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Vægtergaarden

De Forenede 
Vagtselskaber
Centralstationer for
Sjælland og Lolland-Faister: Vægtergaarden,

Axeltorv 6, København
Nordre Birk.............: Bernstorffsvej 61, Hellerup
Nordsjælland.......... : Petersborgvej 30, Hillerød
Fyen og Sønderjylland: Klingenberg 3-5, Odense
Midtjylland..............; Søndergade IB, Aarhus
Nørrejylland........... : Vesterbro 44, Aalborg

Distriktsvagl over hele Landel v. hi) Afd. 
Separat Vagt — Fast Vagt — Tyverialarm 
Kontrolnrafdeling — Kontrol m. private Vagter

Nordens
største
Vagt

institution,

plamusBjtduiriJiØrnt/ia

ffund anncr iøqi

M e d l e m  a f  D a n s k  A r b e j d s g i v e r f o r e n i n g

der
beskæftiger

280
Funktionærer

Aktieselskabet

De forenede Teksfilfabrikker
Aaltort

BOMULDSVÆVERI - SPINDERI 

FARVERI - BLEGERI.

Beskæftiger ca. bOO Arbejdere og Funktionærer.

Filiallagre :

Købenb avn - Aarb us - Od ense - 
Nykøbing F. - Haderslev.



„VØLUND“
STAALPLADEKEDLER

for Træfyring,

M O R S «

virker som Døgnbrændere.
Leveres i 8 Størrelser 

med eller uden Kogerum.

Rigelig Plads 
for 1/2 Meter Brænde.

AKTIESELSKABET

N. J. CHRISTENSEN 8 GO.
Kongelig Hofleverandør,

N Y K Ø B I N G  M O R S .

Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring.
Telt. 14.350. - Gensidigt, - Reventlowsg. 14, Riihvii. V, - Statsanerkendt.

Ansvarsforsikring Automobilforsikring

Henvendelse til Kredsens Tillidsmand eller til Kontoret.

Kl icrrr>\c:“ kreaturforsikringsforening
| | > I  STIFTET AF DANSKE LANDMÆND 1881

FORSIKRER HESTE, KVÆG, FAAR OG SVIN 
KONTOR: HAVNEGADE 4, AARHUS TELEFON NR. IliOO

Ov BENZIN PETROLEUM 
STANDARD MOTOR OLIER r; p 

BRÆNDSELSOLIER

Landbruplntleriel.
Største Gevinst Værdi 80,000 
Kr, Præmie 10,000 Kr. Ialt 
i en Serie 35,000 Gevinster 
+ 1. Pr. — Tils. 1,688,185 
Kr. — Trækkes samtidig 

med Klasselotteriet. 
Lodsedler faas hos alle 

Kollektørerne samt i 
Hoved-Kotlektiotien, Frede- 
riksberggade 2, København K-

r

A / S  Dansk
Folkeforsikringsanstalt.

(Statsanerkendt og statskontrolleret.)
Anker Heegaardsgade 13, 

København V.
Ingen Lægeattest. 

Præmien opkræves hver Uge.

Hotel

P H 0 N I X
Viborg

Byens Hotel 
Telt. 50—257
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byder  fø lgende  Forde le :
Let Opstilling 

Bekvem og hurtig Optænding 
Nøjagtig Regulering 

Stort Fyrrum til langt Brænde 
Enkel Konstruktion 

Bekvem Rensning 
Stor Varmeevne

Leveres  i  2  Større l ser  
Faas hos vore Forhandlere

C. M. HESS’ FA BRIKKER % - VEJLE

Kl. Lønlag 9—2, Law** i>i« 4-1
Telefoø 6666 m. OmM 9n*iÉf. 6. 

IatUkad p«* 3 Mdx, «*. V&**, CkU«*.

Aktieselskabet

AARHUUS PRIVATBANK
— Stiftet 1871. —

Almindelige Bankforretninger udføres.
Bankens Aktiekapital 12 Mill. Kr. 
og Reserver 4% Mill. Kr.

hæfter til Sikkerhed for Indskud.

Dansk Flantageforsikringsforening
tegner Forsikring af Genplantningsværdien for Naaletræs- 
plantager overalt i Danmark. Indskud een Gang for alle 
50 Øre pr. ha, dog ikke under 1 Kr. Aarlig Præmie pr ha 
15 Øre, dog ikke under 50 Øre. Vedtægter og Indmeldel
sesblanketter faas ved Henvendelse til

FORENINGENS KONTOR I VIBORG.

Herning Hede- 
& Discontobank.

10—12%. 2%—5. 
Telefon 5, 273 og 720.

Spare- op Laanekasseu for 
Nykøbing Mors og Omegn.

Kontortid 10—12 og 2—4'/2- 
Telefon 20.

KØBMANDS- OG 
HAANDVÆRKERBANKEN 

— AARHUS — 
Filialer:

Hornslet — Løgten — Søby

Nordjydsk Bank
Aalborg

Telf. 3301-3302- 3303



Hedeselskabets Tidsskrift.
Nr. 1. 15. Januar. 1934.

Indtrædende Medlemmer indtegnes hos Selskabets Forretningsførere. Medlemsbidragel 
er enten aarlig mindst 5 Kr. eller en Gang for alle mindst 100 Kr. Større Bidrag modtages gerne.

Korrespondancer og Afhandlinger bedes sendt til Hedeselskabets Hovedkontor, Viborg 
Selskabets Medlemmer anmodes om stadig at holde vedkommende Forretningsfører bekendt 
med deres Adresse.

Tidsskriftet udgaar 1 Gang om Maaneden og sendes uden Vederlag til Selskabets Med
lemmer. Annoncer bedes sendt til Hedeselskabets Hovedkontor, Viborg. Annoncepris efter 
Aftale og Tilbud.

Indhold: I Anledning af Aarsskiftet. — Dommer Victor Esmann. —■ Oberst
løjtnant Edv. Rambusch. — Nyt Legat til Hedeselskabet. — Gaver til Hedeselskabet. 
— Mergelarbejdet 1933. — XVIII: Hvad Nytte er Skoven til? (Sluttet.) — Anvendelse 
af dansk Træ. — Anvendelse af dansk Plantage-Tømmer. — Forsøg med Imprægnering 
af Gran med Stenkulstjæreolie. — Hedebruget. — Litteratur: Hvad Nytte er Skoven 
til? - Danske Skovdistrikter 1934. — Mindre Meddelelser: Hedeselskabets Rejselegat. - 
Rentefrie Laan til mindre bemidlede Sandagerbrugere.

ARET 1932 var et alvorligt og meget vanskeligt Arbejdsaar
i \\ for Det danske Hedeselskab, og da Aaret 1933 begyndte, saa 

det alt andet end opmuntrende ud.
Men det viste sig, at det nye Aar blev betydelig bedre, end 

der havde været Grund til at vente, og Aaret viste en Udvikling, 
som paa visse Omraader blev af en meget overraskende, men 
ogsaa af en positivt glædelig Karakter.

1932 havde tyndet ud, og stærkt ud, blandt Medlemmerne. 
Krisen tvang forstaaeligt nok en Mængde Mennesker til at stryge 
de ikke strængt nødvendige Udgifter, og Medlemstallet var i Aarets 
Løb dalet med næsten Tusinde. Ved Aarsskiftet fra 1933 til 34 
kan denne Tilbagegang siges at være i Realiteten standset, idet 
Medlemstallets Af- og Tilgang er meget nær ved at balancere. 
I et Aar, der, som det svundne, endnu maa siges saa absolut at 
have staaet i Tegnet af den alvorligste Krise, flere Slægtled har 
oplevet, tør det tages som et Udtryk for, at Selskabets Medlem
mer har forstaaet, at de Opgaver, Det danske Hedeselskab ar
bejdede med, var af saa samfundsnyttig Art, at det gjaldt om at 
samle alle gode Kræfter og gøre hver sit til, at Frafald i Ræk
kerne kaldte de nye Hjælpere og Støtter frem.

Det er da ogsaa en glædelig Kendsgerning, at Selskabets mange 
Forretningsførere ud over Landet har ydet et meget stort Arbejde 
og flere Steder sat positivt ind, dels for at hindre Afgang og dels 
for at skabe ny Tilgang.

Der er Grund til ved Aarsskiftet at sige Tak til disse mange, 
der forstod, at der maatte sluttes op i Rækkerne, og som var vil
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lige til at yde hver deres store eller lille, men lige velkomne 
Bidrag til at sikre Arbejdets støtte og rolige Gang. Vil denne 
vaagne Velvilje og Interesse blive ført videre i samme Spor i 1934, 
er der Haab om, at det i 1932 tabte paany kan blive indvundet.

Det gamle Aar blev paa andre Maader et Mærkeaar. Aldrig 
har der fra Befolkningens Side været stillet saa store Krav til 
Selskabet som i 1933. Bigsdagens Krisebevillinger til Grundfor
bedringsarbejder fra Slutningen af 1932 og Foraaret 1933 kaldte 
omgaaende en Række Henvendelser til Selskabet frem, hvis tal
mæssige Opgørelse ikke foreligger endeligt endnu, men som gaar 
op i Tusinder og omfattende Planer til samlede Beløb af mange 
Millioner Kroner.

Henvendelserne kom jævnt fordelt over hele Landet og saa- 
vel fra de enkelte, baade smaa og store Landboere som fra Sam
menslutninger og Organisationer. Ønskerne om Raad og Hjælp 
tog Sigte paa alle Arter af Grundforbedring, skønt naturligt nok 
talmæssigt flest Dræningsarbejder. Afvandinger, Vandløbsregule
ringer, Mosekulliveringer. . . . disse Former for Grundforbedrin
ger er i Aarets Løb blevet sat i Gang i saa stort Omfang, at det be
tyder Rekordresultater indenfor de paagældende Afdelinger. Ingen
sinde har der været arbejdet saa intenst af Hedeselskabets Funk
tionærer, og endda har det været nødvendigt at knytte et meget 
stort Antal af midlertidigt ansatte til for at faa fremmet det mest 
mulige saa omgaaende som muligt. Paa Hovedkontoret og paa 
Distriktskontorerne er der i de svundne Maaneder antaget ialt et 
halvt Hundrede løst ansatte, og nu ved Aarets Udgang er der 
rimelig Aarsag til at se tilbage med Tilfredshed. Der er udrettet 
et Arbejde af meget store Dimensioner, hvis Virkninger kan spores 
vidt ud i det danske Samfund.

Men der er ogsaa særlig Grund til at sige Selskabets Stab af 
trofaste Medarbejdere Tak, eftersom et saadant Arbejde ikke 
havde været muligt at passe ind i Rammerne og bringe til Ud
førelse, om ikke Hedeselskabet havde haft en trænet og erfaren 
Støtte i sin faste Række af Medarbejdere, som beredvilligt og 
dygtigt indstillede sig paa et langvarigt, forceret og meget kræ
vende Arbejde.

Betragter man et Øjeblik disse mange Henvendelser om Raad 
og Vejledning og eventuelt tager et tilfældigt Antal Eksempler 
op til Undersøgelse, vil det vise sig, at en ikke ringe Del af de 
planlagte, maaske nu igangværende Arbejder, er Arbejder, der 
forlængst var projekteret til Udførelse, men som Tiderne og 
manglende Kapital havde tvunget til at stille i Bero, uanset deres 
mere eller mindre Paakrævethed.
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Netop en saadan Gennemgang af Aarets nye Ardejder synes 
da at understrege et Par Ting af den største Betydning.

Det viser for det første, at den danske Landbostand i en 
udpræget Krisetid har den fulde Forstaaelse af, at det da netop 
gælder om ikke at lægge Hænderne i Skødet, men søge de 
Muligheder, der er til Stede for at øge og forbedre den Avl, 
der kan høstes paa egen Jord.

Og det viser, at der her er sat ind fra Statens Side med 
Midler og paa en Maade, der gaar til Bunds, ikke alene som Ind
sats overfor Arbejdsløsheden — det er Tusinder af arbejdsledige, 
som de bevilgede, betydelige Summer har givet produktivt Ar
bejde — men ogsaa med et langt videre Perspektiv, idet der er 
forberedt en Sanering af den danske Landbrugsproduktion, ef
tersom større og rigere hjemlig Avl paa Jorden virker stærkt ind 
paa det store Problem, der hedder Handelsbalancen.

For Plantningssagen har Aaret fulgt de allerede angivne 
Linier. Der har været arbejdet støt og interesseret fra alle Sider 
— nævneværdigt har Krisen tilsyneladende ikke berørt dette be
tydningsfulde Arbejde.

For Afsætning af Plantageprodukterne har der været lagt et 
stort Arbejde i at søge aabnet nye Muligheder, en Del af disse 
er stadig paa Forberedelsesstadiet, og samtidig har der været sat 
stærkt ind i Agitationen for Anvendelse af dansk Tømmer og 
Produkter paa Linie hermed.

Aaret 1933 kaldte mange af Hedeselskabets gamle Venner 
bort. Døden har gjort en rig Høst og ryddet stærkt op, saaledes 
som næsten hvert Hæfte af Tidsskriftet desværre har maattet 
meddele.

Men det synes glædeligvis, at der stadig er nye til at tage 
Arven op, og det er at haabe, at vi, naar Ønskerne for det nye 
Aar skal bæres frem, da maa se alle gode Kræfter samles i et 
enigt og bevidst Samarbejde til Gavn og sund Udvikling for Det 
danske Hedeselskab, saa det stadig maa bevare sin Stilling og 
Betydning i et uegennyttigt Arbejde for vort Land og vort Sam
fund.

Chr. Liittichau. C. E. Flensborg.
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DOMMER VICTOR ESMANN.
“/, 1863 —13/ia 1933.

Hedebrugets Formand, Dommer Victor N. Esmann, Esbjerg, 
døde den 13. December 1933 godt 70 Aar gammel. Dommer Esmann 
var født i Aarhus, blev Student fra Aarhus Katedralskole 1882 
og i 1888 cand. jur. I tyve Aar fra 1889 til 1909 var V. Esmann 
praktiserende Herredsfuldmægtig i Viborg (Fjends-Nørlyng Herred), 
og denne Virksomhed Qi den store Hede-Jurisdiktion, hvor han 
snart blev juridisk Konsulent for Størstedelen af Hedebefolknin
gen, gav ham et Indblik i Hedebondens Kaar og et Kendskab i 
det hele taget til Forholdene paa Heden, der blev afgørende og 
betydningsfuldt for det store samfundsnyttige Arbejde, han kom 
til at udføre ved Siden af sin egentlige Livsgerning.

Det er ikke nok at sige, at Esmann blev en for Hedesagen 
interesseret Mand, han blev opfyldt af den, saaledes at det blev 
ham magtpaaliggende at gøre alt, hvad han evnede for at støtte 
Hedens Opdyrkere. Ofte havde han haft Lejlighed til at se, hvad 
forholdsvis smaa Midler kunde betyde for en Hedebonde, og at 
de Hedeopdyrkere, der kom godt igennem de første svære Aar, 
ikke alene blev gode Samfundsborgere, men de mest glade og 
tilfredse Mennesker. Han var derfor ogsaa — efter Aarhundred-
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skiftet — en af de ivrigste Talsmænd for Stiftelse af et særligt 
Selskab for Hedens Opdyrkere. Vi maa, som han har udtalt, 
have skabt et Sammenhold mellem Hedens Folk, vi maa have 
dem i Tale for at kunne yde Hjælp og Vejledning.

Disse Tanker blev til Virkelighed i 1906 ved Hedebrugets 
Stiftelse. Esmann blev Selskabets Formand og var det til sin 
Død, altsaa i 27 Aar.

Som Formand for Hedebruget har Dommer Esmann udført 
et Arbejde, der ikke vil blive glemt. Ingen Anstrengelse gik han 
af Vejen for, naar det gjalt Hedebrugets og Hedeboernes Sag, og 
han har ved utallige Lejligheder været denne Sag en fortrinlig 
Talsmand. Han havde ogsaa Glæde af sit Arbejde paa Heden. 
Tusinder af nye gode Hjem voksede op paa de 14 □ Mil Hede, 
der i hans Formandstid opdyrkedes ved Hedebrugets Medvirk
ning. I disse Hjem vil man mindes Dommer Esmann med Tak
nemlighed og med Glæde bevare i Erindringen Dommerens 
Udtalelse ved hans 70 Aars Dag: „Det er nogle af mine lykkelig
ste Dage, naar jeg har haft Lejlighed til at køre rundt derude 
paa Heden og besøge Hedebønderne...".

Af Dommer Esmanns omfattende offentlige Virksomhed 
iøvrigt skal her kun nævnes, at han var Medstifter af Mosesel- 
skabet, der i 1910 gik ind under Hedeselskabet, og at han fra 
1913 var et virksomt Medlem af Hedeselskabets Repræsentant
skab.

Som en god dansk Mand, som Hedeboernes trofaste Yen vil 
vi bevare og ære Dommer Victor Esmanns Minde.

Niels Basse.

OBERSTLØJTNANT EDV. RAMBUSCH.

For faa Dage siden meddeltes det gennem Radioen, at den 
næsten 88 Aar gamle Oberstløjtnant Rambusch den 3. Januar var 
død paa Hjemturen fra en Udenlandsrejse ramt af et Hjerteslag. 
— Et langt og meget virksomt Liv er dermed brat afsluttet.

Om den Afdødes lange militære Virksomhed som Officer ved 
Ingeniørkorpset, og om hans betydelige politiske Arbejde som 
Medlem af Landstinget fra 1903 til 1908 har der ofte været skre
vet i Dagspressen.

Gennem sin litterære Virksomhed — særlig omfattende For
svarssagen — og ved sine livlige Foredrag omkring i Landet om 
nationale Spørgsmaal og Hedesagen var han velkendt. — Der var
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da ogsaa vist den gamle Oberstløjtnant offentlig Anerkendelse, 
idet han var dekoreret med Ridderkorset og Dannebrogskorset 
foruden med en japansk Orden.

Han var gift ind i den kendte Kjeldsenske Slægt, idet hans 
Hustru var Søster til den daværende Ejer af den gamle vesthim- 
merlandske Herregaard „LerkenfeldtL Her tilbragte han den Tid, 
hans politiske Virksomhed levnede ham, for senere at tage fast 
Ophold hos den nuværende Ejer — hans Hustrus Brodersøn — 
Godsejer M. Kjeldsen. løvrigt havde han allerede fra sin tidligste 
Ungdom stærk Tilknytning til Vesthimmerland, idet han i 4 Aar 
var Forvalter hos Morbroderen, den gamle Wetche, der ejede 
Herregaarden „Hvanstrup“, og hvor han fik Interesse for Plant
ningsarbejdet.

I Løbet af de ca. 32 Aar, Oberstløjtnanten boede paa „Ler- 
kenfeldt“, udførte han det, han selv kaldte sit egentlige Livsværk, 
nemlig Tilplantningen af Plantagerne „Lerkenfeldt Bjerge“ og 
„Anders Kjeldsen “s, hvis Areal tilsammen er ca. 40 ha. Hertil 
kommer den frodige Løvtræsplantning „Evalund“ paa ca. 2 ha 
— altsamman raa Hede, da Oberstløjtnanten i 1902 paabegyndte 
Arbejdet, efter at han havde taget sin Afsked som Ingeniørofficer.

Det er ikke Arealernes Størrelse, der imponerer — mangen 
enkelt Mand har tilplantet langt større Arealer —, men det store 
og grundige Arbejde, Oberstløjtnanten personlig udførte gennem
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de mange Aar. Personlig styrede han Ploven ved de besværlige 
Pløjnings- og Undergrundsarbejder paa det stærkt bakkede Ter
rain — personlig foretog han de store Udgravningsarbejder og 
Opfyldningsarbejder paa Plantagevejene, saa de overalt kan be- 
færdes pr. Bil. Ved store Udgravninger og Ftytning af omfattende 
Jordmasser frembragte han i Udkanten af Plantagen en smuk 
Dam, der nu med en Ramme af Løvtræ er en hel Idyl.

Af størst forstlig Interesse er dog de frodige Løvtræsplant
ninger af Eg, Bøg og Birk, som han fremelskede paa de før saa 
nøgne Lyngbakker, og som sammen med den spredte Indblan
ding af Eg, Birk, Hassel, vilde Roser, Lupin og Gyvel langs de 
kraftige og stærkt voksende Kulturer af Sitkagran, Ædelgran, Rød
gran og Lærk har gjort „Lerkenfeldt Bjerge" til et stærkt besøgt 
Udflugtssted.

Med militær Grundighed udførte han Arbejdet. — Hver Vej 
har sit Navn paa solide Skilte —, og de mange Slugter og Dale 
har givet Anledning til Navne som „Ulvesvælget", „Lædalen" og 
flere. Oftest konstruerede han selv sine Redskaber, fra Ploven 
med de to Langjern til de smaa, lette Redskaber, hvormed han 
holdt Løvlræskulturerne rene 8—10 Aar efter Plantningen, hvor
ved de holdtes i stærk Vækst.

Særlig Egen havde Oberstløjtnantens Interesse, og han naaede 
det Maal, han havde sat sig: at vise, at vort gamle nationale Træ 
kan trives ogsaa her i det barske Vesthimmerland.

Til det sidste arbejdede den gamle Oberstløjtnant daglig i 
Plantagen^ og kort før Jul — lige før han tiltraadte sin sidste 
Rejse med Berlingske Tidendes Juleskib til Madeira — havde han 
netop afsluttet nogle store Jordarbejder til Foraarsplantning paa 
et til Plantagen grænsende Areal.

Et smukt Minde har han sat sig, og Omegnens Paaskønnelse 
heraf viser den store, smukke Mindesten med Oberstløjtnantens 
Billede, som omliggende Sognes Beboere for faa Aar siden rejste 
paa en aaben Plads i Plantagen.

Med Oberstløjtnant Rambusch har Plantningssagen mistet en 
af sine varmeste og mest trofaste Venner.

Ære være hans Minde.
Johs. Th. Bavngaard.
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NYT LEGAT TIL HEDESELSKABET.

Gennem Fuldmægtig, cand. jur. T. Nellemann, København, 
har Det danske Hedeselskab haft den Glæde at modtage Meddel
else om, at afdøde Kancelliraad L. C. C. Paulsen, København, 
ved Testamente har tillagt Hedeselskabet en Arv paa 5000 Kr. i 
Kreditforeningsobligationer, hvis Renter anvendes til Hedesel
skabets almindelige Formaal, idet Kapitalen stedse skal bevares 
som et Legat bærende Kancelliraad Ludvig C. C. Paulsens Navn 
under Hedeselskabets Bestyrelse. — Kapitalen er udbetalt Sel
skabet.

Det er for Hedeselskabets Bestyrelse en overordentlig Glæde 
at modtage dette Legat som Bevis paa stadig Interesse for og 
Anerkendelse af Selskabets Arbejde.

GAVER TIL HEDESELSKABET.

Arkivar, Dr. phil. William Christensen, København, der hvert 
Aar i en Aarrække har tilstillet Hedeselskabet et ekstraordinært 
Bidrag paa 100 Kr., har atter for 1933 skænket Selskabet et saa- 
dant Beløb.

MERGELARBEJDET 1933.

I det forløbne Aar er Mergel transporten fortsat i samme Spor 
som tidligere og i et Omfang, der er omtrent tilsvarende de fore- 
gaaende Aar.

Paa flyttelige Spor er i 1933 udkørt Mergel ved følgende Sel-
skaber:

Tidligere er udkørt
Nordvestvendsyssel Mergelselskab.. 84760 m3 201992 m3

Hjallerup og Omegns do. 99828 259118 „
Sjelle og Omegns do. 63727 74544 „
Holbækegnens do. 87722 227791 „

Østvendsyssel (Dybvad) do. 74026 218442 „
Holsleb roegnens do. 50000 123096 „
Tyrstrup og Omegns do. 87684 169958 „
Bedsled og Omegns do. 95000 47356 „
Østervig og Omegns do. 49813 54000 „
Sørig og Omegns do. 8933 9600 „
Starup og Ome^ns(Skovgaarde)do. 62000 „

Ialt. . 763493 m3
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Til Selskaber, der udkører Mergel paa Lastbil:
Tidligere er udkørt

Mørning Mergelselskab.. 9873 ms 21860
Hørmested-Skærnm do. 12360 „ 27625
Kvissel og Omegns do. 9300 „ 20335
Rougsø-Sønderhald do. 6353 „ 40060
Ullerup og Omegns do. 10766 „ 16633
Vedsted og Omegns do. 20000 „ 35126
Helstrnp og Omegns do. 1366 * 9780
Mørup og Omegns do. 8466 „ 3665
Borupgaard og Omegns do. 24280 „ 13060
Værum og Omegns do. 8000 „
Kalø-Knebelvig do. 10000 „
Søvind do. 8193 „
Aaes og Omegns do. 7333 „
Klokkedal og Omegns do. 26666 „
Ølholm og Omegns do. 2853 „
Give og Omegns do. 3866 „
Bj ært-Stenderup do. 6500 „
Lønborg og Omegns do. 6300 „
Ejslrupholm og Omegns do. 7665 „
Varde-T ar mb anen{ 3Selskaber)do. 6588 „
Horsens Vestbaners do. 23562 „

Ialt.. 220290 ma

Ialt er der saaledes til de forskellige Selskaber udkørt 983783 ms 
Mergel i 1933.

I den anførte Mergelmængde under Holbækegnens Mergel
selskab er indbefattet 16650 m3 Mergel, der er leveret til Ods- 
herrecls Mergelselskab, der nu har afsluttet Arbejdet.

Bedsted og Omegns Mergelselskab, de tre Selskaber ved Varde- 
Tarmbanen og Horsens Vestbaners Mergelselskab har ikke kunnet 
fremskaffe Mergelen fra lokale Lejer, men har faaet den tilført 
med Trafikbane, hvorfra den er viderebefordret pr. flytteligt 
Spor eller Lastbil. Transporten er medtaget her, fordi disse 
Mergelselskaber er organiseret paa samme Maade som de øvrige 
forannævnte Mergelselskaber og underkastet Bestemmelserne i 
Loven om Begunstigelser for Mergelselskaber.

Ved de forannævnte større Mergelselskaber er Arbejdet af
sluttet ved Tyrstrup og Omegns Mergelselskab og Oslervig og 
Omegns Mergelselskab.

Tyrstrnp og Omegns Mergelselskab stiftedes i September 1929. 
Gennem omfattende Kalktrangsundersøgelser var det fastslaaet,
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at større Arealer var stærkt kalktrængende, men tidligere Forsøg 
paa at samle Egnen til Udnyttelse af et Mergelleje var forbleven 
resultatløse, idet Beboerne ikke ønskede at indtræde i et Selskab
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Fig. 1. Hovedlinier for Tyrstrup og"Omegns Mergelselskab.

med solidarisk Ansvar. Efter Vedtagelsen af Loven om Begun
stigelser for Mergelselskaber blev Sagen taget op igen, og denne 
Gang lykkedes det at faa Egnen samlet, selv om ogsaa Tilslut
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ningen i Begyndelsen var ret ringe. Mergeltransporten blev paa
begyndt i 1930 med en tegnet Mergelmængde af 64000 m8, en 
Tegning der væsentlig var foretaget i Egnen Vest for Christians- 
feldt. Efterhaanden som Arbejdet skred frem, sluttede Beboerne 
sig imidlertid til, og ved Arbejdets Afslutning var udkørt ialt 
257642 m3 Mergel. Af hosstaaende Plan over Hovedlinierne 
fremgaar, at Mergelselskabets Omraade omfatter den overvejende 
Del af Egnen mellem Haderslev og Kolding. (Den nordøstlige 
Del af denne Egn, hvor Terrainforholdene vanskeliggjorde Spor- 
anlæg, forsynes nu med Mergel fra Bjært-Stenderup Mergelsel-

. .:';Cr~."7-"3Z£ri
ii.1

>s-li

Fig. 2. Haderslev Amts Jernbaners Mergeltransport.
En Kolonne under Transport.

skab). Mergelen, der er udgravet i et Mergelleje tilhørende 
Gaardejer Th. Dall, Tyrstrup, er stenfri Lermergel med et Ind
hold af ca. 30 % kulsur Kalk i Tørstoffet. Den endelige Pris vil 
blive ca. 3 Kr. 80 Øre pr. m3.

Den Egn, der her er forsynet med Mergel, har gennemgaa- 
ende Jorder af fortrinlig Kvalitet, og Kalktrangen kunde for
mentlig med lige saa godt Resultat have været afhjulpen gennem 
Tilførsel af Kalk i mere koncentreret Form (Gødningskalk), men 
da saadan ikke findes paa Egnen, men maa tilføres langvejs 
fra, vilde Prisen pr. t kulsur Kalk være bleven betydelig højere, 
end den er bleven gennem Mergelleveringen. Yderligere maa 
hertil lægges den Betydning det har, at ved Arbejdets Udførelse 
gennem et Selskab med de lempelige Afbetalingsvilkaar kommer
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mange med, der ellers vilde holde sig tilbage, naar hver Mand 
skulde klare for sig.

Bedsted og Omegns Mergelselskab omfatter et stort Omraade 
af det midterste Sønderjylland. Mergelen er leveret af Haderslev 
Amts Jernbaner fra Mergellejet i Roager. Der kan være Grund 
til her at fremhæve det omfattende Merglingsarbejde, der indtil 
nu er udført af Haderslev Amts Jernbaner. Kort efter Genfor
eningen forsøgte Amtsbanerne at faa en Mergeltransport i Gang 
fra et af de højprocentiske Mergellejer, der findes mellem Ribe 
og Arnum. Aftagningen blev imidlertid kun ringe de første Aar,

Fig. 3. Haderslev Amts Jernbaners Mergeltransport.
En Kolonne under Aftipning.

hvor Mergelen enten skulde betales kontant eller aftages gennem 
Foreninger med solidarisk Ansvar, og først efter Vedtagelse af 
Lov Nr. 136 — 1929 kom der Gang i Arbejdet.

Gennem Kalktrangsundersøgelser var det fastslaaet, at store 
Dele af Oplandet langs Banen var kalktrængende, og Banernes 
Ledelse saa, at der her laa en Opgave, hvis Løsning var en 
Indsats værd, og som baade kunde give Arbejde for Banen og 
hjælpe det store Opland frem. For at byde Beboerne de bedst 
mulige Betingelser for Aftagning af Mergelen og skaffe denne 
frem til den billigst mulige Pris, besluttedes det efter kort 
Overvejelse at skaffe Spor til Udlægning fra Hovedsporet, saa- 
ledes at Mergelen kunde leveres paa Forbrugernes Marker. Til
lige anskaffedes de nødvendige Tipvogne, der imidlertid er bety
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delig større end sædvanlig til Mergeltransport, men i mange 
Tilfælde er der ogsaa her Tale om Transport over lange Afstande. 
Banerne sikrede sig endvidere Retten til Mergellejerne og over
tog hele Risikoen ved Arbejdets Gennemførelse.
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Af hosstaaende Planer fremgaar, hvilke Selskaber, der hidtil 
har faaet Mergel tilført gennem Amtsbanerne. Ventelig vil Trans
porten i Banernes Opland kunne vedvare endnu et eller to 
Aar.

Medens der i 1933 kun blev paabegyndt eet Arbejde (Skovgaard), 
hvor Mergelen udkøres paa Spor, blev en hel Række (9) mindre 
Arbejder med Biltransport paabegyndt. De fleste af disse Selska-
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ber var allerede stiftede inden Udgangen af 1932 og havde plan
lagt at faa Arbejdet i Gang tidligt i Foraaret 1933. I disse Mergel
selskabers Vedtægter var som ved tidligere Selskaber indsat 
Bestemmelse om solidarisk Ansvar; fra Ministeriets Side stilledes 
imidlertid Krav om, at denne Bestemmelse skulde udgaa, og 
der er derefter intet tilbage i de nugældende Vedtægter, der 
paa dette Punkt minder om Vedtægterne, før Lov Nr. 136 — 1929 
blev vedtaget.

De tidligere Vedtægters Ordlyd angaaende de solidariske 
Forpligtelser og de dertil knyttede Bestemmelser, der tog Sigte 
paa, at Ejendommen skulde betale den Mergel, der var den 
tilført, har gennem Aarene været underkastet adskillige Ændrin
ger, og Forhandlingerne herom har ofte paa Møderne været 
langvarige; i Opgangstider har de forskellige Bestemmelser alle 
vist sig gode, men det samme kan desværre ikke siges, naar 
Landet befinder sig i en Bølgedal, som den vi nu er i.

Af de Mergelarbejder, der er paabegyndt i 1933, skal kun 
nævnes følgende: Stamp (Skovgaard) Mergelselskab; Oplandet 
for dette Selskab omfatter den væsentligste Del af Egnen mellem 
Kolding, Vejle og Egtved. Det er tidligere gentagne Gange for
søgt at samle denne Egn til Gennemførelse af Merglingsarbejdet, 
men først nu har dette været muligt.

Vænun og Omegns Mergelselskab omfatter Egnen fra Randers i 
Syd til Hadsten. Dette Selskab aftager Gødningskalk pr. Bil fra 
Lejet i Spentrup (Nord for Randers), og der er saaledes Tale 
om en meget lang Køreafstand (ca. 28 km).

Kalø-Kneb elv i g Mergelselskab omfatter hele det bakkede 
Terrain paa Mols, Helgenæs m. v.

Søvind og Aaes Mergelselskaber omfatter det væsentligste af 
Oplandet Nord for Horsens Fjord, medens en stor Del af Egnen 
Syd for denne forsynes med Mergel fra Klokkedal.

Paa Trafikbanerne er udkørt Mergel fra Lejerne ved Dam- 
husaa, Klaabggaard, Roager, Lervang, Vingsted, Kølsen og Søvind.

Endelig Opgørelse kan først ske senere; Transporten har 
omfattet ca. 28000 Vogn I. å 10000 kg.

I denne Transport er indbefattet de forannævnte Leveringer 
til Bedsted og Omegns Mergelselskab, de tre Selskaber paa 
Varde-Trambanen og Horsens Vestbaners Mergelselskab (ca. 20000 
Vogn!.). Den overvejende Del af den Mergel, der er transporte
ret paa Trafikbanen, er saaledes aftaget af disse Selskaber, og 
der bør formentlig arbejdes heniinod, at en lignende Ordning 
træffes mange andre Steder, da Forbrugerne under de nuværende
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Forhold for Landbruget ikke kan betale den Mergel kontant, der 
virkelig tiltrænges.

Da det paa Finansloven opførte Beløb til Lettelse af Mergel- 
og Kalktransport langt fra var i Stand til at imødekomme de 
indgaaede Andragender om Tilskud, blev det nødvendigt at 
nedsætte Vognladningsantallet væsentlig for de Selskaber, der 
søgte Tilskud til Transport af de store Mergelmængder, og end
videre bestemte Ministeriet, at Minimumsfragten skulde forhøjes 
fra 7 Kr. til 12 Kr. pr. 10000 kg Mergel, en Ordning, der be
virkede nogen Nedgang i Transporten.

I det forløbne Aar har der fra alle Egne af Landet været 
stillet Krav om Undersøgelse af Mergellejer og Eftersøgning efter 
Mergel, og i mange Tilfælde har Undersøgelsen paavist Tilstede
værelse af Mergel af en saadan Kvalitet og saaledes beliggende, 
at der med Fordel kan tages fat paa Udnyttelsen.

Mergelens Dybde i de forskellige Lejer er stærkt varierende, 
og kun sjældent forekommer den i saa stor Dybde, som den, 
der i Efteraaret er fastslaaet i Hanerup (Holbækegnens Mergel- 
selskab). Mergelen er her hidtil udgravet til 16 m Dybde. Ved de i 
Efteraaret foretagne Boringer i Bunden af Mergelgraven er det 
fastslaaet, at Mergelen endnu findes i over 10 m Dybde (og med 
et Kalkindhold af ca. 70 % kulsur Kalk i Tørstoffet), og ventelig 
vil Gravemaskinen til kommende Sommer blive anbragt i 
Bunden af den nuværende Grav, hvorfra det da er Meningen at 
udgrave endnu en Gravemaskinedybde (8 m), saaledes at Merge
len i Hanerup Mergelleje vil blive udgravet til ca. 24 m Dybde 
ialt.

Af nye Selskaber, hvor Arbejdet endnu ikke er paabegyndt, er 
stiftet: Veslvendsyssel, Mørke og Omegns, GI. Roskilde Amis, 
Gludsled og Omegns, Feldborg, Grum sirup og Omegns samt Læsø.

Det danske Hedeselskabs Mergelafdeling, Januar 1984.

J. P. Olesen.

XVIII: HVAD NYTTE ER SKOVEN TIL?
Ved A. Howard Gren.

(Sluttet.)

Skovens hygiejniske og æstetiske Betydning.
Allerede paa Cæsars Tid brugte de romerske Læger at sende 

Patienter med svage Lunger til Kurophold i Libyens Fyrreskove.
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Denne gamle Tro paa Skovluftens helsebringende Virkning har 
holdt sig op igennem Tiderne, omend med vekslende Begrundelse. 
I nyere Tid er det navnlig Skovluftens Ozonindhold, der henvises 
til i saa Henseende. Det er dog højst tvivlsomt, om den yderst 
ringe Ozonmængde, det undertiden er muligt at paavise i Luften 
omkring Naaletræbevoksninger, har nogen direkte Indflydelse 
paa Menneskenes Velbefindende.

Langt vigtigere end det minimale Ozonindhold er utvivlsomt 
Skovluftens store Renhed i Forhold til Luftens Renhed paa 
Steder, hvor Mennesker færdes i større Mængde. Ved bakteriolo
giske Undersøgelser er det blevet sikkert paavist, at Skovluften 
indeholder langt færre Støvkorn og Bakterier end Luften over 
den omgivende Egn. Dette træder særlig tydeligt frem, hvor 
Skovomgivelserne er tæt bebyggede og Luften som Følge deraf 
stærkt bakterie- og støvfyldt. Aarsagen maa formentlig sø
ges dels deri, at Skovens Blade og Smaakviste virker som et 
Filter for den indstrømmende Luft, dels deri, at Luften inde i 
den sluttede Skov som Regel er stillestaaende, saaledes at de faste 
Partikler, der holder sig svævende, saa længe Luften er i Bevæ
gelse, saa at sige bundfældes. Selv smaa Bevoksninger kan have 
stor Virkning i saa Henseende. En af Franskmanden P. Miquel 
gennem 10 Aar fortsat Undersøgelse af Luften i Paris, henholds
vis i Park Montsouris, der er ca. 2,5 ha stor, og paa Place St. 
Gervais, gav saaledes til Resultat, at der i 1 m3 Luft fra Parken 
gennemsnitlig fandtes 300 Bakterier og 205 Skimmelsvampe, me
dens der i 1 m3 Luft fra Place St. Gervais gennemsnitlig fandtes 
5 445 Bakterier og 1 680 Skimmelsvampe. En tilsvarende Under
søgelse af Luften i Park Medici paa Mon te Pincio i Rom viste, 
at der ved Indgangen til Parken fandtes 220 000 Mikroorganismer 
i hver Kubikmeter Luft, men midt inde i Parken kun 13 600.

Ikke blot Skovluften, men ogsaa Skovjorden karakteriseres 
ved et meget ringe Indhold af sygdomsvækkende Bakterier. Dette 
Forhold har navnlig Betydning for Renheden af det Kildevand, 
som kommer fra Skoven. Herved spiller det dog ogsaa en stor 
Rolle, at de større Skovstrækninger i langt ringere Grad end be
byggede Arealer bliver forurenet af Menneskene ved Henkastning 
af Affald.

Nogle Steder har man ment at kunne gøre Egne, der var 
usunde at bebo paa Grund af stagnerende Jordfugtighed, bedre 
beboelige ved Plantning af stærkt vandforbrugende, hurtigt vok
sende Træer, navnlig Eukalyptus. Navnlig den iøjnefaldende 
Fremgang, som er konstateret i Befolkningens Sundhedstilstand 
i de store Skovplantningsomraader i les Landes i Frankrig, har
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virket til Fremkomsten af denne Formening. Man har imidlertid 
overset, at det i les Landes næppe er selve Skovplantningen, som 
har fremkaldt den forbedrede Sundhedstilstand, men derimod 
den forud for Plantningen iværksatte, rationelle Afvanding. I Eg
nene Nord for Rom, hvor man har iværksat betydelige Plant
ninger netop for at forbedre Befolkningens Sundhedstilstand, har 
det i alle Tilfælde ikke været muligt at paavise nogen Følge heraf.

Langt vigtigere end alt dette er dog sikkert Skovfredens og 
Skovfrihedens hygiejniske Virkning. Naar Skoven med Fordel 
anvendes som Anbringelsesplads for Sanatorier og Rekonvalescent
hjem, skyldes det rimeligvis mere en indirekte Virkning af Skov
naturen i dens Helhed end en direkte Virkning af specielle Egen
skaber ved Skovluften eller Skovjorden. Selv i Nærheden af store 
Ryer er der i Skovene en Stilhed og Fred som ingen andre Steder. 
Alene dette er et uvurderligt Helsemiddel for det 20. Aarhundre- 
des Mennesker, ikke alene for nervesvækkede Personer og Rekon
valescenter, men for Refolkningen i Almindelighed. Den folkehy- 
giejniske Nyttevirkning herved er saa meget desto stærkere frem
trædende, som Skovene efterhaanden i de tæt opdyrkede Lande 
er blevet de eneste Steder, hvor Ryernes Refolkning paa Hellig
dage og i Ferietider har nogenlunde fri Færdselsmulighed og 
Tumleplads.

Her griber Skovens hygiejniske og æstetiske Virkning saa 
intimt ind over hinanden, at en Adskillelse vanskeligt lader sig 
foretage. Den daglige Glæde, det foraarsager mange Mennesker at 
bo eller færdes i en Egn, hvis landskabsæstetiske Værdier ofte i 
høj Grad beror paa Skovens Tilstedeværelse, bidrager utvivlsomt 
til det almene Velvære. Dette havde Chr. Olnfsen fuld Forstaaelse 
af, da han allerede i 1808, mere end et Aarhundrede før der 
opstod en Naturfredningsbevægelse, skrev følgende Ord: „Stats- 
oeconomen, der regner nøie, bør opsætte sine Regninger over 
det Tab, der kan være ved det store Skovareal. Han bør da op
tage et nyt Datum i sine Kalkuler, Følelsen for Naturskjønhed, og 
lade Regningen henligge indtil han er vis paa, om denne Følelse 
er af eller uden Værdi, fordi den ikke kan anslaaes i Penge, eller 
om Naturskjønhed er en nyttig Egenskab ved et Land som er be
stemt til at beboes af dannede Mennesker.“

Tiden har til fulde givet Chr. Olufsen Ret. Der findes snart 
ikke den større Ry i Europa, som ikke har sikret sig en Skov
strækning i Ryens Nærhed alene med folkehygiejniske og land
skabsæstetiske Tarv for Øje. I Danmark har Staten for Københavns 
Vedkommende paataget sig Løsningen af denne Opgave ved i sin 
Tid at ud lægge Jægersborg Dyrehave som et rent Lystskovdistrikt.
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Det er umuligt at opgøre, hvad denne Skovs folkehygiejniske 
Virkning er værd i Penge. Man kan blot med Sikkerhed sige, at 
det mangfoldige Gange opvejer det Tab, Staten aarligt lider ved 
ikke at udnytte denne Jord til privatøkonomisk rationel Skovdrift. 
Lystskovdistriktet er da ogsaa op igennem Aarene fortsat blevet 
udvidet, sidste Gang i 1931 med Jægersborg Hegn og Trørød Hegn. 
Desuden er de mindre Lystskovsomraader, som har været holdt 
i Hævd paa andre Statsskovdistrikter længe før Naturfredningsbe
vægelsen tog Fart, fortsat blevet udvidet i Omfang. Ved Udgan
gen af 1933 drejer det sig om ialt 2340 ha.

De danske Provinsbyer har selv maattet sørge for Varetagelse 
af Indbyggernes Trang til i Byens Nærhed at have Skov at færdes 
i. Alene dette har været Grund nok for flere af de jydske Byer 
til at tage ivrigt Del i Hedeplantningsarbejdet.

Med de hurtige og bekvemme Befordringsmuligheder, som staar 
til Baadighed i Nutiden, maa det anses for sikkert, at der vil 
blive stillet stadig større og større Krav m. H. t. den rent lyst
skovmæssige Udnyttelse af de danske Skove og da navnlig af Stats
skovene. Set fra et socialt Synspunkt kan dette kun glæde. Set 
fra et skovdyrkningsmæssigt Synspunkt kan det derimod nok 
komme til at volde nogen Vanskelighed. En bredere folkelig 
Udnyttelse af Skovene til Udflugter og Lejrslagning vil uundgaa- 
eligt medføre et stærkt forøget Slid ikke blot paa Færdselsvejene, 
men paa Skovtilstanden i Almindelighed. Desuden vil det medføre 
en væsentligt forøget Brandfare. Dette er dog Vanskeligheder, som 
lader sig overvinde ved Iværksættelse af regulerende skovdyrknings- 
tekniske Foranstaltninger. Langt værre er det, at Statsskovbrugets 
Opgaver i saa Henseende ikke er klart formulerede. I den offent
lige Mening, som denne kommer til Orde i Dagspressen, hersker 
der ikke Tvivl om, at Befolkningens Tarv m. H. t. Færdsel og 
Ophold ikke blot i Statsskovene, men til Dels ogsaa i de private 
Skove gaar forud for saa at sige alt andet vedrørende Skovbruget. 
Ikke desto mindre sker det Aar efter Aar, at Statsskovbrugets Øko
nomi paa Bigsdagen bliver gjort til Genstand for Kritik ud fra rent 
privatøkonomiske Principper. Dette maa nødvendigvis virke hæm
mende paa Statsskovstyrelsens Lyst til at imødekomme de folke
hygiejniske Krav.

Vedrørende Skovens folkehygiejniske Udnyttelse kan det 
europæiske Skovbrug lære meget af U. S. A. Her gøres der fra Of
fentlighedens Side et stort Arbejde for at fremkalde en bred fol
kelig Udnyttelse af de Muligheder, Statsskovene frembyder for Sport 
og Friluftsliv.

Allerede i 1876 blev der i U. S. A. ved Lov skabt Hjemmel
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for Oprettelsen af saakaldte Forest Reservations, eller som de nu 
kaldes National Forests. Navnet dækker imidlertid over et Begreb, 
som er mere omspændende, end en direkte Oversættelse af Ordene 
lader formode. Det drejer sig nærmest om en Kombination af 
Statsskov med Naturfredningsarealer, der kan omfatte saavel Græs
gange som øde Jord. Naar et saadant Oinraade blev erklæret for 
National Forest, var det heller ikke ensbetydende med, at al øko
nomisk Udnyttelse ophørte. Det betød blot, at enhver Udnyttelse 
det være sig ved Skovhugst eller til Kreaturgræsning blev nøje 
overvaaget eller direkte administreret af Forbundsregeringen. For
anstaltningen maa ses paa Baggrund af, at uhyre Arealer baade 
Skov og aabent Land endnu paa det Tidspunkt henlaa som saa 
at sige Ingenmandsland, hvor Nybyggere forholdsvis frit kunde 
slaa sig ned.

I 1877 blev der givet Staternes Præsident personlig Ret til at 
erklære egnede Arealer for National Forests, og denne Ret blev 
i udstrakt Grad benyttet af Præsidenterne. Præsident Cleveland 
forøgede saaledes i 1897 paa en enkelt Dag Arealet af the National 
Forests med ca. 8 Mill, ha, d. v. s. et Omraade, der er omtrent 
dobbelt saa stort som hele Danmark. Hans Efterfølger, Th. Roose
velt, gik endnu voldsommere til Værks. I Løbet af de 8 Aar fra 
1901 til 1909, hvori han var Præsident, forøgede han the Natio
nal Forests med ca. 60 Mill, ha, d. v. s. et Areal paa Størrelse 
med Frankrig, Belgien og Holland sammenlagt. Fra visse Kredse 
af Befolkningen fremkaldte dette da ogsaa en alvorlig Protest, 
som resulterede i, at Retten til at erklære Arealer for National 
Forests i 1907 blev frataget Præsidenten og henlagt til Congres- 
sen. Siden 1907 er Arealet af the National Forests kun blevet for
øget ubetydeligt, og nogle af de ældre Dele er gaaet fra. Ved 
Udgangen af 1933 omfatter de et Areal paa ialt ca. 64 Mill. ha. 
Hertil kommer, at mange af Enkeltstaterne uafhængigt af Unions- 
Regeringen desuden ejer meget betydelige Skovstrækninger, der 
ejendomsmæssigt maa sidestilles med de europæiske Statsskove.

Reserveringen af disse vældige Skovarealer var vel først og 
fremmest tænkt som Sikkerhedsforanstaltninger overfor den hen
synsløse private Rovdrift af Naturskovene. For Præsident Roose
velts Vedkommende er det imidlertid sikkert, at Hensynet til Befolk
ningens Friluftsliv var et stærkt medvirkende Motiv. Allerede paa 
hans Tid blev der officielt lagt stor Vægt paa den turistmæssige 
Udnyttelse af the National Forests som en ren folkehygiejnisk 
Foranstaltning. Det er dog først Automobiltrafikkens Popularise
ring i Forbindelse med Lejrsportens Fremkomst, der til fulde 
har givet the National Forests og Staternes Skove Betydning i
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Fig. 116. Oversigtskort fra 1930 over Beliggenheden af the National Forests i U. S. A. Disse Skove omfatter ialt ca. 64 Mill, ha
eller godt og vel 14 Gange saa stort et Areal som Danmark.
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saa Henseende. Den voldsomt stigende turistmæssige Udnyttelse 
af Skovene viser sig slaaende i nogle Tal fra den officielle ame
rikanske Skovbrugsstatistik. I 1917 fandtes der i the National 
Forests ca. 3000 faste Skovhytter til Brug for Publikum under 
Campingophold. 1925 var Antallet forøget til 9000, og i de siden 
da forløbne Aar er Antallet formentlig alter blevet tredoblet. I 
1917 blev the National Forests besøgt af ca. 3 Mill. Turister. I 
1925 androg Besøget noget over 
15 Mill. Mennesker, og dette Tal 
menes i 1933 at være fordoblet.

Det bemærkelsesværdige ved 
denne Udvikling er imidlertid ikke 
Befolkningens stærkt voksende Fri- 
luftsfærd — noget tilsvarende har 
ogsaa gjort sig gældende i Europa 
—, men derimod Skovadministra
tionens vidtgaaende Foranstaltnin
ger til Fremme af denne Bevæ
gelse. Man har ikke nøjedes med 
at anlægge fortrinlige Automobil
veje over Tusinder km, saaledes 
at Skovene blev gjort forholdsvis 
let farbare, men man har ogsaa 
ved Oprettelse af Camperingsplad
ser, som staar til Disposition for 
alle og enhver, animeret til lejr
sportslig Udnyttelse af Skovene 
De vedføjede Billeder (se Fig. 117,
118 og 119) forklarer bedre end 
mange Ord, hvorledes man søger 
at hjælpe Publikum til Bette. Disse 
Billeder er laant fra nogle af de
talrige Turistvejledninger, Skovbrugsstyrelsen udsender som Pro
paganda for Friluftslivet i Skovene. Denne Propaganda har ikke 
økonomisk Formaal. Den tilsigter udelukkende Opnaaelsen af den 
størst mulige folkehygiejniske Udnyttelse af Skovene. Nogle Ord af 
den Tekst, som findes trykt bag paa et i 1930 af United States 
Forrest Service udsendt Oversigtskort over Beliggenheden af the 
National Forest (se Fig. 116), kendetegner den øverste Skov
administrations Syn paa denne Sag. „The National Forests er rige 
paa landskabelig Skønhed. De har dobbelt Tiltrækning ved at 
være Omraader, som for en stor Del er vilde og samtidig let 
tilgængelige ad Tusinder af miles gode Veje og Stier. De er Til
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Fig. 117. Vejviser for Publikum til en 
af de mange Campingpladser, som 

Skovstyrelsen har oprettet i de ame
rikanske Nationalskove.
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flugtssteder for det meste af den vilde Fauna, som endnu eksi
sterer; de er Hjem for Vildt og Fisk. Deres Udbredelse over store 
Omraader i Forbindelse med deres Nærhed ved tæt beboede Egne 
gør dem til de naturlige Centre for al Sommerrekreation. Inden
for deres Grænser har Automobilister, Ryttere, Fodgængere, Sejl
sportsfolk, Jægere, Fiskere, Amatørfotografer, Naturforskere, kort 
sagt alle, som har Lyst at komme, lige Ret. Forsigtighed med Ild 
og Renlighed paa Lejrpladserne er alt, hvad der udkræves for

Fig. 118 Offentlig Campcringsplads med fast Ildsted i Skov tilhørende New York State. 
Plakaten bærer, i dansk Oversættelse, følgende Paaskrift: „Offentlig Camperingsplads. 
Denne Lejrplads med Ildsted er oprettet til Brug for Folk paa Vandring, dog kun for 

midlertidigt Ophold. Forebyg Skovbrand!“

at gøre Skovgæsterne velkomne. Skovadministrationen betragter 
de Muligheder, Skoven frembyder for Friluftsliv og Rekreation, 
som en offentlig Rigdomskilde, der skal benyttes og plejes med 
samme Omsorg som de andre Rigdomskilder, for hvis Skyld the 
National Forests er blevet oprettet. Saa vidt den Tid, der er til 
Raadighed, og de økonomiske Midler tillader det, træffes derfor 
alle tænkelige Foranstaltninger for at forøge de friluftssportslige 
Muligheder og gøre dem let tilgængelige for Publikum/1

Kun i een Henseende synes den vældigt voksende Publikums
benyttelse af Skoven at volde Skovadministrationen Ulemper. Det 
er gennem den ‘derved stærkt forøgede Fare for Opstaaelsen af 
Skovbrand. Skovbrand er for hele det amerikanske Skovbrug en
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alvorlig Svøbe, der aarligt gør større Skade end alle Svampe- og 
Insektangreb tilsammen. Man regner med, at der gennemsnitlig 
aarligt bliver ødelagt ca. 4^2 Mill, ha Skov ved Brand. Forebyg
gelsen og Bekæmpelsen af Skovbrande er derfor den allervigtigste 
af alle Skovplejningsforanstaltninger i U. S. A. Regnet efter Antal 
hidrører ca. 7 pCt. af Brandene fra Lynnedslag, ca. 12 pCt. 
opstaar af Gnister fra Lokomotiver, og ca. 18 pCt. ved Turisters

Fig. 119. Familielejr med stort fast Ildsted i Nationalskov i Staten Virginia.

Uforsigtighed med Lejrbaal o. lign., medens Resten af Brandene 
skyldes uopklarede Aarsager.

Det stærkt forøgede Publikumsbesøg medfører selvfølgelig en 
stærkt forøget Risiko for, at Antallet af Brande foraarsaget ved 
Menneskers uforsigtige Omgang med Ild skal vokse. Enhver Tryk
sag vedrørende Publikums Benyttelse af the National Forests er 
derfor gennemspækket med Paabud om at være varsom med Ild 
(se Fig. 117 og 118) og med advarende Billeder af brændte Skov
strækninger (se Fig. 120). Enhver Plakat, som slaas op til Vejvis
ning i Skovene, bærer Paaskrift ogsaa om Brandfaren. „Undgaa 
Skovbrand, det betaler sig“. „Alle taber, naar Skoven brænder14. 
Og saaledes videre i mangfoldige Variationer.

Selv om Dyrkningstilstanden og Naturforholdene i de euro
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pæiske og i Særdeleshed i de danske Statsskove er af en helt 
anden Beskaffenhed end i de uhyre, ofte aldeles vilde amerikanske
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fig. 120. Skovstrækning i amerikansk Nationalskov, afbrændt ved Skovgæsters Ufor
sigtighed. Plakaten bærer, i dansk Oversættelse, følgende Paaskrift: „Skødesløshed 
foraarsagede den Brand, som ødelagde denne Skov. Vær forsigtig med Ild, naar De

opholder Dem i Skovene!"

Skove, er det utvivlsomt, at den folkehygiejniske Udnyttelse af 
Skovene i Europa og ikke mindst i Danmark kunde og burde 
være langt intensivere. Her ligger en hidtil kun delvis udnyttet 
social Rigdomskilde, som Menneskene bør øse af i fuldt Maal.
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Slutningsbemærkninger.
„Skoven er ikke groet for een Mand'\ siger et gammelt Ord

sprog. Den forudgaaende Redegørelse for, hvorledes Skoven paa 
mangfoldige Omraader kan yde en betydelig almen Nyttevirkning, 
viser, at de Forestillinger, der knytter sig til dette folkelige Mund
held, endnu i Nutiden ingenlunde er uden Berettigelse. Karak
teristisk nok mangler der ogsaa i vide Kredse af Danmarks Befolk
ning klar Erkendelse af, at den i Grundloven stadfæstede, hellige 
og ukrænkelige Ejendomsret omfatter Skovene lige saa vel som 
anden Jord i privat Eje. En vis taaget Forestilling om, at Skovene 
i Grunden tilhører os alle sammen, gør sig stadig gældende. Set 
ude i Naturen er der som Regel heller ingen iøjnefaldende 
Forskel at spore imellem de private Skove og Statsskovene, og 
med Undtagelse af nogle forholdsvis ubetydelige Arealer er der 
lige Fædselsfrihed for alle og enhver i alle Danmarks Skove. Den 
store Imødekommenhed, som Flertallet af de private danske Skov
ejere herved viser Befolkningen, har i væsentlig Grad bidraget 
til Opretholdelse af denne Forestilling om Skovene som en Art 
Hvermandseje.

Den private Ejendomsret til Skov i Danmark har heller ikke 
økonomisk manifesteret sig særlig iøjnefaldende. Kun undtagelses
vis er der ved Driften af de private Skove eensidigt lagt Vægt 
paa det erhvervsmæssige til Skade for de samfundsmæssige Inter
esser. Det skyldes ikke skovbrugspolitisk Tvang. Saaledes som 
Fredskovsforordningen er blevet fortolket af Tilsynsmyndighe
derne, har den, bortset fra Forbudet mod Formindskelse af Skov
arealet, givet særdeles vidt Spillerum for Skovdriftens vekslende 
Krav. Den Kendsgerning, at Løvtræarealet i Løbet af det sidste 
Aarhundrede kun er blevet ubetydeligt indskrænket til Gunst for 
den økonomisk langt fordelagtigere Naaletrædyrkning, viser, i 
hvor ringe Omfang dette Spillerum er blevet udnyttet. Det skyl
des dog næppe modent Overlæg fra Skovejernes Side med bevidst 
Hensyntagen til samfundsmæssige Interesser, men maa forment
lig fortrinsvis tages som den heldige Virkning af de økonomiske 
og sociale Kaar, der har præget mange store, private Skovejeres 
Tilværelse gennem en Række Generationer. Besiddelsen af anden 
betydelig Rigdom, der indtil 1919 for manges Vedkommende var 
fideikommissarisk sikret, har gjort det økonomisk muligt for saa- 
danne Skovejere at lade Skovdyrkningsteknikken udfolde sig uhæm
met af erhvervsmæssige Hensyn. For Bevarelse af Standsanse
elsen har det samtidig været nødvendigt at stræbe frem imod en 
mønstergyldig Drift. Mishandling af Skoven med stærk Hugst eller 
daarlige Kulturer virkede Jet til den paagældende Skovejers Ned
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sættelse i sine Standsfællers Omdømme. Bortset fra Fredskovs
tvangen, der dog kun undtagelsesvis har været følt som en stær
kere tyngende, økonomisk Byrde, har der da heller ikke hidtil 
gjort sig nogen skarpere Interessekonflikt gældende mellem de 
erhvervsmæssige og de samfundsmæssige Interesser, som knytter 
sig til Skovbruget i Danmark.

De allerseneste Aars sociale og økonomiske Udvikling har 
imidlertid bortrømmet de væsentligste af de Hæmninger, som 
tidligere bremsede Skovdriftens Anlæggelse efter rent privatøko
nomiske, erhvervsmæssige Principper. Ophævelsen af Len og Stam
huse, hvortil en betydelig Del af Danmarks private Skove tidligere 
hørte, i Forbindelse med en voldsom Forøgelse af Ejendoms- og 
Formuebeskatningen har i Løbet af kort Tid tvunget de private 
Skovejere til at lade privatøkonomiske Hensyn blive afgørende 
for Skovbehandlingen. Presset har været saa stærkt, at Udviklingen 
herhen er foregaaet med rivende Hast. Man ser det klart af de 
Diskussionsemner, som har optaget Forstmændene i disse Aar. 
Det har saa at sige udelukkende drejet sig om erhvervsøkono
miske Spørgsmaal, medens de naturvidenskabelige, dyrknings- 
tekniske Spørgsmaal, der endnu for faa Aar siden helt optog Sin
dene, r gledet stærkt i Baggrunden.

I Aarene omkring 1800 var der stor almen Interesse for en 
Bække vigtige Skovbrugsspørgsmaal, der drøftedes ivrigt i Tids
skrifter og ved offenllige Forsamlinger. Fredskovsforordningen af 
1805 viser som endnu gældende Lov den vidtrækkende Virkning 
heraf. Igennem de omtrent 130 Aar, som er forløbet siden da, 
har Grundlaget for den Skovbrugspolitik, som blev fastlagt ved 
denne Forordning, imidlertid ændret sig væsentligt. I Aarene fra 
omkring 1850 til omkring 1870 var Spørgsmaalet om Fredskovs
pligtens Opretholdelse og Spørgsmaalet om Principperne for og 
Formaalet med Statsskovenes Drift da ogsaa nogle af de hyp
pigst tilbagevendende Diskussionsemner i Rigsdagen, paa Land
mandsforsamlingerne og i Pressen. Foruden nogle mindre 
væsentlige Ændringer i Statsskovbrugets administrative Forhold 
opnaaede man herigennem at faa konstateret en udbredt Fol
kestemning for Fredskovspligtens Bevarelse.

Igennem de siden da forløbne 60—70 Aar har Skovbruget imid
lertid ikke formaaet at vække en saadan almen Interesse, at det har 
sat sig varige Spor. Der har nogle Gange været gjort Tilløb til 
gennemgribende Revidering af Skovlovgivningen, men hver Gang 
er Arbejdet blevet skubbet til Side for formentlig betydningsful
dere, offentlige Sager. Enkelte specielle Spørgsmaal som Hede
plantning, Naturfredning, Færdselsret i Skov og Plantning af Naale-
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træ i Stedet for Bøg i de gamle Skove har forbigaaende vakt 
nogen Interesse i Dagspressen, men i det store og hele gælder 
for det danske Skovbrug stærkere end for noget andet Erhverv 
i Danmark Goethes Ord fra Faust: „Es ererben sich Gesetz und 
Rechte wie alte Krankheiten immer fort“.

Det vilde under disse Omstændigheder være særdeles nyttigt, 
om Skovbruget atter en Gang kunde samle almen Interesse om 
sig, saaledes at Skovbrugets Forhold i vidt Omfang blev taget op 
til Drøftelse som et betydningsfuldt offentligt Anliggende.

ANVENDELSE AF DANSK TRÆ.

I Nr. 11/1933 af Tidsskriftet omtaltes den glædelige Kendsger
ning, at der i stadig større og større Udstrækning findes Afsæt
ning for dansk Plantage-Tømmer, ikke mindst til Bygningsbrug. 
Der fremhæves i Artiklen forskellige Tilfælde, hvor der var vist 
positiv Interesse for dansk Træ, og disse Oplysninger vil jeg 
gerne i Dag supplere med et andet Eksempel, som jeg har per
sonligt Kendskab til.

Indenfor mange af de større danske Erhvervsvirksomheder 
støtter man paa enhver Maade Anvendelsen af dansk Træ. Dette 
har saaledes været Tilfældet gennem en lang Aarrække for Ak
tieselskabet De danske Spritfabrikker s Vedkommende. Spritfa-
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Fig. 1. Pælefundamenter. De danske Spritfabrikker, Aalborg.
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brikkerne har en fast Bestemmelse i alle Selskabets Entreprise- 
Betingelser om, at danske Materialer og dansk Arbejdskraft skal 
anvendes i størst mulig Udstrækning. Denne Bestemmelse er i 
mange Tilfælde ogsaa kommet dansk Træ tilgode.

Ved Opførelsen af forskellige Nybygninger paa Selskabets Af
delinger i Randers, Hobro og Aalborg er der saaledes benyttet 
danske Granstammer til Pælefundamenter. Særlig interessant er 
Fundamenteringen af Selskabets store nye Fabrik i Aalborg. Til 
dette Bygværk anvendtes over 5000 svære Granstammer paa ind
til 20 m nyttig Længde. Størstedelen af disse Stammer blev 
fældet i Rold Skov. Fig. 1 illustrerer disse Pælefundamenter.

Fornylig har Selskabet udført forskellige Bolværksarbejder 
langs Aaløbet, der fører gennem Selskabets Afdeling i Hobro, og 
til disse Bolværker er der ligeledes benyttet Gran fra Rold Skov.
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Fig. 2. Jærnbjærggaardens Lade.

Ved Udførelsen af bærende Trækonstruktioner, særlig Tag
konstruktioner, til Husbygning søger Selskabet ogsaa i saa stor 
Udstrækning som mulig at anvende dansk Træ. Eksempelvis kan 
nævnes Opførelsen af den nye Jærnbjærggaarcl ved Slagelse og 
de forskellige Nybygninger, der er udført paa Selskabets Forsøgs- 
gaard Frederikshøj ved Aalborg. Særlig kan fremhæves Ladebyg
ningen af Træ paa Jærnbjærggaarden, hvor der til hele Tømmer
konstruktionen og Vægbeklædningen er anvendt dansk Gran. 
Laden, der ses paa Fig. 2, er 70 m lang, 16 m bred og 9 m høj. 
Laden er forsynet med Køreporte i alle Sider.

Foruden til Bjælkelag, Tag\æiker m. v. paa Fiederikshej har
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* A

dansk Træ ogsaa fundet 
Anvendelse til Gulve i 
Frederikshøj’s nye Stue
hus, idet Selskabet har 
lagt danske Bøgeparket- 
brædder fremstillet af 
Junckers Savværk AI S,
Køge.

Ved Udførelsen af 
Jernbetonarbejder er og
saa i stor Udstrækning be
nyttet dansk Gran til Af
stivning af Træforskallin
ger. Dette gælder ved 
Støbning af de mange og 
svære Jernbetonkonstruk
tioner paa Selskabets nye 
Fabrik i Aalborg.

At dansk Træ yder
ligere er benyttet til Stole,
Bordplader o. s. v., næv
ner jeg kun for Fuldstæn
dighedens Skyld.

Endelig kan omtales 
et helt nyt Anvendelses- 
omraade for dansk Gran, nemlig til Fremstilling af Kartoffel
spirekasser (Fig. 3). Igennem Arbejdet paa Selskabets Forsøgs- 
gaarde er der i de senere Aar skabt en betydelig Interesse for 
Forspiringen af Læggekartofler. Mange mindre Savværker frem
stiller Spirekasser, og Hedeselskabet har jo, som flere Gange om
talt, ogsaa ved Guldborgland Plantage ved Skelhøje fremstillet 
mange Spirekasser; det er ikke ringe Mængder dansk Gran, der 
er blevet Brug for paa dette nye Omraade.

December 1933.
C hr. Liillichau.

Fig. 3. Kartoffelspirekasse.

ANVENDELSE AF DANSK PLANTAGE-TØMMER.

I Tilslutning til den saaledes betegnede interessante og for 
Plantningsmænd opmuntrende Artikel i Tidsskriftets Nr. 11/1933 
kan der være Anledning for mig til at fremkomme med nogle 
Bemærkninger, baade fordi jeg sidder inde med nogen selvstæn
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dig Erfaring paa Omraadet, og fordi jeg paa Grundlag heraf i 
ikke saa faa Aar, navnlig i „Jyllandspostenefter ringe Evne 
imødegik den ved denne Tid af Arkitekter og Tømmerhandlere 
iværksatte Kampagne imod Anvendelsen af dansk Træ til Hus
bygning.

Det forekommer mig, at der forud for denne Bevægelse var 
en Tid, da man fandt det selvfølgeligt i Landdistrikterne at benytte 
det Grantømmer, der var for Haanden i anvendelige Dimensioner. 
Allerede saa tidligt som i 1883 benyttede jeg til Genopførelse af 
Kirkefløjen paa Løgismose paa Fyn, som jeg dengang ejede, saa- 
vel som til en ny Kostald sammesteds udelukkende Grantræ, der 
var nedskovet paa Stedet, opkantet med Økse og oprettet 
med Tømmerhøvl — Øksehøvl hedder den nok — i Foraaret 
kort før Bygningsarbejdet begyndte, og da Biskoppen, sagtens paa 
Grundlag af det førte Kirkesyn, tilskrev mig, at „ . . .  jeg glæder 
mig til at foretage denne Indvielse her, hvor Guds Ord fordum 
har været prædiket i 2 Aarhundreder, og nu har fundet et ulige 
større og skønnere Sted...“, kan man forstaa, at baade Materiale 
og Arbejde maa have været antageligt. At det ogsaa i en lang 
Aarrække har staaet sin Prøve, har jeg dokumenteret — paa 
Foranledning — ved en Attest fra Inspektøren paa Stedet for en 
Del Aar siden.

Et lignende Forhold med Hensyn til Benyttelsen af dansk 
Grantømmer synes mig at have været bestaaende ogsaa andet
steds, bl a. ogsaa her, hvor vi fra Skoven leverede Bjælker, Spæn
der og Lægter til adskillige landlige Bygningsforetagender. Det 
gik saamænd rigtig godt i mange Aar. Det kan jo være, at jeg 
tager Fejl, men det forekommer mig, at det var paa det Tids
punkt, da en Del Forstmænd i Samraad med Arkitekter og Tøm
merhandlere opstillede visse Theses, hvorefter dansk Træ skulde 
behandles, inden der kunde være Tale om at anvende det i Byg
ninger, at Ballonen revnede. Der kom i alt Fald en Tid, hvor 
end ikke den mest landlige Tømmermand kunde tænke sig til 
den mest landlige Bygning at anvende andet end opskaaret „Køb
mandstræ*, og i Grunden er dette let forstaaeligt. Bredøksen 
falder ikke alle lige let i Haanden, og denne „Øksehøvl* er 
nederdrægtig tung; det maatte være fristende, naar det kunde 
lade sig gøre, at lade den blive hjemme og nøjes med Sav og 
Hammer og — i værste Fald — en Lochbeitel, skønt Spiger 
er betydelig bekvemmere. Saadan har det været i mange 
Aar; Granerne har kunnet faa Lov at raadne i Fred, hvis man 
ikke har foretrukket med ringe Fordel at omdanne dem til 
Træuld, Papir eller Fiskekasser eller til Brænde, der i alt Fald
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auktionsvis her har givet et kummerligt Overskud i de seneste 
Aar; men nu skal der altsaa være Bedring.

Jeg skulde nu tro, at den Toldforanstaltning, der er truffet 
med Hensyn til Tømmer, vilde have været mere effektiv, hvis 
den havde omfattet al Indførsel af Blødtræ til Bygningsbrug. 
Jeg er vel bekendt med den Paastand at finere Arbejde ikke la
der sig udføre af vor Gran, men først vil jeg sige, at jeg har set 
mange svenske Gulvfjæl, som vi let skulde kunne levere bedre, 
og saa er jeg for Resten selv Træarbejder og ved, hvad jeg taler 
om. Her hos mig er af ulærte Folk lavet Vinduer og Karme, 
langtfra Præcisionsarbejde, men dog saaledes, at det er kendeligt, 
at en fin Snedker nok kunde have faaet noget ud af Materialet. 
Og saa har vi da for Resten den fremvoksende Skovfyr; her er 
slet ikke saa lidt af saadanne Dimensioner, at der ogsaa maatte 
kunne blive andet end Telefonpæle deraf, og jeg tænker mig, at 
der kan være baade større Træ og mere deraf paa de store 
Distrikter. Hvorvidt den nu, ligesom den nordlandske Fyr, maatte 
være anvendelig til dette „finere Arbejde11, ved jeg ganske vist ikke, 
men jeg kunde tænke mig det. Hvorom al Ting er, maa man 
ønske, at der virkelig kunde oprinde en Tid, da vi Folk, som 
i de mere afsides Egne sidder inde med Gran, som er ved at 
„gaa i Frø“, atter kunde komme med i Legen uden Fare for at 
sætte Provenuet til i Omkostninger.

Egense Kloster, November 1933.
Sønnichsen.

FORSØG MED IMPRÆGNERING AF GRAN 
MED STENKULSTJÆREOLIE.

For at skaffe dansk Træ flere Anvendelsesmuligheder, blev 
der sidste Aar af Direktør Flensborg rettet Henvendelse til Viborg 
Amts Vejvæsen om at benytte dansk Gran til de Rækværksplanker, 
som Vejvæsenet bruger til at lægge over Vejstenene paa Steder, 
hvor Landevejene krummer eller fører over Opfyldninger. Saa
danne Rækværksplanker kan nemlig fremstilles af gennemskaarne 
Baand, en Dimension, der kan leveres i stor Mængde fra vore 
Hedeplantager.

Ved den stedfundne Forhandling mellem Direktøren og Vej
væsenet mente dette sidste ikke at kunne nøjes med at bruge Gran
brædder paasmurt en eller anden konserverende Vædske, fordi 
dette ikke vilde give Brædderne tilstrækkelig Holdbarhed. Vejvæ
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senet maatte derimod forlange, at Træet blev imprægneret, saa at 
det blev fuldstændig modstandsdygtig overfor Raaddenskab. Hede
selskabet satte sig derefter i Forbindelse med Firmaet R. Collstrop 
A/S, København, der stillede sig meget imødekommende og tilbød 
paa Imprægneringsanstalten i Horsens at ville imprægnere et Parti 
Gran for Hedeselskabet.

Det blev herefter bestemt, at der skulde imprægneres ca. 7V2 
m3 af de ovennævnte Rækværksplanker og ca. 3 m3 af forskellige 
andre Slags Graneffekter (runde Granstolper 5—8 Alen lange, 4“ 
i Diameter, 3 Alen lange 3/4“ Forskalningsbrædder i forskellige
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I

-

r. ' -i
-i

Tværsnit af Master af Fyr efter Imprægnering med Stenkulstjæreolie.

Bredder, 11/4“ Brædder, 11/4x21/4“ Lægter, VU'X1/^ Pløkke til Af
mærkning ved Landevej o. s. v.). Træet blev hugget i Vinteren 
1932—33, hvorefter Effekterne blev oparbejdet paa Guldborgland 
Savværk og derefter opstablet til Tørring paa Lagerpladsen. Her 
stod Effekterne hele Sommeren, indtil de i Begyndelsen af Okto
ber blev kørt til Horsens. Imprægneringen fandt Sted den 17. Ok
tober, hvor jeg, efter Anmodning af Direktør Flensborg, overvæ
rede denne som Hedeselskabets Repræsentant.

Medens Imprægneringen med Kobbervitriol skal finde Sted, 
medens Træet er grønt og friskt, altsaa i Sommermaanederne, 
og kun kan udføres paa Rundtræ med Bark og Bast paa, sker 
Imprægneringen med Stenkulstjæreolie kun med vinterfældet Mate
riale, og dette skal være fuldstændig befriet for Bark og Bast. 
Endvidere skal det Materiale, der imprægneres med Stenkulstjæ
reolie, være ganske tørt og tildannet.
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Den Olie, der anvendes til Imprægnering, er et rent Destillat 
af Stenkulstjære, saaledes som denne fremkommer fra Koks- og 
Gasværkerne. Under Imprægneringen holdes Tjæreolien opvarmet 
til en Temperatur af ca. 100° C. Ved at der anvendes en saadan 
høj Temperatur, opnaas mange Fordele. For det første er Olien 
meget let flydende, dernæst dræbes mange Spirer til Raaddenskab, 
naar de kommer i Berøring med den meget varme Olie, og ende
lig er Træet lettere gennemtrængeligt ved den høje Temperatur.

Fremgangsmaaden ved Imprægnering med Stenkulstjæreolie 
er den, at Træet, efter at være ført ind i de store Imprægnerings-
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Gennemsnit af Fyrresvelle, høvlet og boret før Imprægneringen.

cylindre (2 m Diam., 23 m Længde), i ca. 1/2 Time udsættes for 
3 å 5 Atm. Lufttryk. Derefter indføres den opvarmede Tjæreolie 
i Imprægneringscylinderen, men paa en saadan Maade, at det før 
nævnte Lufttryk, 3 å 5 Atm., bibeholdes i Træet.

Efter at Tjæreolien er indført i Imprægneringskedlen, presses 
der yderligere Tjæreolie ind, og Olietrykket stiger herved til 7 å 
10 Atm.

Efter at dette Tryk har været bibeholdt i mindst 1 Time, fjer
nes Tjæreolien fra Imprægneringscylinderen, og der oprettes et 
Vacuum i denne. Derved vil den Luft, som var presset ind i Træet 
før Oliefyldningen, udvide sig og skyde den overskydende Olie 
ud af Træet.

Ved “overskydende" forstaas den Olie, som kun fylder Celle
hulrummene, men ikke gennemtrænger Cellevæggene.

Den ovenfor beskrevne Metode, som nu overalt anvendes hele
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Verden over, kaldes „Riipings Sparemetode", og har, siden den 
i 1902 blev opfundet, givet særlig udmærkede Resultater.

Naar Vacuum, som i Reglen holdes i ca. 20 Minutter, er op
hørt, og den overflødige Vædske er pumpet ud af Imprægnerings
cylinderen, aabnes denne, hvorefter Træet atter kan føres ud.

Træet vejes før og efter Imprægneringen.

x
A,-m

I s
'&

Gennemsnit af Fyrresvelle, høvlet og boret efter Imprægneringen.

De af Hedeselskabet leverede Rækværksplanker indeholdt
ialt 7,47 m3

og vejede før Imprægneringen................. 3740 kg
og efter do. ..........  4165 „
hvorefter Plankerne har optaget . . . .  425 kg Olie
eller ca. 57 kg Olie pr. m3.

Prøveeffekterne indeholdt ialt 2,288 m3

og vejede før Imprægneringen................. 1455 kg
og efter do. ........... 1670 „
hvorefter Effekterne har optaget.... 215 kg 
eller ca. 94 kg Olie pr. m3.

Resultatet viser, at under samme Lufttryk optager Granef
fekterne med den største Overflade mest Olie.

Undersøger man ved Gennemskæring af de enkelte Effekter, 
hvor langt Stenkulstjæreolien er trængt ind i Træet, viser det sig, 
at Olien trænger ind i Træet i meget forskellige Dybder, nemlig 
fra een mm til et Par cm.

Betragter man et Tværsnit af en Klods, Lægte eller lignende,
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Planteskole, indhegnet med tjæreolie- 

imprægnerede Hegnspæle.

ser man, at Olien nogle Steder 
kun er trængt ca. 1 mm, men 
andre Steder indtil D/2 cm ind 
i Træet. Har Træet ved Ud
tørringen slaaet Revner, pres
ses Olien ind i hele Revnen 
og fra denne ud i det omgi
vende Træ. Aarsagen til, at 
Olien trænger ind i Træet i 
forskellig Dybde, skyldes dels, 
at Grantræet, uvist af hvilken 
Grund, er forskellig disponeret 

overfor Imprægnering med Tjæreolie, og dels, hvor i Stammen 
Træstykket er udtaget.

Ved Imprægnering af Skovfyrstammer med Slenkulstjæreolie 
bliver hele Splinten imprægneret med Olie, medens Kernen er 
uimodtagelig. Rødgran har som bekendt intet egentlig Kerneved, 
men ikke desto mindre findes der i Granstammerne en Kerne, 
som er uimodtagelig for Olieimprægnering. Et Tværsnit af en 
Granstamme vil vise, at kun en Skal (Tykkelsen forskellig fra 
Stamme til Stamme) langs hele Stammens Omkreds samt Træet 
langs alle de Revner, der gaar ind i Stammen, bliver gennemtrængt.

Den Del af en Træklods eller Lægte, som har ligget inde i 
Stammens „Kerne1*, er kun imprægneret i ringe Dybde 1 — 2 mm, 
medens den Del, der ligger ude i „Splinten**, er langt bedre im
prægneret.

Selv om hele Stammen eller Effektet ikke bliver fuldstændig 
imprægneret, kan det jo udmærket tænkes, at Graneffektet kan 
holde sig modstandsdygtig overfor Raad, naar blot hele Overfla
den med Sprækkerne er imprægneret med Olien. Det er en 
Forudsætning, at Træet, før end det bliver imprægneret, har 
faaet Lejlighed til at sætte alle 
de Revner og Sprækker, som 
det vil sætte, og at det før Im
prægneringen bliver fuldstæn
dig tildannet, som det skal 
bruges, saa at man ikke bag
efter, ved en yderligere Til
dannelse af Træet, skærer det 
imprægnerede Træ bort, hvor
ved det uimprægnerede Træ 
kommer frem til Overfladen.

De forskellige imprægne- Tjæreolieimprægneret Stakit (1919).
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rede Effekter vil nu blive anvendt og opstillet paa bestemte Ste
der, saaledes at man kan kontrollere og følge, hvorledes det im
prægnerede Træ forholder sig gennem Aarene overfor Raad m. m,*)

Ved Imprægnering af Skovfyr bliver hele Splinten impræg
neret, medens Kernen, der i sig selv er meget holdbar, forbliver 
uimprægneret.

Douglasgran forholder sig paa det nærmeste som Skovfyr, 
men denne er jo heller ikke nogen Picea, men en Pseudotsuga.

Bøgeved lader sig fuldstændig imprægnere med Undtagelse 
af rød Kerne. Da Bøgen lader sig gennemtrænge i hele sit Tvær
snit, er det nødvendigt, at Træet bliver nogenlunde gennemvar- 
met overalt, hvor Olien skal ind. Det er nødvendigt at foretage 
Imprægnering af Bøg paa en særlig Maade, den saakaldte „Dob- 
belt-Rupings-Imprægnering“. Det foregaar saaledes, at første Del 
udføres fuldstændig som en almindelig Fyrretræs-Imprægnering 
og derefter følger umiddelbart en ganske lignende Imprægnering 
med forudgaaende Lufttryk, men saaledes, at Olietrykket holdes 
i ca. 4 Timer.

Erfaringerne har vist, at denne Metode er den for Bøg bedst 
egnede, og Resultaterne er ogsaa udmærkede. Bøgen gennem- 
trænges i Længderetningen og meget lidt i Tværretningen, 
medens Forholdet for Fyr er det modsatte, at Gennemtrængningen 
hovedsagelig finder Sted i Tværretningen gennem Marvstraalerne. 
I Længderetningen gennemtrænges Fyr kun meget lidt.

Ved Hjælp af Lufttrykket kan man regulere, hvor mange kg 
Stenkulstjæreolie man ønsker at imprægnere Træet med. Saaledes 
imprægneres Fyr med 63 kg Olie pr. m3 mod Raaddenskab 
(Sveller) og 250 kg pr. m3 mod Vanddyr (fuld Impr.).

Til Bøg bruges 142 kg Olie pr. m3 mod Raaddenskab (Svel
ler) og 285 kg mod Vanddyr (fuld Impr.)

Imprægneringsanstalten arbejder ikke alene til Dækning af 
Forbruget her i Landet, men leverer ogsaa til Udlandet. Saaledes 
blev der i Begyndelsen af Januar Maaned 1933 afsendt en Skibs
ladning med 25000 Jernbanesveller til Persien.

Den til Imprægneringen anvendte Stenkulstjæreolie importe
res fra England og Tyskland. Fabrikens Tank tager 1100 Tons.

Imprægnering af Fyr mod Raaddenskab koster p. t. 21 Kr. 
pr. m8, og Bøg 28 Kr. pr. m3. Fuld Imprægnering af Fyr koster 
35 Kr. pr. m3.

Viborg, den 2. November 1933 Fr. Piper.

*) Forholdet ved Imprægnering af Ved af Sitka- og Ædelgran med Stenkuls
tjæreolie er i Hovedsagen det samme som ovenfor beskreven for Rødgranens 
Vedkommende. Dog synes Ædelgran at lade sig endnu daarligere impræg
nere end Rødgran.
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HEDEBRUGET.

I Anledning af Dommer Esmanns Død holdt Hedebrugets 
Hovedbestyrelse Fredag den 5. Januar d. A. Møde i Herning.

Næstformanden, Gaardejer J. C. Cramer, Skansen, holdt en 
smuk Mindetale over Dommer Esmann. Han fremhævede Es
manns overordentlig betydningsfulde Arbejde som Formand for 
Hedebruget fra Selskabets Stiftelse til sin Død, et Arbejde, der 
aldrig vil blive glemt af Hedeegnens Befolkning.

Til Formand for Hedebruget valgtes — efter Næstformandens 
Forslag — enstemmigt Gaardejer, Folketingsmand Laust Nørskov.

LITTERATUR.

Hvad Nytte er Skoven til?
I nærværende Hæfte afsluttes Professor Howard Grøns Artikel

serie om : „Hvad Nytte er Skoven til?“, og samtidig udsendes den 
paa Levin & Munksgaards Forlag som en selvstændig Bog med 
samme Titel.

Den 224 Sider store Bog er særdeles smukt trykt med en 
Bække fortræffelige Illustrationer, som gør Bogen overordentlig 
levende. Det tjener Carlo Mortensens Bogtrykkeri i Viborg til 
megen Ære, at det er lykkedes et Provinstrykkeri at fremstille 
et saa tiltalende Værk.

Som det vil være vore Læsere bekendt, er Bogens Indhold 
et stærkt talende Vidnesbyrd om Forfatterens varme Interesse for 
det danske Skovbrug og et meget kraftigt Defensorat for Skovens 
Nytte, saaledes som Spørgsmaalet allerede opkastes i Titlen. 
Alle Skovbrugets mest forskellige Faser er taget op til Behand
ling og paa en alt andet end tør og kedelig Maade. Selv det 
store statistiske Materiale er i Tabeller og hurtigt overskuelige 
Skemaer gjort let tilgængelige for Læserne, som endda ikke be
høver at være Fagfolk for at høste Udbytte heraf.

Den smukke Bog vil være sikker paa hurtigt at finde sin 
Plads paa Boghylderne, først og fremmest i Bibliotekerne og hos 
Fagfolk, hvor en Haandbog som denne hidtil har været savnet.

has.

Danske Skovdistrikter 1934.
Under Titlen „Danske Skovdistrikter 193ku har danske Forst

kandidaters Forening under Redaktion af Forstkandidat N. B. 
Ulrich udsendt 5. Udgave af den for alle, der paa en eller anden
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Maade har Tilknytning til eller Forbindelse med de danske 
Skove, saare nyttige Haandbog, der tidligere har gaaet under 
Titlen „Danske Skovdistrikter og deres Bestyrelse*.

I Bogen findes Oplysninger om Institutioner m. m. vedrø
rende Skovbrug, samt om alle Skovejendomme paa 10 ha og der
over paa Øerne og paa 50 ha og derover i Jylland. Skovene og 
Skovdistrikterne er ordnet amtsvis; indenfor de enkelte Amter 
er de opstillet i alfabetisk Orden i Stedet for som tidligere efter 
deres geografiske Beliggenhed. Dette er afgjort en Forbedring, 
da det for de fleste af Bogens Brugeres Vedkommende gør det 
lettere at finde den Ejendom, der ønskes Oplysninger om.

Disse Oplysninger omfatter den paagældende Skovejendoms 
Areal, som oftest dette Areals Fordeling til de enkelte Træarter og 
til ubevokset Areal, Ejendommens Ejendoms- og Grundskyld, samt 
Navn, Adresse og Data paa vedkommende Ejer og for Administra
tionen. For Skovdistrikter, der bestaar af flere Skovparter, findes 
disse opført efter den paagældende Skovfogeds Navn og Adresse. 
Endvidere gives der til Forskel fra tidligere Udgaver for en Række 
Distrikters Vedkommende Oplysning om Hugstens Størrelse, den
nes Fordeling til Træarter og om hvilke Effekter, der kan leve
res fra det paagældende Distrikt. Denne sidste Forandring vil 
sikkert gøre eller burde i alt Fald gøre Haandbogen mere ud
bredt blandt Træhandlere og andre af Skovens Kunder.

Bogen faas i Boghandelen, og Prisen er Kr. 5,50. B.

MINDRE MEDDELELSER.

Hedeselskabets Rejselegat.
Af Hedeselskabets Rejselegat, der kan søges af Hedeselskabets Plant

ningsfunktionærer, og som skal anvendes til en Studierejse i Udlandet, 
vil der for Aaret 1934 være en Portion paa ca. 500 Kr. at uddele.

Ansøgning herom indsendes inden Februar Maaneds Udgang til Legat
bestyrelsens Formand, Gaardejer A. Levring, Væth pr. Langaa.

Rentefrie Laan til mindre bemidlede Sandagerbrugere.
Det af Foreningen af jydske Landboforeninger og Hedeselskabet nedsatte 

Sandagerbrugsudvalg bevilgede i Fjor Bølling Nørre Herreders Landboforening 
et Beløb paa 1000 Kr. til Anvendelse som rentefrie Laan til mindre bemid
lede Sandagerbrugere. Beløbet anvendes iøvrigt. paa de sædvanlige Vilkaar. 
— For den første Periode er Laanebeløbene tildelt følgende Landmænd: 
Lund Mikkelsen, Vodstrup: 250 Kr. til Anvendelse til Læplantning og Mergling, 
Alfred Pedersen, Hemmet: 250 Kr. til Dræning,
Niels Vad, Lyhne: 250 Kr. til Dræning og
Jørgen Bjerg, Hannerup, Faster: 250 Kr. til Dræning og Læplantning.
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NDREG. VAREMÆR

A/S D A

i Medicinske Badepræparater.
Sæbe & Shampoo Præparater. 
Kosmetiske Præparater. 
Luftfornyelses Præparater.
Eau Danapin Præparater.

<e Styrk dig selv. - Støt dit Land.

N A P I N  -  K Ø B E N H A V N  -

Kampmann &. Herskind
Kul og Cokes Import

Vestergade 2 København Telefon 2628

MANGFOLDIGGØRES 
EFTER ENHVER 
METODE A
BEDST OG V
HURTIGST A0

FARVERGADE 8 
KØBENHAVN K

TELEFONER:
-4740-4760

Husmændcnes
HIjkkeÉnikring.

Oprettet 1916.
Anerkendt af Socialministeriet.

Tegner lovpligtige og frivillige 
Forsikringer efter Ulykkesforsik
ringsloven med Adgang til Stats
tilskud, samt Ansvarsforsikringer 
for mindre Land-, Skov- og Ha
ve-Brugere, Haandværkere og 
ligestillede.

De frivillige Ulykkesforsikrin
ger omfatter alle Ulykkestilfælde, 
der indtræffer indenfor Europas 
Grænser.

Ansvarsforsikringen omfatter 
blandt andet ogsaa Skader for
voldt af Hunde.

Laveste Præmier! 
Kulant Behandling!

Foreningen omfatter ca. 160,000 
Personer.

Udbetalt i Erstatninger ca. 6 
Millioner Kroner.

Nærmere Oplysninger faas ved 
Henvendelse til Distriktsforstan
derne, Tillidsmændene eller Ho
vedkontoret :

Nørre Voldgade Nr. 16, 
København K.

Telefon Central 383.

i Piiilipseo s Co., loro.
Maskinanlæg - Automobiler.

Telefon 532—1064. 
Elektriske Anlæg - Vandværks
anlæg. Telefon 174—274.

Aktieselskabet

Vejle Bolte- & Mølrikfabrik.
Grundlagt 1899.

Telefoner ( Kontor 93 & 1093- i eieioner ^ Fabrik 2i20 (2 Linier).
Telgr.-Adr.: Boltefabriken.

Alle Slags Bolte Skruer 
op Skinne-spiger.

Leverandør t.ii De danske Statsbaner.

N.
K.
T.

”DANSK STAALGÆRDE”
FRA % NORDISKE KABEL-O G TRAADFABRSKER

B E D S T E  O G  B I L L I G S T E  
H E G N  T I L

KREATUR FOLD, HAVE
M A R K , S K O V  E T C

.n
kV

'QQ5 hos  enhver  I senkræmmer  og  Købmand

N.
K.
T.
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CARL M. COHRs
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A/s Varde Staalværk, Varde.
1. Kl. Staalstøbegods til Tip
vognshjul, Bremseklodser og 
andet Entreprenørmateriel. —

Ildbestandigt „Vardan“. — Manganslaal.

'■* iiT^»

Sophus flerendsenls
København Aarhus
Raadhusplads 37 Kannikegade 18

Alt Entreprenørmateriel.
Damp- og Motorlokomotiver, 

Gravemaskiner, Tipvogne, 
Spormateriel.

Leverandør til Hedeselskabet.

Stryg elektrisk

Lyskopi • Zinktryk_ _
Aarhus Lys- & 
Zinktrykanstalt

Møllegade 11, Aarhus

Frøcontoret
(for undersøgt Markfrø)

— Grundlagt 1887 —
K O L D I N G
Telefon 43

Aktieselskabet

De danske 
Sukkerfabrikker

København



HOLSTEBRO SVINESLAGTERI
HØJESTE DAGSPRIS BETALES FOR SVIN

TLF. NR. 40
UDSALGET NØRREGADE TLF. NR. 457

Han bød den en Banan —

men der var ingen Fyffes-Mærke paa.

A. W. Kirkebye.

VIBORG ANDELS SVINESLAGTERI
Vort Udsalg bringes i Erindring 

TELEFON 779

Planteskolernes Prisfortegnelse,
samlet og udgivet af Det danske Hedeselskab, 
kan faas gratis tilsendt ved Henvendelse til. 
Hedeselskabets Hovedkontor i Viborg.
I Fortegnelsen er bl. a. optaget:

Lund Planteskole, Lund St. ved Horsens 
Dybvad Planteskole, Dybvad St.
Gravens Planteskole, Brønderslev 
K. Spejlborgs Planteskole. Brønderslev 
Riis Bjerregaards Planteskole, Lunderskov 
Oscar Bangs Planteskole, Nykøbing Mors 
P. Alsteds Planteskole, Grejsdal St 
St. Lihme Planteskole, Lihtnskov St.
Vejle Amts Planteskole, Børkop 
Brostrøms Planteskole, Viborg 
Hulkærhus Planteskole, pr. Rødkærsbro 
Skals Planteskole, Skals St. 
Forstplanteskolen, Faaborg.
J. Hjortsøes Planteskole, Svebølle 
Paludans Planteskole, Klarskov 
Vipperød Planteskole, Vipperød

Brostrøms  jjL R E M I N G T O N
Planteskole, Viborg t£Q_____ Bedste og mest benyttede

v. C.. Nielsen. |xrr-p' Skrivemaskine.
Haardføre, jydske jvjT Eneforhandler for Danmark:
Planter for Have, L .  K R I S T E N S E N .

Mark og Skov. 75, Raadhuspladsen,
Telefon 42. ' ™ København V.

DANSK  
SOJAKAGE
FABRIK A / s

fremstiller:

SOJASKRAA

SESAMKAGER

KOKOSKAGER

SOJAKAGER

PALMEKAGER

HØRFRØKAGER

JORDNØDKAGER
BOMULDSFRØ

KAGER
Fedtemulsion

D A N E O L D .  S .
til Opdræt af 
Kalv© og Gris©

i

D A N S K  
S O J A K A G E -  
F A B R I K  A / S
Islands Brygge 24 
K 0 B E N H AV N S,

T elegr.-Adr.: S O J A K A G E  
Telf. Central 5900 (10 Ledn.)

Tegn Annonce i

Jydsk Telelon-Aktieselskab
Aarhus

Annoncér i
Hedeselskabets Tidsskrift



SKOVFROKONTORET

A s s u r a n c e - C o m p a g n i e t

B A L T I  C  A  %
København K. Bredgade 42.

A/s De forenede Teglværker
ved Aarhus
Hovedkontor Rarkallé 15 - Tlf. 644—6444

♦ DRÆNRØR 2“—8“
Christens buede HVÆLVINGSHULSTEN (Patent)

Ellidshøj Kridt- og Kalkværker
ved Chr. Sørensen.

Telefon 4: Ellidshøj St. Telefon 4.
Fabrikation af prima Gødningskalk (95 %), pulveriseret og 
upulveriseret, samt Foderkridtmel til billigste Dagspriser. 

Foreninger indrømmes Rabat.

Det danske Gødnings-Kompagni
Amaliegade 15

KØBENHAVN K.

Aktieselskabet
Frederi ksholm s 

Tegl- og Kalkværker.
Hovedkontor: Vesterbrogade 12,København V. Tlf. Central 282

Mursten — Tagsten — Drainrør 
Kalk m. m.

Vore anerkendte
- R Ø D E  D R Æ N R Ø R -

føres altid paa Lager fra l';2“ til 8“.
Tilbud til Tjeneste.

Telefon 187.
A/S Gammelgaard Teglværk,

Skive.

J .  C .  HALVOR S  EN
Kroghsgades Cementstøberi 

A A R H U S
Kontor: Dannebrogsgade 20 

Telf. 5019-5020 .
Imprægn. Cementrør, anerk. af 
Autoriteterne som fuldstændig 
Erstatning for glass. Lerrør. 
Monierrør. Maskinstampede 

Rør. Brøndringe. 
Dagens billigste Pris.

---- — Forlang Tilbud.--------

De forenede Kalkværker
Tlf. 25 Thisted Tlf. 25

Fabrikation af prima pul
veriseret Gødningskalk (97%) 
samt pulveriseret brændt Kalk 
„Separator Pulverkalk" 

til saavel Gødnings- som Mu
rerbrug. — Billige Priser og 
fordelagtige Betingelser. 
Foreninger indrømmes Rabat.

livaapards Teglværk.
Tejf. Nivaa Nr. 9. Nivaa St.
Drænrør i alle Dimensioner 
fra 2* til 15*. — Lerrør med 
og uden Muffe fra 6* til 15*.

— Forlang Tilbud. —

Drænrør.
Røde Drænrør fra 2*—8* al

tid paa Lager. Forlang Tilbud.

1/8 ialboro Teglværker.
Boulevarden 21. Telf. 24 & 305.

A|S L. Hammerich & Co.
Specialforretning i Bygnings

artikler. Grundlagt 1854. 
Telefon Nr. 7050 (3 Linier).

Aarhus.

Redaktion: A.fdelingsteder N. Basse og Direktør, Skovrider C. E. Flensborg, Viborg.

DENATURERET SPRIT
93%

m ø r k e b l a a
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G U L  E M B A L L A G E




