligheden ikke havde. Det var det, man kaldte landeprang.

Bønderne måtte sælge til, hvem han ville, men opkøberne måtte ikke tage omkring i
landsbyerne og købe op hos den enkelte bonde. Disse opkøb skulle foregå på et offent-
ligt marked.

Johs. Møllgaard skelner mellem kræmmere og prangere. Kræmmeren var involveret i
”den lille handel"- som f.eks. handel med uldvarer, potter, mindre dyr osv., mens pran-
geren var involveret i den "store handel" vedrørende kvæg og heste.

Det vil føre for vidt at gå mere ind på dette emne her, men jeg syntes, at Johs. Møll-
gaard drager nogle spændende livsstilsmæssige slutninger, som er helt i overensste m-
melse med det, Peter Henningsen er inde på i forbindelse med hedebønderne i Grind-
sted sogn.

Det, der tilsyneladende er karakteristisk for disse handelsbønder, er, at selv om de er
velhavende, så fører de sig frem på en Myten om den fattige hedebonde er på det sene-
ste blevet noget pillet fra hinanden af etnologen og historikeren Peter Henningsen i
hans bog ”Hedens Hemmeligheder - livsvilkår i Vestjylland 1750-1900”, baseret på en
undersøgelse af Grindsted sogn dæmpet måde. Deres boliger er forholdsvis beskedne.
Den største forskel i forhold til de øvrige bønder er m.h.t. møbleringen og indboet. Det
generelle indtryk er imidlertid, at de ikke gennem deres livsstil røber den formue, de
faktisk havde. Jeg har selv konstateret nogle af de samme ting i Skjern - Tarm området
helt frem til ca. 1880, hvor de vestjyske bønder for alvor bliver involveret i en penge-
økonomi. Man kan sige, at de vestjyske handelsbønder ser deres fordel i at leve lidt i
det skjulte.

Peter Henningsens billede af de vestjyske hedebønder i 1700-tallet passer på flere må-
der godt til det omtalte eksempel fra Salling, blot er de vestjyske bønder måske endnu
mere usynlige eller dæmpede. Således er Peter Henningsen inde på, at velstanden var
baseret på et stort antal ikke- registrerede stude, som om nødvendigt blev smuglet forbi
toldkontrollen ved Kongeåen. Dette kunne lade sig gøre, fordi hedeområdeme var va n-
skelige at kontrollere. Denne beskedne livsstil i kombination med den dårlige infra-
struktur og dårlige kontrol i hedeområderne kan således godt ud fra en overfladisk be-
tragtning have skabt myten om det mørke og fattige Vestjylland.
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En af pointerne i Peter Henningsens bog er imidlertid, at man kun kunne opretholde en
relativ velstand i hedesognene, fordi man stødte befolkningsoverskuddet væk til andre
områder.

Omkring landboreformerne begyndte befolkningstallet at vokse, og der begyndte at
komme et større pres på ressourcerne, der førte til udstykninger af de store gårde og til
begyndende hedeopdyrkning.

En af Peter Henningsens konklusioner er således, at de fattige hedebønder faktisk først
rigtig opstår i forbindelse med hedeopdyrkningen, som for alvor sætter ind i den sidste
halvdel af forrige århundrede.

Rakkerne og den tidlige hedeopdyrkning
En næsten hel parallel udvikling tror jeg, at man kan spore i forbindelse med den anden
myte - om hedens beboere - nemlig den om taterne eller rakkerne.

Her er det forfattere som St. St. Blicher og Carit Etlar, som har skabt en romantisk myte
om taterne som en slags hedens urbefolkning. Denne myte har stadig mange tilhængere
til trods for, at Hugo Matthiessen i bogen ”Bøddel og Galgefugl" så overbevisende har
beskrevet, at rakkerne slet ikke historisk er knyttet sammen med heden, men derimod er
et byfænomen, der opstår med bydannelserne i middelalderen.

Meget tyder på, at rakkerne først begyndte at bosætte sig på de vestjyske heder i slut-
ningen af 1600-tallet og i begyndelsen af 1700-tallet. Rakkerne syntes i denne periode i
vid udstrækning at være ansat i embeder med det formål at udføre rakkerarbejde for
bønderne i et eller flere sogne. Det materiale, jeg kender bedst til, er fra de såkaldte
”Dejbjergrakkere”, der havde indgået akkord med bønderne i Skjern, Stauning og Dej-
bjerg sogne om at udføre urent arbejde - hvilket i første omgang bestod i at flå huden af
selvdøde dyr - kvæg og heste.

Jeg har tit undret mig over, hvorfor rakkerne tilsyneladende har deres storhedstid i
Vestjylland i 1700-tallet, hvor de beskrives som rimeligt velstående ofte kørende med
hest og vogn.

Jeg har tænkt på, om der kan være en sammenhæng med de kvægpestudbrud/ epidemi-
er, som finder sted flere gange i 1700-tallet. Det kunne være spændende at belyse nær-
mere? Jeg tror, at der er en sammenhæng.

Men mens rakkernes situation syntes stabil i 1700-tallet, så ændres den drastisk i løbet
af 1800-tallet.

Rakkernes sociale og økonomiske nedtur starter tilsyneladende med landboreformerne
og det forhold, at bønderne i stigende grad selv begyndte at flå de døde dyr. Men også
befolkningstilvæksten, tror jeg, har spillet en stor rolle.

I det materiale, jeg har arbejdet med i Dejbjerg sogn, ser det ud som om, at rakkerne
gennem den første halvdel af 1800-tallet mister deres oprindelige arbejde, uden at de
bliver integreret i bondebefolkningen.
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Samtidig stiger deres antal, og de bliver tilsyneladende presset mere og mere ud i mar-
ginale områder som moser og heder, som f.eks. Bjørnemosen og Dejbjerg Hede ved
Bundsbæk Mølle i Dejbjerg sogn, som jeg har studeret ret indgående - tilsvarende lo-
kaliteter findes i Rønbjerg ved Skive og Lund ved Herning.

Parallelt med, at hedeopdyrkningen går i gang efter 1850 og intensiveres efter 1864,
syntes rakkerne i Dejbjerg sogn at være blevet opfattet som et stigende socialt problem.

For mig at se, ser det ud som om, at rakkerne i denne periode bliver presset længere ud
i hedeområderne og udvikler en økonomi baseret på tiggeri, jagt, fiskeri og forskellige
håndelag som sliberi, blikarbejde, daglejerarbejde suppleret med småkriminalitet.

Men igen - billedet passer ikke til den myte, som er blevet skabt i litteraturen.

En af de ting det kunne være spændende at forsøge at belyse  gennem hedeprojektet er,
om der er en indirekte sammenhæng mellem den økonomiske disciplinering, som hede-
opdyrkere blev underkastet i forbindelse med opdyrkningen af hedeparceller i slutnin-
gen af forrige århundrede, og så det tilsyneladende større pres, som blev lagt på rakker-
ne i den samme periode ? I samtidige beretninger fornemmer man, at rakkerne mere og
mere er blevet opfattet som et socialt problem - en minoritet - som man kunne hidse sig
op over, fordi de tilsyneladende levede en hel anden livsstil end den øvrige bondebe-
folkning. Man kan få den tanke, at hedeopdyrkerne faktisk har haft brug for en gruppe,
som de ligesom kunne tage afstand fra. Et skræmmebillede som kunne minde dem om,
hvorledes det kunne gå, hvis de måtte gå fra gården.
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Søren Toftgaard Poulsen

Heden i kunst, litteratur og folkelig fortællekunst

For næsten 30 år siden, da jeg læste i København og ofte rejste frem og tilbage med tog
mellem Vestjylland og hovedstaden, havde jeg engang en lille oplevelse, som jeg endnu
husker tydeligt. Jeg skulle hjem til Vestjylland. Togvognen var en af de gamle kupe-
vogne og ved vinduet sad et par nydelige midaldrende damer. Alt undervejs tværs over
Sjælland og Fyn blev kommenteret af de snakkesalige kvinder. Selv  de mange bagha-
vers tørresnore med vasketøj fik de relevante bemærkninger. Efter Vejle sneglede toget
sig op gennem Grejsdalen til Jelling. Hvor er porten til Vestjylland dog smuk. Det syn-
tes mine to medrejsende naturligvis også. Men da toget satte sig i bevægelse efter et
kort ophold i Jelling, lænede den ene af damerne sig mageligt tilbage i sædet, trak frak-
ken tættere om sig, lukkede øjne og deklamerede med høj stemme, at nu kunne man li-
geså godt sætte sig til sove, for nu er der ikke mere at se på, før vi nåede Holstebro! Jeg
var naturligvis lamslået. Sikken opfattelse af det Vestjylland, som jeg holder så meget
af. Den lille uskyldige episode har naturligvis brændt sig ind i min hukommelse, fordi
den udtrykker en ofte almindelig opfattelse af Vestjylland.

Indtil omkring 1800 var det i hvert fald den normale opfattelse af Vestjylland. I særde-
leshed når vi beskæftiger os med kunst og litteratur. Jylland eksisterede stort set ikke.
Og ser man på et kort over hedens udbredelse, får man unægtelig også det indtryk, at
Jylland virkelig har været et udkant-område til Nordtyskland. Men i begyndelsen af
1800-årene ændrede billedet sig. Jyllands vidtstrakte hedeegne og deres overvældende
natur blev opdaget. Først af digterne, siden af kunstmalerne.

Steen Steensen Blicher (1782-1848) er den første, som for alvor og med stolthed ve d-
kender sig heden som sin hjemstavn. Med digtet ”Mit Fødeland” fra 1814, og som ud-
kom i en digtrække med titlen ”Hjemve”,  erklærer Blicher sin kærlighed til den jyske
hede:

…
”Min Fødestavn er Lyngens brune Land,
Min Barndoms Sol har smilt paa mørken Hede,
Min spæde Fod har traadt den gule Sand,
Blandt sorte Høje boer min Ungdoms Glæde.
Skjøn er for mig den blomsterløse Vang,
Min brune Hede er en Edens Have:
Der hvile ogsaa mine Been engang,
Blandt mine Fædres lyngbegroede Grave.”

Digtet indvarslede noget nyt i dansk litteratur, men kun langsomt  blev det erkendt af
Blichers samtid. Jeppe Aakjær har udtrykt det således: ”Samtiden lyttede med et skul-
dertræk til denne kærlighedserklæring; eftertiden har ladet den hugge i sten”.  I sine
senere noveller fra 1820’erne har Blicher  skabt sine udødelige  stemningsbilleder, som
har fået så stor betydning både for senere digtere og forfattere, men i særdeleshed for
kunstmalerne i sidste halvdel af 1800-tallet. I novellen ”Hosekræmmeren”, som udkom
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i Nordlysets januarhefte 1829,  tegner digteren i indledningen et stemningsbillede, som
i fortællingen skal danne scenen for den senere så tragiske handling:  ”Stundom, naar
jeg har vandret ret ude i den store Alhede, hvor jeg kun har havt den brune Lyng om-
kring mig og den blaae Himmel over mig; …”   Men der er også noget helt andet i den
berømte indledning. I 1820’erne var heden under begyndende opdyrkning. I Torning
havde Blicher Alhedekolonierne på nært hold, men der var også begyndende opdyr k-
ning mange andre steder. Desuden voksede Stendalsgårds- og Ulvedalsplantagerne op
og indvarslede tilplantningen af store hedearealer. I  fortalen til ”Hosekræmmeren”
foregriber digteren næsten den bevægelse, som først rigtig udviklede sig i begyndelsen
af 1900-årene, i retning af et forsvar for heden:

” – En Forstmand skal have foreslaaet at forstyrre hele Colonieanlægget, plante Skov
paa Beboernes Marker og i deres sløjfede byer; mig har stundom den langt umenne-
skeligere Tanke paatrængt sig: hvad om her endnu havde været lynggroet Hede, den
Samme, som for Aartusinder siden, uforstyrret, uomrodet af  Menneskehænder!”.

Som så mange andre af 1800-tallets  forfattere og fremskridtsivrige aktører var Blicher i
splid med sig selv. Kunstnerisk havde han som den første virkeligt givet udtryk for he-
dens skønhed, samtidig var han som landøkonom fuldt ud klar over de muligheder, som
en opdyrkning af heden rummede. I novellerne udtrykte han stemningsbilleder fra he-
den, men i for eksempel amtsbeskrivelsen ”Viborg Amt” fra 1839 er det den kompe-
tente landøkonom, som fører pennen. Allerede faderen Niels Blicher havde vist vejen. I
1795 udgav han sin ”Topografie over Vium Præstekald”. Niels Blichers topografi ud-
mærker sig blandt andet ved sine fine beskrivelser af hederne og hedebøndernes  an-
vendelse af heden til fåregræsning, tørveskæring, lyngslåning og plukning osv. I sin
amtsbeskrivelse kunne St.St. Blicher næsten kopiere faderens indholdsfortegnelse.

I Blichers noveller bliver beskrivelsen af heden aldrig hovedsagen, men heden danner
rammen om fortællingens handling og personer.  I  ”Kjeltringliv” fra 1829 er fortælle-
ren på vandring over Alheden. Det er bagende varmt, og tørsten plager snart va n-
dringsmanden og hans følgesvend, hunden. Langt om længe finder de en hedesø og får
slukket den brændende tørst. Derefter begynder endelig fortællingens handling, nemlig
historien om den lille kæltringefamilie Linka Smælem og Peiter Benløs, og som ender
med det berømte kæltringebal i fattighuset på Ørre Hede. Og da Blicher i fortællingen
står og smugkikker ind ad vinduerne i den faldefærdige hytte, sammenligner han sig
med en maler og udbryder:

”Hvor skal jeg faae en nederlandsk Pensel til at male denne nederlige Scene? Hvorle-
des skal jeg skildre den, for slige Decorationer ganske fremmede, Læser denne ”hyg-
gelige” Stue med Loft af Leer, Vægge af Leer, Gulv af Leer? hvorlunde skal jeg frem-
stille ham den ædle Simplicitet i Meublementet? …”.

Blicher var ikke maler, men digter. Derfor fortsætter han med at beskrive sceneriet  i
den lille taterhytte på mesterlig vis.

Vi kan ikke beskæftige os med hedens litteratur og digtning uden at nævne
H.C.Andersens ”Jylland mellem tvende have”.  Digtet eller sangen er en af jydernes
aller kæreste sange – stadigvæk! H.C.Andersen skrev digtet i dagvognen på en rejse
mellem Viborg og Randers i sommeren 1859. Han havde været på besøg på Nørre
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Wosborg hos proprietær Tang. Her havde H.C.Andersen mødt dynamiske vestjyske
bønder, som havde debateret vigtige spørgsmål for samfundsudviklingen, blandt andet
opdyrkningen af Jyllands mange heder. H.C. Andersen næsten flygtede fra Nørre Wos-
borg, det blæste for meget og han var bange for spøgelser! På rejsen tværs over Jylland
fra Ulfborg over Holstebro til Viborg og videre til Randers fik han et overvældende
indtryk af den ændring af hedeegnen, som foregik i årene omkring 1859. Kornmarker
opstod i heden, kunstvandingsanlæg opstod i engene, der byggedes nye hovedveje og
hedegårdene byggedes om. Overalt var der udvikling. Selv om man ikke kan sige,
H.C.Andersen er hedens digter, så må man anerkende, at han på uforlignelig vis har gi-
vet en stemningsberetning fra en tid, hvor opdyrkningen virkelig tog fart:

Heden, ja, man tror det næppe, -
men kom selv, besé den lidt:
lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! Om føje år
heden som en kornmark står.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil;
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Britten flyver over hav,
gæster her prins Hamlets grav.

Den tredje forfatter, jeg vil nævne, er selveste Enrico Mylius Dalgas, der med sine
”Geographiske Billeder fra Heden”, som udkom i to bind henholdsvis 1867 og 1868,
har givet os en utrolig værdigfuld beskrivelse af de jyske hedeegne før de ændredes
fuldstændigt. I 1866 havde Dalgas gjort det klart, at et af de væsentligste opgaver for
det nyoprettede Hedeselskab var, at foretage en grundig undersøgelse og beskrivelse af
Jyllands heder. I 1867 og 1868 foretog Dalgas en berejsning af hederne og beskrev re-
sultaterne i det anførte værk. Det er en fantastisk rejsebeskrivelse med et væld af oplys-
ninger, som er vigtige for vor forståelse af de jyske hedeegne før opdyrkningen og til-
plantningen havde ændret det vestjyske kulturlandskab. Dalgas er både en dygtig iagt-
tager og skribent. Værket er fyldt med detaljer, sjældent forfaldes til vidtløftige refle k-
sioner. Men Dalgas kunne også gribes af Blichers dualisme mellem hedens skønhed og
så endemålet: hedens opdyrkning og tilplantning. Dalgas og hans ledsagere står på bak-
kerne ved Brixhus, nordvest for Herning, og ser mod nordvest mod Timring og Vild-
bjerg, og med Trehøje i det fjerne:

”Modsætningen mellem det milde, bløde Landskab, opfyldt med lykkelige Beboere, og
de sorte knudrede opadstræbende Bjergformer, den rige afvexling i Farver, den Ro, der
er udbredt over det Hele, alt bringer os til at henfalde i taus Beundring, til at erkjende,
at der er smukt overalt paa Jorden, selv i Vestjylland, selv i det udskregne Hammerum
Herred.
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  Og dog kunne vi Mennesker aldrig tilfredsstilles. ”Gid der blot fandtes Skov her paa
disse Bakker” udbrød  En af os, og vi Andre maae give ham Ret; der mangler Eet, og
det er Skov.”

Det Danske Hedeselskabs  og Dalgas´ indsats er velkendt og skal ikke behandles ud-
førligere her. Men Dalgas´ mange skrifter fortjener en fremtrædende plads i omtalen af
hedelitteraturen. Når man kender Dalgas synspunkt, at opdyrkningen og tilplantningen
af den jyske hede skulle komme befolkningen i hedesognene til gode,  især de små i
samfundet, husmændene og daglejerne,  ja så kan det godt irritere mig lidt, at moderne
mennesker forbinder Dalgas helt fejlagtigt  med citatet formuleret af digteren H.P.Holst
på en plaquette af nikkel udført til industriudstillingen i 1872 :

”For hvert et tab igjen erstatning findes
Hvad udad tabes skal indad vindes.”

Det er alt for banalt at putte Dalgas´s og hedeopdyrkernes motiver ind i den nationalt-
sønderjyske formel. De var drevet af langt mere praktiske og for dem vægtigere grunde.
Men myten lever hårdnakket videre, på trods af at man intet sted i Dalgas´ taler og
skrifter kan finde belæg for, at han nogensinde har udtrykt sig således.

Den sidste digter, som jeg vil nævne, er måske den for mig aller væsentligste, nemlig
Jeppe Aakjær.  Både i poesi, fortælling og  artikelform har Jeppe Aakjær mere end no-
gen anden beskæftiget sig med heden og dens planter, dyr og mennesker. Ligeså for-
tryllende smuk og poetisk han udtrykker sig i digtning, ligeså barsk og nøgternt udtryk-
ker han sig ofte i fortællingen og i artiklerne. I digtningen møder vi den romantiske
Aakjær, i fortællingen og i artiklerne den samfundskritiske Aakjær. Jeppe Aakjærs for-
tjeneste er det, at han med sin indsats skabte en bevægelse til forsvar for de sidste heder
og dermed banede vejen for de senere fredninger. Omkring år 1900 skrev Aakjær ”He-
devandringer”,  som dog først blev udgivet som selvstændig bog i 1915. Her beskrives
de naturværdier, der var gået tabt med hedeopdyrkningen. Og hvad har vi vundet til
gengæld, spørger den kampberedte forfatter ubønhørligt? Men han venter ikke på svaret
fra andre, han giver det selv. Han beretter om de fattige nybyggerhjem på Alheden,
hvor sult og sygdom i form af tuberkulose plager de små hjem på heden. Men for
Aakjær er ironien det mest dødbringende angrebsvåben, således i beskrivelsen af den
nye tids fremskridt og af Hedeselskabets indsats:

”Der, hvor fata morgana tegnede sine fantastiske solslotte i den flimrende luft over tør-
vestakkene, der ligger nu en rødstenet stationsby med hæslige mønstre i skifertagene,
med brødhandel og forbrugsforening og hele pibetøjet. Hvor Loke såede sin havre i
milekast over blånende åser, mens bævreaspen skjalv langs moseranden, og hjejlen
syslede ensomt med kuldet under den duftende pors, der saver damphesten sig nu pr u-
stende hen gennem bankerne, kaster hånende en glød i lyngen; heden brænder; planta-
gemændene får travlt med projekter; atter nogle hundrede tønder lyngjord indvundet til
Hedeselskabet; glæd dig Jylland, du tabte en naturejendommelighed, du mistede dit ur-
gamle særpræg, og fik som erstatning 100.000 favne pindebrænde!”

Aakjær stillede sig skulder ved skulder med St.St. Blicher, og gav hip til såvel
H.C.Andersen som Hedeselskabet. Men kredsen omkring  Hedeselskabet svarede igen.
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Fr. vermehren. En jydsk Faarehyrde. 1855.
Statens Museum for Kunst.

Godsejer Pontoppidan, Hedeselskabets beredtvillige velynder, udtalte ved en højtide-
lighed, hvor han lovede altid at bevare ”Dronning Louises Høj” lyngklædt:

”Vi håber, at dette lille offer til hedens poesi vil glæde Jeppe Aakjær, der sørger så me-
get over, at Hedeselskabet ødelægger heden og forvandler den til prosaiske agre og go-
de nåleskove på bekostning ganske vist af poesien, og vi ere dristige nok til at hævde, at
vi finder, at gode agre og velbyggede gårde mellem mørke nåleskove også har deres
poesi, foruden at de ere nok så nyttige”.

Vandt heden indpas i dansk litteratur i 1814 med Blichers digt ”Mit Fødeland”, så
bragte maleren Dankvart Dreyer for alvor den jyske hede ind i den danske malerkunst. I
1838 var Dreyer første gang i Jylland, og  fra dette år findes flere store stemningsbille-
der fra hedeegnen omkring Himmelbjerget. Minna Heimbürger har i bogen ”Den jyd-
ske ørken” (1969)  beskrevet hedens malere, og heri mener hun, at Dreyer ligefrem
kunne have været med blandt de unge mennesker, som tog initiativet til Himmelbjerg-
festerne. Desuden nævner Blicher, at der ved den første fest i 1839 var en maler tilste-
de. Blicher nævner ikke navnet, men der gættes på Dankvart Dreyer. Der synes således
at være en forbindelse mellem hedens store digter og  hedens første rigtige maler. Ellers
er det i 1800-tallets andet halvdel, at heden for alvor får sine malere. Med J.F.N. Ver-
mehrens billede af  ”En jydsk Faarehyrde” (1855)  skabtes et højdepunkt i

hedemaleriets historie. Stedet er
sandsynligvis Julianehede mel-

lem Bording og Funder. Den 82-årige fårehyrde står og strikker på sin bindehose, mens
han holder øje med fåreflokken, som græsser på heden. Til hjælp har hyrden sin sorte
fårehund. Den vidtstrakte, blomstrende hedeflade får dybde af  oldtidshøje og sandklit-
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Chr. Dalsgaard: St. St. Blicher paa He-
den i samtale med tatere. 1866
Det Nationalhistoriske Museum paa
Frederiksborg.

ter. Jeg plejer at kalde dette billede for ”Treenigheden”, fordi vi her har et fantastisk
samspil mellem mennesket, husdyrene og naturen.

Jævnaldrende med Vermehren (1823-1910) var Christian Dalsgaard (1824-1907). I
1850-erne malede Dalsgaard nogle af sine berømte billeder, som alle viser meget stær-
ke menneskelige scener, f.eks. snedkeren, der bringer ligkisten til det døde barn (1857).
I 1866 malede Dalsgaard på bestilling et portræt af St.St.Blicher. Han malede Blicher i
samtale med kæltringefamilien Linka Smælem og Peiter Benløs, som Blicher selv har
beskrevet det i novellen ”Kjeltringeliv”.  Lyngen står i blomst, vi aner søen, hvor Bli-
cher og hunden netop har slukket den brændende tørst. Personerne har lejret sig på hø-
jen bortset fra Blicher, som står med bøssen i højre hånd og  understreger talen med
venstre hånds bevægelser.

Den noget yngre Hans Smidth (1839-
1917)  er mere end nogen anden
hedens maler. Billedet ”En fremmed
spørger om vej i bondegården på
heden” (1877) er et af Smidths
hovedværker. Frem fra alle døre og
luger i den vindomsuste hedegård
kikker beboerne frem, da man bliver
opmærksom på  den fremmede. Et
lille kærkomment brud på det
ensformige liv. Selv ænderne
kommer nysgerrigt nærmere. Men
som altid hos Smidth er landskabet
en væsentlig del af billedet. Nedenfor
hedegården ses en lille vestjysk bæk
eller å, på begge sider omgivet af
grønne enge med græssende
kreaturer. Langt i det fjerne rejser
hedens slettelandskab sig, og giver en

fin fornemmelse for det landskab den
rejsende til hest netop har passeret.
Man kan ikke undres over, at den
rejsende kunne føle trang til at få
bekræftet vejruten, når man kom
forbi en enlig hedeejendom.

Hans Smidth har som så mange andre hedemalere benyttet studekøretøjerne som vir-
kemiddel i hedemaleriet. I billedet ”Gammel vej i heden” kører vi med studevognen ind
i billedet. I ”Markedsscene” (1894) danner studevognen og markedsteltene kulisse for
de menneskelige figurer. I ”Aftensnak på heden” (1910) er studevognen igen i forgrun-
den som passiv kulisse. Men  i ”Studekøretøj på heden ved solnedgang”. ”Toget kører
forbi” (1906)  er studespandet helt anderledes i centrum. Kusken ser ikke efter det
frembrusende tog, men holder stift blikket rettet mod studene, mens billedets øvrige
personer ser efter toget. ”Sunds mølle ved Herning” (1899) viser både den gamle
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Hans Smidth: En fremmed spørger om Vej paa Heden.
Statens Museum for Kunst

vandmølle og den nyere hollandske mølle. Ind fra venstre – fra heden – kommer et stu-
dekøretøj, som gæssene netop har observeret. Minna Heimbürger siger, at ingen anden
maler har som Hans Smidth givet udtryk for det ægte jyske tempo. ”Den studefor-
spændte vogn på vej gennem heden med et par personer,  med et læs tørv eller kalk var
et yndet motiv for ham”.

Men Hans Smidth kommer meget længere omkring i det vestjyske hedemiljø. I ”En
vestjysk skolestue” (1900) skildres hedeskolen, der i alt sin beskedenhed bragte åndeli-
ge værdier til hedebefolkningen, og for nogle blev begyndelsen til et helt anderledes liv.
Gennem skolestuens trekarmede vinduer ses hedelandet med de små nybyggerhjem.
”Der bygges hus på heden” (1899)  viser uden dramatik hedens kolonisering. Muligvis
er det et myremalmshus Hans Smidth viser os under opførelse. I så fald er egnen sand-
synligvis et sted mellem Sunds og Ikast. I baggrunden ses de nyopdyrkede marker. Men
i ”Natlig ildebrand på heden” (1904) trues hele familiens tilværelse af den hastigt nær-
mende hedebrand. Tililende forsøger at bekæmpe branden, mens husets beboere forsø-
ger i hast at bringe deres få ejendele og indbo i sikkerhed.

Hans Smidth har i stort omfang malet scener fra St.St. Blichers noveller. Dette gælder
”Pennekas Drallers Kjeltringebal” (1894) og ”Kjeltringebal. Blicher ved Taterhytten”
(1902). Hedens frie folk – kæltringerne, natmændene eller rakkerne – vises i en noget
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romantisk scene ”Natmandsbryllup” (1880), mens hedeegnens tradition med bindestuer
vises i en scene fra St.St.Blichers ”E Bindstouw” (1898). Hans Smidth malede ca. 1000
billeder, og en stor del af dem havde tilknytning til heden og hedens landskab. Det er
derfor umuligt at nævne dem alle.

Mange andre hedemalere fortjener at blive nævnt. Hans Nikolaj Hansen viser et socialt
engagement i ”Kvinder på heden”. Tilsvarende med Johs. Wilhjelms ”Konen med
lyngleen”. Fattige og trøstesløse ser de ud over den endeløse hede. Milton Jensen har i
nogle store hedemalerier, f.eks. ”Knudmosen” (1895), ydet et værdifuldt bidrag. Janus
laCour, Hans Agersnap, Vilhelm Kyhn og P.C.Skovgaard er blot nogle af de mange
malere, som har leveret vægtige hedemalerier. Til slut skal dog nævnes et par mindre
kendte. Lauritsen Thomsens ”Hedeafbrænding” (1954) og Marie Hattings ”Chr. Peder-
sens gård i Fjelstervang” (1926). De kan begge ses på Herning Museum og viser dels
en traditionel hedeafbrænding og dels en rigtig vestjysk hedegård.

Det er umuligt på den korte plads at gennemgå såvel hedens litteratur, malerkunst og
folkelig fortællerkunst bare nogenlunde fyldestgørende. Den største indsamler af folke-
lige fortællinger, sagn, historier, viser osv. fra hedeegnene, er uden nogen diskussion
Evald Tang Kristensen (1843-1929). Som lærer i Gjellerup ved Herning i årene 1866-
1876 opdagede han en endnu levende fortæller- og visetradition hos ældre mennesker.
At man netop i Midtjyllands hedeegne havde bevaret hukommelsen herom,  tilskrev
Tang Kristensen den efterhånden uddøende tradition med bindestuer. St.St.Blicher har i
”E Bindstouw” beskrevet miljøet litterært. I sin topografi over Vium præstekald havde
faderen Niels Blicher ligeledes omtalt bindestuetraditionen. Men det er Evald Tang
Kristensens fortjeneste, at en væsentlig del af denne skat af folkelig fortællerkunst blev
nedskrevet og  bevaret for eftertiden. I runde tal opgøres Evald Tang Kristensens livs-
værk til nedskrivning af 3.000 viser, 1.000 melodier, 2.700 eventyr, 2.500 skæmtehisto-
rier og 25.000 sagn!  I samarbejde med den australske komponist Percy Grainger blev
endda et mindre udvalg af viser og visesangere foreviget på plade.

Selv om Tang Kristensen på dette felt er i særklasse, fortjener museumsforstander H.P.
Hansen på Herning Museum dog at blive nævnt. I  11 store dagbøger nedskrev han de
mange oplysninger, som han fik fra ældre mennesker, alt lige fra anekdoter til helt ek-
sakte oplysninger blev noteret ned med angivelse af dato og hjemmelsmand. Ud fra
denne skatkiste af oplysninger kunne H.P. Hansen efterhånden skrive sine mange bøger
om Vest- og Midtjyllands traditioner, historiske hændelser og mennesker. Af særlig in-
teresse for emnet her er bøgerne ”De gamle fortalte” i tre bind, ”Hedebønder i tre
slægtled”, ”Hyrdeliv på heden” og ”Spind og bind”.
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J. C. Briand Petersen

FREMTIDSPERSPEKTIVET

Vi har i en række foregående gode indlæg hørt om hedens tilblivelse, vegetationshisto-
rie, geologi og kulturhistoriske baggrund m.m.

Nu kommer vi så til det virkeligt spændende: FREMTIDSPERSPEKTIVET , f. eks. i re-
lation til

• Biologiske og kulturhistoriske forudsætninger for hedens opretholdelse – regionalt
set.

• Hedens vækstcyklus og samspillet med de kulturhistoriske driftsformer.
• Hvilke hedetyper ønsker vi fremmet?
• Hedens betydning som rekreativt område.

Det er altid spændende at få lov at tale om fremtiden -  det kan give diskussionen luft
under vingerne - visionerne kan blomstre frit ! Man er fri af distraherende forskningsre-
sultater og andre fakta.

Jeg er glad for, at jeg som administrator, praktiker og bruger af heden kan få lov at sige
noget om fremtidsperspektiver for denne spændende landskabstype. Jeg vil gerne un-
derstrege, at det, jeg fremfører i dette indlæg, er mine personlige overvejelser om emnet
og ikke politikker eller strategier, der er afstemt med nogen. Dette indlæg bliver derfor
nærmest et causeri over en række aktuelle spørgsmål og problemstillinger.

Et aktuelt emne er f. eks.  fremtidsperspektivet  for  pleje og bevarelse af heden.

Jeg vil prøve at sætte forudsætningerne for dette i relation til nutidens betingelser og
videre til fremtidens muligheder.

Jeg er ikke til daglig optaget af forskning af hedespørgsmål - måske derfor involveret
på en anden måde end mange af jer, der dagligt borer sig ned i et hedeforskningens for-
skellige specielle grene.

Hermed vil jeg sige, at jeg finder det uhyre vigtigt, at de fremtidsperspektiver, vi ønsker
at udfolde som praktiske målsætninger og politiker, er i overensstemmelse med en for-
ståelse i kredse, der rækker ud over forskningens. Forskning og formidling må og skal
gerne være til inspiration, agere fyrtårne eller hvad vi skal kalde det - og det lægger et
stort ansvar på netop disse sektorer - men hvordan og hvor meget af heden vi skal for-
søge at bevare, skal være alment forstået og accepteret. Kun derved vil  FREMTIDS-
PERSPEKTIVER være gyldige over tid. Der er måske i tiden tendenser til elitære og
indforståede fortolkninger af danskernes NATURSYN - og de svinger måske lidt vel
rigeligt i tiden - begge dele tror jeg er farligt for langsigtede løsninger.

Tilbage til emnet. Hvad er de biologiske og kulturhistoriske forudsætninger for hedens
opretholde lse ?
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Det er:

- GEOLOGI
- JORDENS NÆRINGSTILSTAND
- SUCCESSIONSPROCESSENS  AFBRYDELSE
- KULTURHISTORIEN
- BRUGEN AF HEDEN

Der kan sikkert nævnes flere, men disse er nogle af de grundliggende.

Dalsgaard har til formiddag fortalt os om de geologiske forudsætninger for hedens til-
blivelse. Jeg vil ikke dvæle yderligere ved dette - geologien er en basal forudsætning.

Gudrun Gormsen fortalte om energistrømme eller stofstrømme i hedebruget - eller med
andre ord om de gamle hedebrugeres udnyttelse af heden og dermed forståelse for be-
tydningen af jordens næringstilstand, såfremt dyrkning af kulturplanter skulle lykkes.
Denne forståelse førte til driftsformer, som blev en forudsætning for, at heden udvikle-
de sig og blev vedligeholdt.

Jeg tror, vi her er ved en basal problemstilling i den fremtidige bevarelse af heden. Vi
må se i øjnene, at vi i dag står med fundamentalt ændrede forudsætninger for hedebeva-
relse  i forhold til for 100 år siden - ja endog for 40 år siden.  Stofstrømmene er i dag
dramatisk anderledes end tidligere.

Der er tale om:

Tilførsel/frigivelse af næringsstoffer:
- tilførsel over drift
- tilførsel ved mineralisering
- tilførsel fra atmosfæren

Tilførslen af næringsstoffer bestod dengang ligesom nu af tilførsel over driften og gen-
nem en naturlig nedbrydning af mineraler og organisk stof  - også af en gennem atmo-
sfæren tilført næringsmængde på formentlig f.eks. for kvælstofs vedkommende på om-
kring 5 - 8 kg /ha om året.

Størrelsesforholdet af disse tilførsler er alle ændrede, men specielt sidstnævnte kilde er
i dag af en helt anden størrelsesorden. Vi står i dag med en tilførsel fra atmosfæren på
måske 25 - 30 kg om året lidt varierende fra sted til sted - måske lidt for nedadgående -
men alligevel!! Samme udvikling gælder for andre komponenter, f.eks. svovl.

Overheads der viser nedfald.

Hedevegetation trives som bekendt på forholdsvis næringsfattige lokaliteter og den op-
hobning, der nu årligt sker, vil på længere sigt skabe et vækstmedium, som ikke er
fremmende for de karakteristiske plantesamfund på heden.
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Plantesamfundene vil altså ændre sig - vi ser det allerede i form af øget græsandel på
visse hedeflader.  Der kan være forskel mellem de enkelte hedetyper, men generelt be-
kymrende.
Hele udviklingen og teknikken i vores hedepleje i dag er baseret på en forudsætning om
en slags uændret tilstand - men vi er samtidig i en  dynamisk situation, hvor tilstanden
over tid vil ændre sig, og hvor hedeplejeteknikken ikke tager højde for dette forhold. Vi
må altså se nogle problemer i øjnene, hvis vi vil bevare heden, problemer, som har en
anden karakter end dem, vi i de sidste 40 år har forsøgt at løse ved traditionel hedepleje.

Et af de traditionelle problemer ved bevarelsen af heden er tilgroningen. Vi ved, at he-
den som landskabsform ikke er statisk. Heden er et led i en naturlig succession, hvor
slutfacit uden indgreb fra menneskets side er en skovtilstand. Bevarelse af heden som
landskabsform er altså betinget af indgreb - indgreb som tidligere var en del af brugen
af heden, men som nu er betinget af kunstige - ofte kostbare indgreb i naturens gang.
Hvis vi anlægger et fremtidsperspektiv for en bevarelse af heden ved stadige kunstige
rydninger vil det altså koste dyrt - hvert år  - i al fremtid. Har vi råd til det - og hvordan
kan vi gøre det? Tilgroningsheder kan være interessante nok, men i større målestok -
vel næppe en acceptabel må lsætning.

Nu til de kulturhistoriske forudsætninger.
Vi har hørt adskillige indlæg om de kulturhistoriske forudsætninger i dagens løb. De
vigtigste er vel kendt. Jeg kunne tænke mig at illustrere det kulturhistoriske billede på
en lidt anden måde. Hvordan så landet ud - hvordan var den kulturhistoriske forudsæt-
ning ? Det vil jeg gøre med en række overheads fra en publikation fra Skov- og Natur-
styrelsen: Kulturhistorisk inddeling af landskabet. I denne publikation inddeles land-
skabet ved hjælp af bygdebegrebet i en række typer: agerbygden, skovbygden, kyst-
bygden og  hedebygden, hver med sine karakteristika.

De efterfølgende illustrationer refererer til kulturhistoriske karakteristika for hedebyg-
den omkring år 1800. De er fremstillet på grundlag af oplysninger fra Videnskabernes
Selskabs kort om den ressourcemæssige fordeling omkring 1800 og oplysninger fra
1688-matriklen om boniteten og produktionskapaciteten.

Der er flere interessante sammenstillinger i nævnte publikation. Alle giver de et i og for
sig velkendt billede af forudsætninger for heden, både kulturhistoriske, geologiske og
biologiske. Disse billeder giver vel ingen løsninger og peger ikke fremad, men de illu-
strerer hvor voldsom udviklingen i Midt- og Vestjylland  har været siden dengang.
Der er vel næppe en egn i Danmark, hvor velstandsstigningen og samfundsudviklingen
er gået så hurtigt som her. Det skyldes velkendte forhold. Først og fremmest udviklin-
gen i landbruget, hvor tilgang af mergel og næringsstoffer ændrede forudsætningerne
for landbruget radikalt fra midten af 1800-tallet. Plantning af skov gav læ og sammen
med udviklingen af tekstilindustrien beskæftigelse og dermed en indtjening, der mulig-
gjorde nye investeringer i landbruget.
Altså voldsomme ændrede forudsætninger for hedens opretholdelse før og nu.
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Illustrationerne på denne og de næste sider viser tydeligt sammenhængen mellem ekstensiv

drift/antal bøndergårde og hedearealernes udbredelse før år 1800. De samme arealer idag

er karakteriseret af intensiv drift, mange gårdbrug og altså fundamentalt forskellige for-

hold for hedebiotopen.
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Vi har hørt adskillige indlæg om de kulturhistoriske forudsætninger i dagens løb. De
vigtigste er vel kendt. Jeg kunne tænke mig at illustrere det kulturhistoriske billede på
en lidt anden måde. Hvordan så landet ud - hvordan var den kulturhistoriske forudsæt-
ning ? Det vil jeg gøre med en række illustrationer fra en publikation fra Skov- og Na-
turstyrelsen: Kulturhistorisk inddeling af landskabet. I denne publikation inddeles land-
skabet ved hjælp af bygdebegrebet i en række typer: agerbygden, skovbygden, kyst-
bygden og  hedebygden, hver med sine karakteristika.

De efterfølgende illustrationer refererer til kulturhistoriske karakteristika for hedebyg-
den omkring år 1800. De er fremstillet på grundlag af oplysninger fra Videnskabernes
Selskabs kort om den ressourcemæssige fordeling omkring 1800 og oplysninger fra
1688-matriklen om boniteten og produktionskapaciteten.

Der er flere interessante sammenstillinger i nævnte publikation. Alle giver de et i og for
sig velkendt billede af forudsætninger for heden, både kulturhistoriske, geologiske og
biologiske. Disse billeder giver vel ingen løsninger og peger ikke fremad, men de illu-
strerer hvor voldsom udviklingen i Midt- og Vestjylland  har været siden dengang.
Der er vel næppe en egn i Danmark, hvor velstandsstigningen og samfundsudviklingen
er gået så hurtigt som her. Det skyldes velkendte forhold. Først og fremmest udviklin-
gen i landbruget, hvor tilgang af mergel og næringsstoffer ændrede forudsætningerne
for landbruget radikalt fra midten af 1800-tallet. Plantning af skov gav læ og sammen
med udviklingen af tekstilindustrien beskæftigelse og dermed en indtjening, der mulig-
gjorde nye investeringer i landbruget.
Altså voldsomme ændrede forudsætninger for hedens opretholdelse før og nu.

Hovedspørgsmålet er nu, hvordan vi under de betingelser, vi i dag opererer under, kan
bevare heden, og hvordan vi skal gøre det. Der ligger store forskningsmæssige og for-
midlingsmæssige opgaver gemt her.

Tager vi bare de to problemstillinger om næringsstofsituationen og tilgroningen frem,
som jeg har været inde på her, er der formentlig tale om, at vi må justere eller revidere
vores hedepleje, hvis vi på længere sigt skal opretholde de ønskede plantesamfund.

De for mig mest spændende perspektiver er, om vi kan simulere den tidligere udnytte l-
se af landskabet på en måde, så heden mere naturligt bevares. Eller skal vi stadig støtte
os på de kunstige hedeplejemetoder, som over de sidste 40 år er udviklet af praktikerne
på området.

Det er, som jeg ser det, i korthed udfordringen, vi står overfor !

De sidste spørgsmål i mit oplæg lyder: Hvilke hedeformer ønsker vi fremmet? Hedens
betydning som rekreative områder.

Jeg ved, heden har enorm betydning som rekreativt område, ligesom den har betydning
af biologiske og kulturhistoriske grunde. Derfor ønsker vi vel de forskellige hedetyper
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bevaret i det omfang, det er muligt, og på de enkelte flader en pleje - eller en mosaik af
plejemetoder - der optimerer den biologiske mangfoldighed. Der er for mig dog ingen
tvivl om, at det for den brede befolkning er den store ubrudte lyngflade, der står som
sindbilledet af HEDEN. Et billede i vidt omfang genereret af kunsten - maleriet som
fortællingerne.

Når vi taler om den rekreative betydning, tror jeg også, der er én bestemt dimension,
der er afgørende. Det er størrelsen. Hedebegrebet er synonymt med plads, vidder, ud-
syn. Når øboer drømmer om heden,  er det det ubrudte udsyn, der er hovedattraktionen.

Hvis vi kommer til at opleve begrænsninger i ressourcerne for hedepleje, tror jeg der-
for, at vi skal koncentrere os om de store flader. De store flader, som der er ret få  tilba-
ge af. I naturbeskyttelsesloven er heder beskyttet helt ned til 2500 kvm. Det er også
udmærket, men kan vi blive ved med at tilse og pleje alle disse relikter? Vil store dele
af dem ikke alligevel på en eller anden måde forsvinde? Hvis vi skal prioriterer, tror jeg
vi skal passe på de store åbne flader først.  Vi skal måske endog prøve at forøge eller i
hvert fald afrunde og bringe sammenhæng i disse få store hedeflader. Det kan måske
betyde opgivelsen af andre driftsformer for at kunne få reetableret de store flader. Eks-
tensivering af landbruget og landbrugsstøtten kunne måske målrettes til at fremme så-
danne mål.

Der var ingen der bad en gammel skovmand om at omlægge fattige hedeplantager?

Næste spørgsmål er så: Kan vi gendanne hede fra gammel landbrugsjord  ? Hvor længe
vil det tage. Små og sporadiske forsøg er gjort og gøres, men der er behov for en væ-
sentlig forskningsin dsats.

Hvis nogle af de tanker, jeg har fremført i det foregående, skal kunne realiseres, vil det
stille store krav til både forskning og formidling. Hovedspørgsmålene til forskning er:

- hvilken betydning har de øgede atmosfæriske tilførsler af næringsstof
- hvordan elimineres en evt. uhensigtsmæssig påvirkning
- kan andre driftsmetoder indføres for at bevare heden
- hvordan kan gl. landbrugsjord tilbageføres til hede
- hvordan optimeres plejemetoder, så den biologiske mangfoldighed

bliver størst mulig

Til sidst et par ord om formidling:
Der er store udfordringer for en fremtidig formidling om heden og dens bevarelse.
Vi har heldigvis mange gode eksempler på fremragende formidling allerede. Men den
kommer nok en forholdsvis lille gruppe mennesker til gode. Jeg tror der ligger store ud-
fordringer i at få formidlingen ud i skolerne og ud til en bred befolkning. Hvordan det
lykkes, skal jeg ikke gøre mig klog på, men vi skal måske have en HEDENS DAG, li-
gesom vi har fuglenes, skovens, blomsternes, geologiens, kvindernes og børnenes dag?
Men først når formidlingen når helt ud, vil forståelsen for heden og kulturhistorien
knyttet til heden blive så grundfæstet, at der også i et længere perspektiv vil blive sat
ressourcer af til hedepleje og hedebevarelse.

Konklusion:
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1. Jeg mener, der ligger kolossale udfordringer for forskning og formidling i fremti-
dens hedepleje.

2. Vi skal  pleje vore heder på en måde der bedre svarer til de forudsætninger, der i
dag ligger til grund.

3. Jeg tror, vi skal ind på mere autentiske hedeplejemetoder - metoder der ligger den
kulturhistoriske baggrund nærmere.

4. Jeg tror, vi skal prioritere de store flader. Måske skal vi lave gl. landbrugsjord om
til hede igen

Jeg vil gerne slutte af med at sige:
Vi skal bevare vores heder, fordi de tilbyder et sted og nogle forhold, hvor mennesker i
vor stressede hverdag kan få ro i sindet. Hvor man kan tage gummistøvlerne på og tra-
ske ud efter horisonten,  komme væk fra trafikstøj og kaos fra flimmerkassen, for der at
finde udsyn og nye “horisonter”.
Et sted, hvor ro og stilhed under en vældig himmel stadig er en ressource - måske en af
de væsentligste ressourcer vi ejer.
Det kan vel ikke bedre udtrykkes end i Jeppe Åkjærs digt: “Her har jeg stået i tusinde
år”, hvor et af versene lyder:

Und mig da fred på min fædrende jord
Lad mig i sandet dog rødderne sprede

Brød skal du hente på muldmarkens bund
Vidsyn og Fred på min drømmende hede.
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Bo Holst-Jørgensen

Hedens bevaring i praksis

Jeg har været med i 18 års samarbejde om hedepleje i "European Heathland Work-
shop". Der er mest biologer og enkelte praktikere, så der har været focuseret meget på
biologi og teknik med forhistorien som en nødvendig baggrund. Det har været karakte-
ristisk, at der var tale om et relativt bevillingsfattigt område, meget var præget af frivil-
ligt fritidsarbejde. Jeg er glad for at blive inviteret med her, for tilsyneladende er det de
rigtige venner, vi har fået, fordi de ser ud til at være eksperter i EU-midler. Jeg har altid
sagt, at hedepleje burde kaldes museumsdrift i stedet for naturpleje. Så også på den må-
de er dette forum en god ting. Også fordi meget af hedelitteraturen findes udenfor ens
eget fagområde. Hvis jeg skriver i et skovbrugstidsskrift, er det ikke indlysende at bio-
loger og kulturhistorikere ser det.

Med hensyn til selve projektet ser det ud til, at det meste hører under begrebet "registre-
ring". Det bliver spændende at se, om det bringer os praktikere, de, der skal lave det,
videre!

Knud Tybirk talte ved symposiet her i Silkeborg i september 1997 om, at der blev skre-
vet for lidt om erfaringerne med hedepleje og mente, at der herskede rådvildhed i amter
og statsskovdistrikter. Og at tilgodeseelse af specialiteter som kobjælder og urfugle som
skulle glemmes til fordel for ”store hede-områder”.

Det er jeg ikke enig i, for det har været svært at skaffe penge til "almindelig" hedepleje,
medens urfugleprojektet faktisk har været årsag til, at vi har haft penge til meget væ-
sentlige hedeplejetiltag som sekundær gevinst.

Med hensyn til bemærkningen om, at der bliver skrevet for lidt, er det måske en følge
af, at det vi laver som praktikere hverken er politik eller egentlig forskning. Politikken
hører mere hjemme i dette forum. Og vores arbejde er ikke egentlig forskning men søg-
ning efter de bedste metoder i forbindelse med udførelsen af de praktiske opgaver. Vi er
ikke tilbøjelige til at fortælle i et tidsskrift, at vi har lavet noget, der ikke lykkedes. Men
de praktiske erfaringer kan findes alligevel.

Og de bliver brugt. Dels fordi de overlever i mundtlig form blandt praktikerne og vide-
regives ved ekskursioner, dels fordi f.eks. Skov- og Naturstyrelsen har søgt at samle
dem op i bogen "Hedepleje" og endelig fordi "nogen" ind imellem giver noget fra sig.
F.eks. har min forgænger og jeg selv skrevet om mange års erfaringer i Dansk Skovfor-
enings Tidsskrift 1970 og 1992 samt NNA-berichte 1993.

De samlede erfaringer for mit vedkommende er, at vi kan håndtere en pleje , der holder
hederne vedlige, hvor klimaet m.v. passer til hede! Det er nu bevist gennem 60 år. Men
hvad gør man på Mols. Og skal man gøre noget?

Og hvad er det så egentlig, vi går og laver der på Ulborg på vores 2400 ha hede?
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Den historiske baggrund fortæller os, at heden er et resultat af en kraftig mishandling af
dyrkningsmediet gennem svedjebrug, slåning, afbrænding, græsning og lyngtørvskæ-
ring.

Og vi brænder, slår, græsser med får, geder, heste og køer, fjerner fyr og asp med for-
skellige metoder, sælger lyng til tækkemænd og først og fremmest: Gør ingenting, hvor
heden ikke fejler noget!

Herudover har vi forsøg på gammel landbrugsjord med tyttebærdyrkning efter forsuring
med svovlblomme samt forskellige forsøg med hedefrembringelse ved forarmning af
jorden. Det går ikke nemt eller hurtigt.

Det bedste eksempel på hvad vi kan lave af hedepleje, har vi på urfuglereservatet, fordi
vi som sagt på grund af urfugleprojektet har haft adgang til midler i et større omfang
end på resten af distriktets hedearealer.

Vi behøver ikke mere litteratur, men sikring af årlige bevillinger til at pleje den hede vi
allerede har, så den ikke forsvinder. Vi ville gerne have 400 kr. pr. ha. Pr. år, men i dis-
se tider far vi  100 eller 200 kr. pr. ha., og det må vi så slå os igennem med. Der øde-
lægges heller ikke noget ved det lige med det samme. Ganske vist er hederne ved at gro
til i træer igen. Men sådan var det også, da jeg kom i 1980, og det kunne retableres, blot
der ikke går alt for længe.

Hvis man ser på hedebegrebet udfra et biologisk synspunkt : "Lav urfugle" eller "Lav
Kobjælder" er alt tilladt, som fremmer formatet. Også at lave "kunstig hede" på tidlige-
re ager.

Men er det kulturhistorisk korrekt?

Er det ikke det samme som at lave kunstigt egekrat ved at ødelægge sunde træer eller
kunstige stenøkser eller nye gravhøje?

Skal vi iøvrigt ikke også til at lave nogle engvandingsanlæg, svedjebrug, kunstige
græsningsenge, strandenge og overdrev? Sådan som landbruget har udviklet sig, er dis-
se driftsformer jo også museumsdrift , og vi må tage stilling til, hvor mange hektar vi
skal have af hver, og hvor de skal ligge. Og hvordan vi skal behandle dem. For vi har
på Ulborg distrikt været i fuld gang med det i mange år. Og her mangler virkelig viden,
så det batter. Når vi tror vi laver engblommer, kommer der lysesiv!

Mit håb for udbyttet af dette seminar er, at der skabes så meget goodwill om hedernes
bevaring, at vi får de nødvendige midler til en tilstrækkelig hedepleje.
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Peter Korsgaard

Hedekort og internet

Det følgende indlæg indeholder nogle overvejelser ud fra spørgsmålet at lægge kort
over heden ud på internettet. Denne gennemgang af kort til belysning af hedens historie
vil derfor primært ske ud fra den betragtning, at der skal ligge et samlet kortværk til
grund. Desuden vil de problemer, som en internet-publicering skaber, blive taget under
betragtning.

Overvejelserne over hedekort må tage udgangspunkt i benyttelsen. Hvad vil man bruge
dem til? Er det de præcise grænser til de øvrige kulturlandskabsformer, ager, skov, eng
osv., som er det væsentligste, er bebyggelsesmønstret lige så vigtigt? Er det heden på sit
højdepunkt eller lige så meget ud/afviklingen? Der vil ved gennemgangen igen og igen
blive rejst spørgsmålet om datering, for hvis det har taget en tyve-tredive år at
kortlægge hedeområdet, vil der nemt kunne opstå anakronismer. Der vil være
forholdsvis mere hede på de tidligt kortlagte områder end de øvrige. Målestokken vil
kunne blive et væsentligt element ved udvælgelsen. Storskalakortene, som dels er de
ældste, dels giver det mest detaljerede billede af heden, er svært håndterbare og uover-
skuelige på digital form. Dækningsgraden vil spille ind ved udvælgelsen, idet nok så
gode kort er ubrugelige, hvis de samlet ikke dækker et større område. Endeligt kunne
man blive fristet til at bruge trykte kort frem for tegnede, idet disse dels er mere over-
skuelige, dels fylder mindre på digital form. De fleste ældre tegnede kort er ø-kort, og
det kan også give problemer, når de sættes sammen digitalt. I det hele taget må
præsentation og søgemuligheder prioriteres højt, for det er svært at finde rundt på kort
på en skærm.

De ældste kort, som i storskala (1:4.000 o.l.) dækker større dele af heden, er Grolaus
kort fra perioden 1765-98. Dateringen af det enkelte kort er usikker inden for interva l-
let, da den ikke er angivet på kortet. Yderårene er bestemt af Grolaus virke på stedet.
Grolaus opgave var skelsætningen mellem kongens hedeområder og bøndernes jorder,
det vil i praksis sige topografien, nogle skel og nogen bebyggelse. Imidlertid er meget
med, og de er for sin tid af stor faglig kvalitet. Kortene blev opmålt ved bordmåling og
fremtræder som ø-kort. En stor del dækkende Alheden (de gamle Hald, Lundenæs,
Bøvling og Silkeborg amter) findes stadig. De er ikke blevet trykt.

Desværre kan disse kort næppe bruges til et sammenhængende kort, dels på grund af
huller, dels fordi de er meget dårligt overskuelige, selv i papirform. De vil dog kunne
egne sig til diakrone snit i udvalgte egne.

Korttegningen i forbindelse med udskiftningen (ca. 1760-1850, primært i perioden 1780-1810)
og matrikuleringen (i Nørrejylland 1810-20) vil blive behandlet under ét. For alle disse kort
gælder det, at de er i 1:4.000, udført som bordmåling og ø-kort. De er ikke trykt. De gengiver
kulturgrænserne mellem ager, skov, eng, hede osv., ligesom bebyggelse og skel er med. Selv om
de er tegnede til ensartede formål, udviser de en meget stor forskellighed med hensyn til sig-
naturer - det afhænger af korttegneren. Matrikelkortene findes også i en formindsket (1:20.000)
udgave, de minorerede sognekort, hvor kulturgrænser og bebyggelse ofte er medtaget.
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Højt målebordsblad over Hostrup-egnen.

I den nordligste del ses Kokspangs Ås udmunding i Varde Å. Kokspang ligger som en typisk randbebyggelse
på kanten mellem enge og agerjord. Disse kort er fra omkring 1870; for områderne i Ringkøbing amt fra
1870erne. I forhold til matrikelkortet er der sket en vis opdyrkning af heden (lyserød signatur),  men der er
endnu meget tilbage. Disse kort er snart skannet ind og geokodet.



119



120

Der er flere typer problemer ved disse kort. Et grundlæggende er (og det gælder i øvrigt
de fleste typer), at den periode, de dækker, er så stor, at den ligger på begge sider af
store spring i landskabsudnyttelse og bebyggelse. Man kan forestille sig to nabolands-
byer, hvor den ene er gengivet ved et kort fra 1780, den anden ved et kort fra 1820. Der
er sket store forandringer i denne tid, både med hensyn til hedeopdyrkning og udskift-
ning. Kildemæssigt er der også det problem ved kortene - som for de øvrige kort - at de
gengiver et øjebliksbillede af landskabsudnyttelsen. Karakteristisk skete der jo æn-
dringer hvert år, hvor man i græsmarksbruget lod nogle stykker ligge og opdyrkede en
gammeljord, som havde ligget brak i måske 20 år. De signaturmæssigt store forskelle
vil gøre det meget svært for læseren at tyde et sammensat kort. Bedre held vil man
kunne have med at sætte de minorerede sognekort sammen. På grund af en stor ensar-
tethed signaturmæssigt og en større klarhed (mange elementer er udeliadt) vil kunne
give en langt bedre oversigt. Men anakronismerne kommer man ikke uden om.

Den egentlige topografiske opmåling startede med Videnskabernes Selskab. Den jyske
opmåling kom forholdsvis sent, i slutningen af 1700-tallet, men dækker til gengæld
også Slesvig-Holsten. De findes i en trykt udgave i 1:120.000 på baggrund af bevarede
koncepter (1:20.000). På koncepterne er kulturgrænserne med, ligeledes bebyggelsen.
Den optræder dog ikke altid som enkeltbygninger, kun som huse/landsbyer. Koncep-
terne hænger meget bedre sammen, idet de dækker større arealer, og idet man tog på
forhånd højde for, at de skulle stykkes sammen. Opmålingsteknikken giver dog visse
problemer, hvad angår kulturgrænserne. Disse er ikke altid er nøjagtige.

Det ældste matrikelkort over Kokspang nord for Esbjerg. Kortet bygger på et kort fra udskiftnin-
gen, hvor Kokspang blev opmålt 1785 og udskiftet 1786. Det vil sige, at de topografiske temaer
som bygninger og arealudnyttelse er fra 1785.

Den lille landsby Kokspang ligger ved en mindre å. Engene er markeret med grønt, agerjorden er
ufarvet, mens heden er brun. Bygningerne – markeret med rødt – ligger karakteristisk på grænsen
mellem ager og eng.

Man kan tydeligt se mange hvide streger i det brune. Der er allerede i 1785 en begyndende opdyrk-
ning af heden, hvor man pløjer længere og længere ind. Da der ikke er spor på kortet af den ældre
inddeling, kan det ikke siges, om det er enkeltpersoner, eller det er sket kollektivt. Andre steder
kan man af navnene på kortet antage, at der er sket en opdyrkning, f.eks. ”Store Profit”, ”Smaae
Forbedringer” etc.

Ved udskiftningen har man valgt at lade hver enkelt bruger få andel i de forskellige ressourcetyper,
selv om nogle lodder derved er blevet meget akave.
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Problemerne ved Videnskabernes Selskabs konceptkort er således mindre end ved de
foregående, hvad angår anakronismer og problemer med at sætte dem sammen. Til
gengæld giver de ikke så mange og præcise oplysninger. Kortene er i sort/hvid, hvilket
er en fordel, når man ser på filstørrelsen.

Generalstaben foretog flere opmålinger i Jylland, men den første dækkende var 1.
måling af Nørrejylland i perioden 1866-87. Selve opmålingen skete som ø-kort (te g-

Minoreret sognekort over Hostrup sogn.

Disse kort blev tegnet i 1830erne, men dateringen er vildledende, idet kun matrikeltemaerne er
fra denne tid – og endda ajourført til et senere tidspunkt; hvornår vides ikke altid. De topografi-
ske temaer er hentet fra de første matrikelkort og dermed med deres kronologiske variation. Til
gengæld er kortet nemt at arbejde med, og i mange sammenhænge kan det være en fordel, at
kortet er anakronistisk – blot man er klar over det. Disse kort, i alt knap 3.000, ligger nu på
internettet.
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nede byblade), men der var taget højde for deres sammensætning til rammekort, som
blev trykt i årene efter opmålingen. De har en god kvalitet. Bybladene er i 1:20.000, og
de trykte kort (målebordsbladene) ligeledes, men der udkom med udgangspunkt i
samme også trykte kort i 1:40.000 og 1:100.000, 1:160.000 m.m.

Det vil være den nemmeste indgang til skabelsen af et digitalt kort at skanne et af disse
kortværker ind, og læsemæssigt er det også det mest tilfredsstillende for brugeren. Til
gengæld er opmålingen sket på et tidspunkt, hvor hedeopdyrkningen havde været i gang
i et stykke tid.

Konklusionen er derfor, at der ikke findes et enkelt kortværk, som vil give en fuld-
stændig tilfredsstillende gengivelse. Den, som kommer nærmest, generalstabens op-
måling, har ulempen af at være sen. Som i  andre tilfælde må valget afgøres af, hvad
man ønsker at udtrykke med kortet. Det ville nok være en fordel at overveje dette nøje
og desuden supplere det med delstudier, hvor man følger enkelte lokaliteter gennem de
forskellige kort, som findes. Desuden vil jeg tilføje, at jeg i det forgangne i høj grad
ikke har skelet de problemer, som internetformidlingen skaber.

I Kort og Matrikelstyrelsen er vi for tiden ved at overveje to projekter. Det ene er en
indskanning af måleblade, som så skal lægges ud på internettet til glæde for landin-
spektører o.l. Det andet er et fælles projekt med Lantmäteriverket i Sverige og Univer-
sitetet i Greifswald om indskanning og udlægning på internettet af visse ældre kort.
Problemstillingerne i disse to projekter er ret sammenfaldende, og der har parallelt i
KMS og Lantmäteriverket foregået overvejelser, som har ført til meget ens resultater.
Men der sker en stor udvikling på dette område, og jeg er slet ikke bekendt med alle de
tiltag, som finder sted.

Det nok største problem er filstørrelsen. Selv om hardware bliver bedre og bedre, skal
der alligevel et kraftigt udstyr til at håndtere filerne. Rasterdata fylder ret godt; de mi-
norerede sognekort, som KMS netop er færdig med at skanne ind, rummer kort, som
fylder op til 1 GB i tiff i en opløsning på 508 dpi. Det kan reduceres meget væsentligt,
så det bliver håndterbart på en PC, men med hensyn til internettet er transmissionen af-
hængig af båndbredden, og hvad vi kan forvente af forbedringer i de nærmeste år. Her
skal vi ned på filstørrelser på få MB, og hvis man skal downloade vel 50 MB.
Vi vil se fremskridt med hensyn til filtyper, algoritmer m.m., så problemet bliver min-
dre. Det kompressions software, som er blevet benyttet i forbindelse med de minorede
sognekort, Lizardtechs MrSid, er allerede blevet overhalet i pris og kvalitet af andre
programmer.

Jeg kan som eksempel nævne, at der er overvejet en opløselighed på 70-100 dpi
(svarende til skærmens opløselighed) til kort, som skal give et overblik, og en
opløselighed på 300 dpi til filer til downloadning (svarende til en printer/xerokopi-
maskines opløselighed).

Et andet stort problem er søgningen. Som nævnt er kort meget uoverskuelige på skær-
men. Det er i KMS’s cd-rom kort løst ved at kunne zoome ind og ud på baggrund af
midtpunktet (med at have kort i forskellig målestok liggende i lag), men dette kan godt
være for tungt i en internetløsning. Mr.Sid har blokke, så det går hurtigere med at
bevæge sig rundt. Ellers har Nationalmuseet søgt at løse problemerne ved at have et
oversigtskort bestående af fem lag i jpg-format. Jo flere lag, jo tydeligere bliver kortet.
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Så kan man selv bestemme, hvor mange lag, der er nødvendigt for at orientere sig. Nye
typer vil sikkert komme.

Valget må så også tage hensyn til de edb-mæssige problemer. Også her peger de i ret-
ning af en trykt udgave på grundlag af generalstabens opmåling. Hvis den på en måde
kunne vektoriseres, ville den fylde meget mindre og være mere håndterbar. Men under
alle omstændigheder vil det kræve meget tilrettelæggelse for at skabe et kort, som br u-
geren kan føle sig hjemme i.
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Sofus Christiansen

”Hvad vi ikke ved om heden”

Sammenfatning og diskussion.
En af de meget store fordele ved et møde som det, der holdtes på Skarrildhus var, at så
mange med kendskab til hede og med meget forskellig baggrundsviden var til stede -
og at de bidrog med indlæg. Dette er ikke bare en fordel, men helt nødvendigt, fordi
mange typer af viden er nødvendig, når det drejer sig om at indkredse forklaringer på
hedens problemer: opståen, udvikling og vedligehold. Heden virker næsten som et
symptom på en række årsagssammenhænge, som stadig er vanskelige at diagnosticere.

Her skal kort resumeres nogle centrale områder, hvor vor viden stadig er mangelfuld.
De er ikke bragt i nogen særlig orden, fordi de udviser en betydelig grad af samme n-
hæng, som vanskeliggør systematisering. De bringes her for oversigtens skyld i fire
grupper med overskrifterne:

1. jordbund,
2. vegetation,
3. udnyttelse og
4. kultur.

Men først lidt om begrebet ”hede”, som der ikke er enighed om betydningen af. Al-
mindeligst er vel den opfattelse, at hede er lyngklædte landområder af en vis størrelse,
en definition, der kan raffineres botanisk i retning af ”områder overvejende bevokset
med dværgbuske af lyng- og bøllefamilierne”, etc . I Danmark finder man som regel dis-
se plantesamfund på sandjord, ”hedesletter”, oftest dannet af den sidste istids store
smeltevandsfloder, men undertiden også på andre områder med udvasket jordbund af
relativt grov kornstørrelse, sand. For geologer er det hedesletterne, der er ”hede”, men
egtl. betyder ordet i gammelt dansk vel blot ”sletteland”.

1) Den ofte konstaterede sammenhæng mellem hedevegetation og jordbund er ikke en
tilfældighed. Den er klart beskrevet af P.E.Mülller (1924), der så hedens jordbundspr o-
fil som en udvikling under hedelyng på sandjord. Mekanismen er i korthed, at sandjor-
den, da den er fattig på plantenæring, let bliver sur, så den øverstliggende jord ved ne d-
børens gennemvaskning får opløst og nedvasket sine jern- og delvist også humusbe-
standdele. Processen, der kaldes podsolering, resulterer i, at disse i en dybde på 25-75
em danner en udfældningshorisont, alen.

Hovedtrækkene i ”podsoleringen” har været kendt længe, men stadig er der brug for ny
viden. Hvor hurtigt foregår processen: gælder det ar, årtier eller århundreder? Har den
initielle skovfældning/afsvidning/opdyrkning en særlig betydning? Og omvendt: hvor-
dan og hvor hurtigt kan podsoleringen ophæves? Alle de nævnte forhold er udtryk for
en manglende viden om processen og dens samspil med klima, vegetation og jordbe-
handling. Den er påkrævet også i forståelsen af andre forhold som fx hededyrkning,
hvis specielle problem er, at dannelsen af et lag al kan forhindre planterødderne i at nå
dybere ned end til dette, og derved begrænser dem til blot at udnytte de sparsomme be-
holdninger af vand og næring i ”blegsandet”.
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2) Om hedevegetationen mangler ligeledes en hel del viden. En bedre registrering og
klassifikation af plantesamfundene vil være nyttig for at kunne skelne klart mellem
hedetyper som en indledning til analyse af voksepladsen. Endnu vigtigere ville en
bedre viden om sammenhæng mellem kår og vegetation være. Det gælder fx vir k-
ning af kvælstofnedfaldet, et aktuelt problem.

3) Men der er også andre, afgørende områder, hvor viden tydeligt mangler. Er fx den
”klassiske” anskuelse (T.W.Böcher, 1941) om dels en hedeudvikling mod en kli-
maksskov, dels i forbindelse med kulturtryk en cyklisk udvikling (i to udgaver)
holdbar? Det ville være spændende at få moderne anskuelser efterprøver, som fx de
fra Sahel-forskningen kendte om forskelligartet vegetationsudvikling i samme n-
hænge især bestemt af udgangstilstand. Også mindre omfattende problemer bør ta-
ges op. Udvikler hedelyng fx i almindelighed svamperødder (mykorrhiza)? Hvis det
er tilfældet, vil de helt forskellige udfald af hedebrand i hvert fald lettere kunne for-
stås.

4) Der savnes yderligere en bedre dokumentation af hedeudnyttelsens historie. Det
ligger vistnok klart, at de stereotype billeder af 'hedebonden' må forlades, og at ud-
nyttelsesmetoderne - afhængigt af bl.a. natur- og samfundsressourcer - varierede
stærkt. Peter Henningsens påvisning af forskellene fx mellem ”engbønder” og egtl.
hedeopdyrkere bør inspirere til yderligere undersøgelser af kilderne. Antageligt er
der historisk afstand mellem typerne; i hvert fald den sidstnævnte forekommer vel
generelt efter, at brug med lokal næringsstofkoncentration (ind-udmarks-
brug/koncentrationsbrug) er blevet afløst af ”importbrug” etc. Antageligt er der og-
så regionale forskelle af betydning, som vil kunne afsløres.

5) I denne forbindelse bør man være opmærksom på, at der er udviklet metoder, fx
ved anvendelse af pollenanalyser, der tillader en hidtil ukendt nøjagtighed ved af-
læsning af miljøforhold, kombineret med en stærkt forbedret tidsopløsning. Vil man
fx kunne konstatere, hvor lang tid, der forløb mellem afbrændinger af brande i he-
den i forskellige perioder?

6) De nævnte eksempler berører selvfølgelig langtfra alle de områder, hvor ny viden
må tilvejebringes. Men de er forhåbentligt tilstrækkelige til, at et par vigtige forhold
fremtræder med tydelighed. Efter nærværende forfatters mening drejer det sig sær-
ligt om to:

Der er brug for mere samarbejde mellem disciplinerne, der beskæftiger sig med heden.
Historikere/samfundsforskere må lære om en række af de naturforhold, der stiller dags-
ordenen for hedens mennesker, som dikterer de problemer, der må løses for at kunne
overleve under de gældende forhold. Omvendt har naturforskerne brug for hjælp fra
samfundsforskere/historikere for at få beskrevet bl.a. hvordan man klarede sine pro-
blemer i det daglige, fx om arbejdskraftens anvendelse i landbruget (arbejdsbelastnin-
gen, anvendt tid til transport af gødskning osv.).
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Der er brug for nogle faste rammer til at samle, sammenknytte og diskutere resultater-
ne, der opnas af de forskellige - oftest i forhold til hinanden stærkt isolerede faggruppe-
ringer. Sådanne rammer bør tilgodese to aspe kter:

• tjene til at samle symposier/møder med en vis, ikke for lav frekvens og
• tjene som basis for de tiltag, der må foregå kontinuert over relativt lang tid.

Det vil næppe undre, at undertegnede mener, at en fast forsøgsstation (fx i tilknytning
til skovvæsenet) ville være en god idé. Dette gælder særligt, fordi den ikke bare ville
kunne være basis for langtidsforsøg fx med rekonstrueret ”hedebrugsdrift, men også
fordi den - ved at være centrum for formidling om hedebrug og -bevaring kunne blive
af stor oplysningsværdi for det almindelige, interesserede publikum, hvis støtte er vig-
tig, og som ville kunne have glæde af ret direkte at opleve et glimt af den værdi, ople-
velsen af et fungerende kulturlandskab vil være.


