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Forord

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab blev stiftet i 1876 og selskabets bestyrelse har besluttet at markere 100 års jubilæet med 
udgivelsen af dette kortværk over Danmark i ønsket om at opfylde den oprindelige formålsparagrafs ord »saa vel at fremme Kjendskaben 
til Jorden og dens Beboere som at udbrede Interessen for den geografiske Videnskab«.

Planen for Topografisk Atlas Danmark har været at vise forskellige danske landskaber og at belyse centrale geografiske emner gennem 
et udvalg af repræsentative kort med dertil hørende beskrivelser. Ved valget af kortblade har det tillige været formålet at fremdrage 
en række eksempler fra den danske kortlægning og give et rids af dansk kartografis historie gennem de sidste 300 år. Det har ganske 
vist medført, at ikke alle områder gengives ved det nyeste eksisterende kort, men med de ældre kortblade er det til gengæld forsøgt 
at demonstrere væsentlige træk fra det pågældende landskabs udvikling; de sammenlignende studier af forskellige kortudgaver kan være 
et vigtigt hjælpemiddel til forståelsen af det kultur- eller naturlandskab, vi i dag færdes i. Under ét tilstræber Topografisk Atlas Dan
mark at eksemplificere geografisk viden om Danmark omfattende også Færøerne og Grønland.

Når mange forfattere med udgangspunkt i hver deres felt arbejder sammen om at løse en sådan opgave, vil også divergerende opfat
telser komme til orde. Det har på visse punkter medført en uensartethed i fremstillingen, som værkets redaktører er klar over, men 
accepterer, fordi samvirket af forfattere fra mange grene af geografien har været prioriteret højt fra planens tilblivelse i en bestræbelse for 
at tilføre det samlede billede flere facetter. Redaktionens opgave har her været at tilpasse de enkelte bidrag således, at de ret stramme 
rammer blev udfyldt på en afvekslende måde.

Den rækkefølge, hvori kortbladene optræder, er bestemt ud fra ønsket om en beliggenhedsmæssig konsekvens, en konsekvens, som 
dog enkelte steder har måttet brydes af tryktekniske hensyn.

På Geografisk Selskabs vegne vil vi gerne udtrykke en tak til Geodætisk Institut for den beredvillighed, hvormed man har stillet 
sit materiale til rådighed. Vi håber, at beskrivelserne af de enkelte kortblade vil vække interessen for at dykke yderligere ned i den 
enorme kilde til viden om vort land, der er nedfældet i det danske kortværk. Ligeledes takker vi Matrikelarkivet, Hovedstadsrådet, Egns
planrådet, Stadskonduktørens Direktorat, Helsingør og Slagelse kommune samt Det kongelige Bibliotek for reproduktionstilladelser.

Endelig skal der rettes en tak til forfatterne, som har påtaget sig den vanskelige opgave at udvælge det væsentlige af ofte flere års un
dersøgelser og derpå presse det ned til én sides beskrivelse af et kortblad. Takken gælder også alle på Københavns Universitets Geogra
fiske Institut, der har medvirket til at løse opgaven omkring Topografisk Atlas Danmark.

Det er vort håb, at dette atlas foruden at stimulere interessen for geografisk videnskab må støtte og inspirere undervisningen i Dan
marks geografi overalt, hvor en sådan meddeles.

Redaktørerne



Danmark – Geomorfologisk indledning

Landets størrelse og beliggenhed
Det Danske Rige omfatter det egentlige eller sydlige Danmark, Fær
øerne og Grønland.

Danmark, 43.069 km2, består af halvøen Jylland, 29.766 km2 og 406 
øer med et samlet areal på 13.303 km2. Af øerne er de 97 beboede. De 
største er Sjælland, 7.015 km2, Fyn 2.984 km2, Lolland 1.234 km2, 
Bornholm 588 km2 og Falster 514 km2. Danmarks nordligste punkt, 
Skagens Odde, på 57° 15' n.br., det sydligste, Gedser Odde, på 54°34' 
n.br.; vestligst ligger Blåvands Huk på Jyllands vestkyst, 8°5' ø.l. og 
på Ærtholmene, NØ for Bornholm, ligger det østligste på 15° 12' ø.l. 
Danmark er et lavland med Yding Skovhøj, 173 m, som højeste punkt. 
Beliggenheden betinger et tempereret kystklima, der kun undtagelses
vis under højtrykssituationer kan få kontinental karakter (isvintre, 
varmebølger).

Færøerne er en gruppe på 18 øer samt talrige skær og strandpiller 
beliggende i Nordatlanten mellem 61°26' og 62°24' n.br. og med en 
VØ-udstrækning fra 6°15' til 7°41' v.l. Arealet er 1399 km2. De stør
ste af øerne er Streymoy, 373 km2, og Eysturoy, 286 km2. Øerne har 
højlandskarakter. Højeste punkt, Slættaratindur, er 822 m. Det tem
pererede kystklima har helt igennem oceanisk præg.

Grønland, verdens største ø, bræmmet af øgrupper og skærgårde 
har et totalareal på 2.175.600 km2, af hvilke de 1.833.900 km2 er dæk
ket af indlandsisen. Nordpunktet er Kap Morris Jesup på 83°39' n.br., 
sydligste punkt er Kap Farvel på 59°46' n.br. Grønland er, bortset fra 
relativt smalle lavlandsbræmmer, et højland med Gunnbjørns Fjeld, 
3.700 m, som højeste punkt. Indlandsisens højeste punkt er 3.300 m, 
dens maksimale tykkelse 2.000 m. Klimaet er arktisk, men med store 
variationer på grund af den store nord-sydlige udstrækning. Højark
tisk mod N, subarktisk mod S med enkelte små tempererede enklaver, 
hvor skov kan trives. Indlandsisen er ikke at opfatte som et reliktfæ
nomen fra istiden, men som en konsekvens af de aktuelle klimaforhold.

Landskabsudviklingen
Landskabsformerne er yderst forskelligartede i disse tre dele af Det 
Danske Rige. Det skyldes at de bjergarter, i hvilke landskabsformerne 
er udviklet, er meget uensartede, dels at de virkende kræfter ved ud- 
formningsprocessen har forskelligartet karakter i de tre klimatisk- 
geomorfologiske regioner. I Danmark er det i væsentlig grad istids- 
dannelserne, moræne- og smeltevandsaflejringer, i hvilke overflade
relieffet er fremkommet ved aflejring og ved gletscher,-vandløbs- og 
bølgeerosion. En undtagelse er dele af N-Bornholm, hvor dækket af 
glacialaflejringer stedvis er så tyndt, at grundfjeldets is-eroderede

overflade præger landskabet og kystformerne. På Færøerne er det den 
nordatlantiske basaltformations vekslende lag af basaltisk lava og tuf 
- altså et vulkansk substrat, der er udformet ved gletschererosion i is
tiden og ved oceanbrændingen i tiden derefter.

Medens Danmark således i alle hovedtræk er et glacialt akkumula- 
tionsområde i den kvartære istids randzone, er Færøerne et glacialt 
erosionsområde præget af U-formede dalprofiler og cirkusdale, »bot- 
ner«, som afslutning af dalsystemerne i disses øvre ender. Grønland 
befinder sig endnu i det istidstadium, der i det sydlige Danmark holdt 
op for 12-15.000 år siden, og beliggenheden i arktisk zone betinger en 
aktuel reliefudformning af helt anden type end den, der forekommer 
i Færøernes og Danmarks tempererede klima-morfologiske miljøer. 
De arktiske egnes grundis (permafrost) bevirker bl. a., at jordflydning 
(solifluktion) spiller en afgørende rolle ved udformning af skrænter, 
hvis hældninger og profilformer derved afviger stærkt fra det tempe
rerede bæltes. I Grønland kan man således nu iagttage de processer, 
der resulterer i moræne- og smeltevandslandskaber af forskellige typer 
som endemoræner, moræneflader, dødislandskaber og drumlins, hede-

GRØNLAND. Indlandsis 
og isfrit land.
A. Højdekurver på ind
landsisen. B. Grundfjeld 
af gnejs og granit. C. Se
dimentbjergarter. D. Fol
dezoner. E. Tertiære pla
teau-basalt dækker. Efter: 
A Geography of Norden.

FÆRØERNE, højdekort. 
Færøerne udgør en del af 
det nordatlantiske basalt
område, der oprindelig 
dannede en samlet land
masse, men nu er omdan
net til et arkipel ved ha
vets abrasion i landmas
sens sprækkezoner. Efter: 
A Geography of Norden.
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sletter, åse og kamesbakker. De grønlandske dale i basaltregionerne 
med nedskridende gletschere fra indlandsisen eller fra nunatakkernes 
firngruber er en nutidig demonstration af Færølandskabernes tilblivelse 
i istiden. Angående enkeltheder i de grønlandske og færøske landskabskomplekser 
henvises i øvrigt til de specielle kortbeskrivelser fra disse 
egne, idet denne indledning er tænkt som en supplerende tekst til 
Landskabskort over Danmark, 1:750.000.

Danmarks omrids
Danmarks højst ejendommelige og indviklede kystlinieforløb er en 
følge af mange væsensforskellige faktorers sammenspil. 1. Forskyd
ninger i dybgrundslagene. 2. Overfladerelieffet som det skabtes af is
tidens aflejringer. 3. Niveauforandringer. 4. Havets nedbrydning af 
landmassen. 5. Havets opbygning af nyt land. 6. Menneskets aktivitet 
ved kystbeskyttelse, dæmningsbygning og tørlægning.

1. Halvøerne Stevns og Djursland samt fremspring i kystlinien som 
Hanstholm og Møns østlige del. Høje Møn, skyldes lodrette forskyd
ninger i dybgrunden mellem brudlinier, hvorved visse dele af jord
skorpen er kommet til at ligge højt som såkaldte horste. I de nævnte 
tilfælde er det hårde kalkstenslag, der er hævet så meget, at de ligger 
i havets niveau, hvor de yder modstand mod havbrændingens ned
brydende virke, ligesom de i istiden har kunnet trodse gletschernes 
angreb. Bornholm kan også betragtes som en horst, afgrænset af brud
linier, hvis forløb N-S og NV-SØ går igen i kystliniens hovedretnin
ger. På Bornholm er det jordskorpens dybtliggende lag, granit og 
gnejs, der stedvis træder i dagen på øens nordlige del og i klippe
kysterne.

2. Istidens aflejringer og af disse først og fremmest de nyskabte 
morænelandskaber, der lå på Danmarks plads, da gletscherisen for 12- 
15.000 år siden smeltede bort, blev bestemmende for vort lands form. 
På steder, hvor store mængder af morænemateriale dvs. kantslidte 
sten, grus, sand og ler var ophobet i mægtige bakkedrag, dannedes de 
landkerner, der trods senere ændringer ved havets angreb endnu delvis 
holder stand og sammen med førnævnte dybgrundhorste udgør land
massens skelet, hvis man vil bruge en anatomisk analogi. I hulformer, 
fx hvor gletscherne ved deres slid havde slebet lavninger i dybgrundslagenes 
overflade, eller hvor smeltevandsfloderne havde skåret sig dybe 
dale, trængte havet alt efter vandstanden delvis eller helt ind og dan
nede bugter, fjorde og sunde. Kystliniens forløb på et bestemt tids
punkt har således været bestemt dels af overfladens relief, dels af hav
overfladens højde i forhold til landet.

3. Havniveauet har ikke været konstant, thi dels har landmassen 
kunnet bevæge sig op eller ned, de såkaldte isostatiske bevægelser, og 
dels har vandmængden i oceanerne svinget. De globale klimaændringer 
bevirker nemlig, at snart større, snart mindre dele af Jordens vand
mængde er bundet i is. Ændringer i havets vandstand af disse årsager 
betegnes som eustatiske. Da istidens indlandsis og gletschere smeltede, 
tiltog vandmængden i verdenshavet, og havoverfladen steg. Samtidig 
med issmeltningen formindskedes imidlertid istrykket på jordskorpen, 
der som følge af sin elasticitet havde været trykket ned under isbelast
ningen. Nu hævede den sig atter. Eustatisk havstigning og isostatisk 
landhævning foregik altså samtidig, men ikke i samme grad og rytme. 
Snart har landhævningen domineret i dette sammenspil med det resul

tat, at farvandene skrumpede ind i størrelse, og landet bredte sig. Det 
var dette, der skete i fastlandstiden ca. 6.000 f.Kr. Da var de danske 
øer landfast forbundet med Jylland mod V og Sverige mod Ø. Øster
søen var en ferskvandssø med afløb gennem den nuværende Store 
Bæltregion. Dybe render på havbunden vidner her om det store vand
løb, Dana-floden, der ledte overskudsvand fra Østersøen – som den
gang altså virkelig svarede til sit navn – ud i Kattegat. Det er disse 
dybe render – der maksimalt når 50 m – som muliggør sejlads for 
skibe med stort dybtgående som fx supertankere. En sådan dyb rende, 
der snor sig tæt ind under land på Sjælland-siden S for Skelskør ved 
Stigsnæs,er forudsætningen for det store olieraffinaderis lokalisering 
netop her. Til andre tider er det havstigningen, der er foregået hurti
gere end landhævningn. Så bredte havet sig over landets laveste dele. 
Det var dette, der skete gentagne gange i stenalderen ca. 4.000 f.Kr. 
Da var Danmark endnu mere opdelt i øer end nu, og fjordene strakte 
sig længere ind i landmassen, idet havet trængte ind i de tilstødende 
ådale.

Ved tolkning af de selvregistrerende vandstandsmåleres oplysninger 
gennem længere årrækker har man kunnet konstatere, at landets nord
lige dele stadig hæver sig med ganske ringe hastighed af størrelses
ordenen ½ mm om året. Den sydlige del af landet er derimod siden 
stenalderen sunket og synker stadig med lignende hastighed. Der er 
altså tale om en vipning af Danmark-området, og vippeaksen, langs 
hvilken der hverken er hævning eller sænkning siden stenalderen, for
løber fra Nissum Fjord mod SØ til Smålandsfarvandet.

4. Havbrændingen er en naturkraft, der i allerhøjeste grad har med
virket til at ændre Danmarks form, og overalt ved vore kyster vidner 
klinternes stejlvægge om havets stadige angreb.

5. De store materialmængder, der årligt nedbrydes langs vore ky
ster, sorteres i havstokken og på strandplanet. De mest finkornede 
dele, lermineralfraktionen, opslemmes i havvandet og kan med hav
strømme føres langt bort, før den når til områder med stille vand fx 
på større dybder eller i fjordenes indre dele, hvor aflejring kan finde 
sted på bunden. Det grovkornede materiale, sten, grus og sand, frag

Landskab ved isranden i Vestjylland i sidste istid (WürmlWeichsel). 1. 
Bakkeøer; gamle, udjævnede morænelandskaber fra næstsidste istid 
(Riss/Saale). 2. Indlandsisen. 3. Hedeslette; flodslette af smeltevands- 
aflejringer fra sidste istid. Axel Schou del.

7



tes derimod langs stranden i havstokken hovedsagelig ved de skråtindløbende 
bølgers transportvirkning. Denne materialvandring frem
kommer derved, at bølgerne kun i sjældne tilfælde løber vinkelret på 
vandlinien og op på strandbredden, men almindeligvis mere eller min
dre skråt op medførende sit partikel-indhold. Dernæst søger vandet 
den letteste vej tilbage, dvs. hvor gradienten er størst, hvilket almin
deligvis er vinkelret på vandlinien. Ved gentagelse af disse to bevægel
ser vil de enkelte partikler i siksak formede baner føres langs stranden, 
og ved integrering af samtlige partiklers bevægelse fremkommer den 
for kystudformningen så betydningsfulde materialvandring.

Det marine forland. På egnede steder fx ved enden af en landmasse 
kan det tilvandrende sand og grus aflejres under opbygning af odder, 
der foran bugter kan blive til afspærrende tanger. Skagens Odde er et 
eksempel på førstnævnte aflejringsform, Holmslands Klit foran Ring
købing Fjord er en repræsentant for sidstnævnte fænomen. Hvis aflej
ring foretages på samme lokalitet under hver stormperiode, kan lan
det vokse derved, at den ene strandvold af rullesten og grus lægges 
uden for den foregående. Der opstår da en strandvoldsslette, alminde
ligvis med en ryg-lavning topografi, der vidner om dannelsen ved ryt
misk tilvækst. Vige og bugter, der er afspærret ved tanger – strandsøer – vil kunne 
tillande ved vegetativ tilvækst med unge stadier som rør
sump og ældre som strandenge. Et afspærringsforland er da opstået. 
Store arealer i Limfjords-egnene er egentlig hævet havbund, idet denne 
type marint forland i væsentlig grad skyldes landhævningen siden 
stenalderen. Det er Danmarks fladeste landskaber, praktisk talt uden 
overfladerelief. Jordbunden er havaflejringer, grus, sand og dynd og 
nær stenalderhavets kyster rullesten. Da disse flader er lavtliggende, 
har de måttet drænes for at blive agerland. Topografien præges derfor 
af afvandingsgrøfterne, der løber snorlige kilometer efter kilometer, 
så kortbilledet har liniemønster som en stilebog! Store områder af 
stenalderhavets hævede havbund er så lavtliggende, at den er forsum
pet. De største sammenhængende mosestrækninger i Danmark, Vild
moserne, ligger her. Det er højmoser, hvis metertykke tørveaflejringer 
er opbygget over fladens niveau, indtil udtørring har hæmmet tørve
mossets vækst, hvorefter hedelyngen har bredt sig over tørvelagene. 
Alle disse havskabte landdannelser benævnes marint forland. En sær
lig variant fremkommer, hvor der er tidevand, altså vekslende ebbe og 
flod, som det er tilfældet langs Sønderjyllands vestkyst. Her vil der 
ved højvande tilføres finkornet materiale, der kan fastholdes af græs
vegetationen, hvorved fladen stadig bliver højere med aftagende ha
stighed. Disse udstrakte havskabte landflader betegnes som marsk, der 
almindeligvis på et vist tidspunkt, når maksimalhøjde er ved at være 
nået, vil blive sikret ved digebygning. Marint forland udgør 10 % af 
Danmarks overflade.

6. Inddigning af marskflader er eksempel på mennskelig indflydelse 
på kystlinieforløbet. Men landvindingsaktiviteten kan tage fat på et 
langt tidligere stadium i marskdannelsesprocessen. Man kan fremme 
den naturlige marskdannelse ved grøbling, en metode, der består i an
læg af grøfter vinkelret på tidevandsstrømmens retning. Det marskler, 
klæg, der aflejres i disse grøfter, graves op med års mellemrum og 
spredes over de mellemliggende arealer, »agrene«. Når disse marsk
enge derved er blevet tilstrækkeligt højtliggende, kan de inddiges lige
som den naturligt opbyggede ydermarsk.

Væsentlige ændringer i kystlinieforløbet er fremkommet ved men
neskelig inddæmningsvirksomhed. Det største af disse foretagender er 
Lammefjordens 55 km2 store flade. Amager er udvidet med 22 km2 
nyt land ved inddæmning af den østlige del af Kalvebod Strand. Dette 
areal er planlagt som kommende byområde. Senere er af den vestlige

Udligningskyst. Kikhavn-Spodsbjerg, N-Sjælland. 1. Morænebakker, 
israndslandskab. 2. Stenalderhavets hævede kystlinie. 3. Marint for
land: Hævet strandvoldsslette og afspærringsforland. Målestok: 1 km. 
Højdeforhold skematisk overdrevet. A. Istidsaflejringer. B. Stenalder
havets bundlag. C. Strandsøsedimenter og tørv. D. Nutidens havbundsaflejringer. 
Axel Schou del.

del ved Avedøre Holme indvundet et 5 km2 stort område, der udnyt
tes som industrikvarter.

Kystliniens formændringer viser stort set en naturlig tendens til ud
ligning, og de danske kyster befinder sig på alle stadier af denne ud
viklingsproces. Uændrede morænekyster træffes kun på beskyttede 
lokaliteter fx i Roskilde Fjords inderste dele. Her er kystlinien uregel
mæssigt indskåret afspejlende morænelandskabets relief, og fjordens 
vandflade brydes stadig af øers og holmes kapriciøse virvar.

Udligningskysten. Hvor kraftige bølger har kunnet arbejde med 
udligningsprocessen, dels ved nedbrydning og dels ved den af material
vandringer betingede aflejring, forekommer den totalt udlignede kyst. 
Jyllands vestkyst er den længste sammenhængende strækning af denne 
art, men også Nordsjællands kyst fra Hundested til Gilbjerg Hoved er 
en sådan »linealkyst«. Den retning, udligningskysten får, er ikke til
fældig, men afhængig af den kraft, der rejser bølgerne til angreb, og 
som holder materialvandringen gående. Vindretningen, især for storm
vindene, er altså en bestemmende faktor. Dybdeforholdene i havet 
spiller også ind, idet bølgernes størrelse bl. a. bestemmes heraf; i flad
vandede områder kan der således ikke genereres større bølger. Dertil 
kommer, at også længden af »største fri stræk«, dvs. længden af den 
fri havoverflade i vindens retning, spiller en rolle, idet vinden også 
kræver en lang flade for at kunne lave maksimal bølgestørrelse. Ved 
Jyllands vestkyst er vestlige vinde de kraftigste, dybderne store i havet 
indtil ret tæt ind under land og det »fri stræk« tilstrækkelig langt, nem
lig Vesterhavets bredde og mod NV langt mere end det. Derfor er ud
ligningen størst her og med en terminantretning N-S, altså vinkelret 
på resultanten af de hyppigste stormvindes retninger.

I de indre farvande har de mange øer lævirkninger, således at det i 
mindre grad er stormvindenes retning og i højere grad »største fri 
stræk«, der bliver bestemmende for udligningsretningerne, der kan 
variere meget inden for samme område, fx i Det fynske Øhav. Udligningsretninger 
kan til en vis grad forudberegnes efter de forskellige 
lokaliteters placering med større eller mindre nøjagtighed. Dette for
hold er af betydning for projektering af havneanlæg og kystsikrings
arbejder.

Overfladeformerne
Danmarks overflade er kun 0,008 % af hele Jordens overflade, og på 
en almindelig globus kan Danmark dækkes af ¼ frimærke. Men på 
denne ganske lille del af jordoverfladen er der mængder af yderst for
skelligartede landskaber, medens der mange andre steder på Jorden 
er helt ensartede landskabsformer på arealer, der overgår Danmarks 
hundreder af gange, fx Amazonlandets regnskove, Afrikas savanner, 
Centralasiens ørkener eller Grønlands indlandsis. Man behøver blot at 
tænke på de ekstreme danske landskabsvarianter for at undre sig. 
Djurslands bakkeverden af voldsomt oppresset moræne, kulminerende 
i Agri Bavnehøjs 137 m, mellem Ebeltoft Vig og Kalø Vig, med snoede 
veje og et finmasket arealudnyttelsesmønster. Modsætningen hertil 
opleves efter 1 times bilkørsel vestpå. Alhedens plane flodslette, så 
svagt hældende, at øjet ikke sanser det, de udstrakte hedestrækninger 
ved Kongenshus, de opdyrkede sandjordes rektangulære markfelter 
omkring Grønhøj, hvorfra vejen løber snorlige mod SØ. Hvordan 
fremkommer en sådan differentiering? Istidens historie giver en del af 
forklaringen, udviklingen siden istiden giver resten – sammen med 
kulturhistorien.

Hævede kystlinier i Vendsyssel, S for Frederikshavn. I. Ishavstiden, 
II. Stenalderen, III. Nutiden. A. Moræne. B. Havbundsaflejringer fra 
ishavstid. C. Stenalderens og senere tiders havbundsaflejringer. 1. Mo
rænebakkeland. 2. Hævet havbund fra ishavstiden. 3. Strandvoldsslette 
hævet siden stenalderen. 4. Udjævnede kystklinter fra ishavstiden. 5. 
Stenalderhavets kystklinter i nutiden furet af erosionskløfter. 6. Nu
tidens kystlinie. Axel Schou del.
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Israndens skiftende belig
genhed under isens af
smeltning i sidste istid.
A. Hovedopholdslinien. 
Den mest karakteristiske 
naturgrænse i Danmark. 
Den adskiller landskaber, 
der er yderst forskellige 
m. h. t. relief, jordbund, 
vandløbsudvikling, grund
vandstype, flora og fauna.
B. Israndlinier. Markeres 
i landskabet almindeligvis 
ved strøg af morænebak
keland i liniens retning.
C. Isobaser for landhæv
ning siden stenalderen.

I istiden var klimaet arktisk, og fra Skandinaviens højfjeld skred 
gletschere ned i lavlandet og dækkede under deres største udbredelse 
hele Danmark. Isens udbredelse var ikke konstant, men varierende 
med klimasvingningerne. To gange smeltede isen helt bort. I disse pe
rioder, interglacialtiderne, der varede tusinder af år, var klimaet endog 
varmere end i nutiden at dømme efter de dyre- og plantedele, der er 
fundet i ferskvands- og havaflejringer fra disse mellemistider. I den 
sidste istid dækkede isen ikke hele Danmark, idet det sydvestlige Jyl
land var isfrit. Isranden forløb fra Bovbjerg mod Ø til Viborgegnen, 
hvor den bøjede i en ret vinkel og fortsatte mod S Jylland igennem. 
Linien mellem isfrit land og isdækket i sidste istid kaldes hovedop
holdslinien, og her har vi forklaringen på den fundamentale forskel 
på landskaberne i V-Jylland og det østlige samt nordlige Danmark.

Bakkeøer og hedesletter. V-Jyllands landskaber er de ældste, idet de 
har ligget som landoverflade i sidste interglacialtid og i sidste istid. 
Morænelandskaberne her er gamle og præget af de mange års påvirk
ning af de virkende kræfter: vandløbserosion, udvaskning og skrænt- 
udjævnende processer. Bakkeformerne er udjævnede, søerne er aftap
pet eller tilgroet til moser. Jordbundens lerpartikler er delvis udvasket. 
Det var disse gamle morænelandskaber, som E. Dalgas gav navnet 
»bakkeøer«, fordi de lå omgivet af de helt plane flodsletter, skabt af 
smeltevandsstrømmenes aflejringer i sidste istid. Stedvis har smeltevandsfloderne 
eroderet i bakkeøernes sider, så de hæver sig stejlt over 
sandfladen; de fleste steder er overgangen mellem hedeslette og 
bakkeø dog jævn, fordi flodslettens sandmasser simpelt hen dækker 
det gamle morænelandskabs lavere dele.

De unge morænelandskaber N og Ø for hovedopholdslinien adskil
ler sig fra bakkeøerne ved en række karaktertræk, der skyldes den re
lativt ringe alder, 12-15.000 år. Hvor morænen er presset op i mæg
tige volde under gletscherfremstød, er relieffet kraftigt, og bakkernes 
topografiske orientering er præget af israndens form. Hvor gletscher
tunger er skudt frem, har de efterladt halvcirkelformede bakkebuer, 
der træder særligt tydeligt frem, når de danner kystlinien ved havets 
indtrængen i morænelavningen som fx ved Kalø Vig eller i Odsherred. 
Et andet karakteristikum for de unge morænelandskaber er rigdom
men på afløbsløse lavninger, der fremtræder som søer, når de ligger 
under grundvandsniveau. Det skovrige bakke- og sølandskab står for 
den almindelige folkelige opfattelse som indbegrebet af Danmark, og 
dansk landskabsmaleri har bidraget til at fæstne dette indtryk. Heden 
og klitterne fx er først langt senere accepteret som emne for dansk 
naturskildring i linier og farver. Men bakkelandskaberne er ikke ene 
om at repræsentere de unge morænelandskaber i Danmark. Hvor un
dergrunden blev planslebet under isen ved dennes slidvirkning, blev 
gletschernes bundmoræne, hvis isen smeltede jævnt tilbage uden senere 
at foretage fremstød, efterladt som et jævnt dække. Således opstod 
morænefladerne, der er så fremtrædende på Lolland og på Sjælland, 
fx inden for Køge Bugt. Morænefladerne er Danmarks frugtbare slet
ter. Her er lerbunden dominerende, hvilket i forbindelse med den for 
moderne landbrugsteknik så gunstige overfladeform bevirker, at disse 
egne har vort lands højst boniterede agerjord.

Dallandskaber. Det unge moræneland opdeles i naturlige områder 
af istidens og afsmeltningstidens mægtige dalsystemer. Tunneldalene 
blev dannet af smeltevandet, der gennem spalter og rør i og under isen 
banede sig vej mod gletscherportene i isranden. Da vandet løb under 
tryk i lukkede systemer, medens isdækket var tykt, kunne det stedvis 
udgrave fordybninger og stedvis løbe opad. Dalene fik derved det

ujævne længdeprofil med lavninger mellem morænetærskler, der se
nere efter isens bortsmelten betingede langsøer og moselavninger i 
tunneldalens bund. Gletschererosion ved lokale fremstød kan også 
have været medvirkende mange steder ved tunneldalens udformning, 
fx ved Åbenrå Fjord og Hald Sø. Smeltevandsdalene uden for isen, de 
ekstramarginale dale, har et stadigt fald fra udspring til udløb. Æn
dringer i dybdegrænsen for vandløbserosion i tiden efter istiden har 
bevirket fremkomst af dal-i-dal fænomenet.

De østjyske fjorde er fremkommet derved, at tunneldalens dybeste 
østlige dele er dækket af havet. Tunneldalene har derved også haft 
kulturgeografiske konsekvenser, idet der i bunden af hver fjord ligger 
en by, fordi havne- og oplandsbetingelser er optimale, hvor søvejen 
møder vejlinierne, der gennem tunneldalsystemet naturligt må samles 
i fjordens inderste del.

Landskab s grænser. De store dales sø- og moselavninger har tidligere, 
før dræningens og vandløbsreguleringens tid, været vanskeligt passer
bare sumpområder. Mange gamle administrative grænser, sogne-, 
herreds- og amtsskel følger derfor disse landskabselementer. De store 
dale og deres vandløb har således kunnet hindre tværgående trafik, 
hvor denne ikke var muliggjort ved vadesteder eller broanlæg. Til 
gengæld kunne de terrasseflader, der hyppigt var langs dalenes sider 
fremme færdslen på langs gennem de store dale. Østjyllands jernbane
forløb er i hovedtræk bestemt af de store tunneldales og ekstramargi
nale smeltevandsdales mønster, netop fordi dalsidernes grusterrasser 
var så velegnede til baneanlæg, nivellerede som de var ifølge deres 
dannelse som flodbund og med en rigdom på grus til banelegemet.

Klitlandskaber. Smalle klitbræmmer findes ved mange danske ky
ster. Den overvejende del af de udstrakte klitområder, der ialt udgør 
1,5 % af landets overflade findes dog i V-Jylland, hvor de danner et 
indtil 10 km bredt bælte langs størstedelen af V-kysten fra Skagen til 
Skallingen. Klitterne har ingen økonomisk værdi, men stor rekreativ 
nytteværdi. Hvis det beskyttende plantedække under storm rives i la
ser, kan en sandflugt startes med farlige konsekvenser for det kultur
land, der dækkes af flyvesandet. Sandflugtskatastrofer kendes fra N- 
Jylland, hvor kulturland har måttet opgives og landsbyer forlades, 
når sandbjerget væltede sig frem. Skagens gamle kirketårn rager som 
et stumt vidne om tidligere ødelæggelser op af kirkemilens sandhav! 
Også N-Sjælland har haft sandflugtskatastrofer i det 16. og 17. årh. 
Her vidner Tisvilde Hegn om bekæmpelsen ved skovplantering.

Grundfjeldslandskabet på N-Bornholm er igen en verden helt for 
sig. Her har istidens gletschere afhøvlet selve den faste jordskorpe, og 
hvor der efter afsmeltningen kun er efterladt et tyndt dække af mo
ræne, kan de afrundede granitrygge præge landskabet. Disse rundklip
per er typisk forskellige på stødsiden, hvor isslibning kunne virke, og 
læsiden, hvis ujævnt brokkede overflade er betinget af sprækkestruktur 
og vejrsmuldringsprocesser. Rundklipperne forekommer i alle dimen
sioner fra småformer, der rejser sig over lyngen som rygge af græs
sende får til storformer, der præger et helt landskab som fx Hammer
knuden. Et andet karaktertræk for landskabet er de specielle dalfor
mer, der skyldes grundfjeldets sprækkezoner, hvor bjergarterne er 
knust og brokket, og hvor istidens gletschere og smeltevandsstrømme 
har haft let ved at udrense det løsnede materiale; her er der stedvis 
opstået dybe og brede dale, de såkaldte sprækkedale, med stejle sider 
og en dalbund med kratskov og mosevegetation. Medens ådale i 
moræneterræn almindeligvis snor sig, er sprækkedalene lineallige på 
lange stræk, hvorefter de bøjer af i pludselige knæk, hvor to sprække
systemer skærer hinanden. Ved sin fremmedarthed virker grundfjeldet 
tillokkende på danskere fra morænelandskaberne. Det er en oplevelse 
at træde på fjeld, klatre på klipper og gå mellem Ekkodalens fjeldsider. 
N-Bornholm er derfor blevet et typisk ferieland. A. S.

Landskabsmosaik af mo
rænebakker og marine 
forlandsflader. Halsnæs, 
N-Sjælland.
1. Morænelandskaber, la. 
Israndsbakker, 1b. Sølager-»øen«. 
2. Hævet hav
bund, stenalderbugten ved 
Sølager. 3. Rorup Mose. 
4. Strandvoldsslette med 
kystsikringsdige. 5. Klin
tekyst. 6. Strandvoldsfladkyst 
med gentagen krumoddevækst 
og lagunedan
nelse. Axel Schou, del.
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Målestok - Scale

Hedeslette med fladekarakter. 
Outwash plain.

Hedeslette med dødisrelief.
Outwash plain with dead-ice depressions.

Flodsletter opbygget af smeltevandsfloder i sidste istid. 
Fluvial plains constructed by meltwater rivers in third 
glacial period.

Ungt morænelandskab, overvejende lerbund.
Young moraine landscape, preponderantly clay ey soil.

Ungt morænelandskab, overvejende sandbund. 
Young moraine landscape, preponderantly sandy soil.

Morænelandskaber fra sidste istid. Bakkeland almindeligt 
i de sandede israndsliniezoner. Moræneflade hyppig i 
udstrakte lerbundsområder.
Moraine landscapes of third glacial period. Hilly areas 
common in the sandy zones of the stationary lines. Moraine 
flats frequent in extensive areas of clayey soil.

Klitlandskab - Dune landscape.

Inddæmmet areal - Embanked area.

Stenalderhavets højeste kystlinie i Norddanmark - Highest shoreline of stone age seas in North Denmark.

LANDSKABSKORT over DANMARK 
GEOMORPHOLOGICAL MAP of DENMARK

1:750 000

UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF GEODÆTISK INSTITUTS VÆGKORT
1:250 000

Compiled from the Geodetic Institute Wall Map 1:250,000

60 kilometer - 60 kilometres

LANDSKABSSIGNATURER — SYMBOLS
Bakkeølandskab, overvejende lerbund.
Old moraine landscape, preponderantly clayey soil.

Bakkeølandskab, overvejende sandbund.
Old moraine landscape, preponderantly sandy soil.

Gammelt morænelandskab fra næstsidste istid, præget 
af normalerosion, udjævnet bl. a. ved arktisk jord
flydning.
Old moraine landscape of second glacial period, char
acterized by normal erosion, levelled i. a. by arctic soli- 
fluction.

Ishavets højeste kystlinie i Norddanmark - North Denmark’s highest late-glacial shoreline.

Større kystklinter - High cliffs.
Efter Atlas over Danmark: I Landskabsformerne, 1949.

Tunneldal - Tunnel valley.
Dale udformet af smeltevandsfloder under isen.
Valleys cut by meltwater rivers under the ice.

Smeltevandsdal - Meltwater valley.
Dale udgravet af smeltevandsfloder uden for isranden. 
Valleys cut by meltwater rivers outside ice margin.

Ås - Esker.
Langstrakte bakker opbygget af smeltevandsaflejringer mellem isvægge. 
Elongated hills built of meltwater deposits between ice walls.

Issølandskab med fladbakker - Ice-lake landscape with plateau hills.
Bakker opbygget af lerede bundaflejringer fra søer, der helt eller delvis var begrænset af gletsjeris. 
Hills consisting of clayey bottom sediments of lakes wholly or partly confined by glacier ice.

Større issøbassinflader og lign. tidligere søbunde - Large ice-lake flats and similar former lake bottoms. 
Tørtliggende søbund fra tidligere issø.
Dry lake bottom of former ice-lake.

Grundfjeldslandskaber med sprækkedale og klip- 
pekyster. - Granite landscapes with joint-valleys 
and rocky coasts.

Gletsjerskuret granitterræn med rundklipper og flytte
blokke, stedvis tyndt morænedække; de tektoniske skør- 
hedszoner udhulet ved gletsjerslid.
Glacier-striated granite terrain with roche moutonnees and 
erratic boulders, locally covered with thin moraine; the tec
tonic joint-valley zones hollowed out by glacial abrasion.

Hævet havbund fra ishavstiden - Late-glacial raised sea-floor.
Senglacialt marint forland; plateaukarakter delvis omformet ved normalerosion. 
Late-glacial marine foreland; plateau character partly transformed by normal erosion.

Marint forland dannet efter stenalderen - Marine foreland built up after the stone age. 
Strandvoldsslette^ egentlig hævet havbund og afspærringsforland.
Beach ridge plains, true raised sea-floor and barred foreland.

Marsk - Marsh plain.
Marint forland opbygget af finkornede aflejringer i tidevandsområde.
Marine foreland of fine-grained sediments in tidal area.





1 Det danske Vadehav, historisk belyst

Johannes Mejers kort (1649) er det første troværdige kortbillede over 
Det danske Vadehav. Kortene er ikke resultatet af nogen triangula
tion, og tidsbestemmelserne, hvorpå længdeangivelserne er baseret, 
har ikke været helt nøjagtige. Hertil kommer, at kystkonturerne kun 
i de større træk er reale, detailkonturerne er derimod en signatur 
(uregelmæssig bølgelinje). Endvidere indeholder kortet historiske data, 
som Johs. Mejer har indsamlet om druknede kirker (sogne), der er 
stedfæstet og navngivet på vader og højsande.

Det sydvestjyske landskab omfatter elementerne geest og marsk, 
hvor geesten er fællesbetegnelsen for bakkeø og hedeslette. Overflade
formens karakter er i høj grad influeret af de store svingninger i kli
maet siden istiden, i den dertil svarende plantevækst og i de stærke 
landskabsdannende processer. Disse skyldes vand og vinds virksom
hed, ikke mindst i relation til skræntdannende processer samt en
delig de vældige ændringer af havspejlets niveau, som forekommer i 
forbindelse med klimasvingningerne. Ved senglacialtidens begyndelse 
stod havspejlet ca. 120 m lavere end i dag, ved overgangen til postglacialtid 
ca. 40 m, 5.500 f. Kr. ca. 17 m og ved Kristi fødsel ca. 2 m 
lavere end i dag. Det betyder, at det gamle vestjyske landskab lang
somt er druknet. Havet er trængt ind over det og har samtidig på 
grund af det i denne del af Nordsøen herskende tidevand udformet 
den ca. 15 km brede kystzone, vi betegner Det danske Vadehav, og 
som omfatter landskabselementerne klit, marsk og vade.

Ovenstående profil viser et skematisk snit fra vaden ud for Højer 
gennem marsken til geestranden N for Møgeltønder, en model for 
landskabsudviklingen langs den jyske vestkyst S for Bovbjerg gennem 
de seneste 6-8.000 år. Profilen er baseret på boringer, der er ført igen
nem til den gamle, druknede landoverflade, der tjener som reference
flade. Sedimentdækkernes mægtighed er størst mod V, hvor de fra 
vaden med en tykkelse af mindst 8 m aftager via de ydre kog (5-8 m) 
til de indre kog, hvor variationen er stor indtil den indre, østlige grænse 
for havspejlstigningen, hvor geesten alene rager op. Der er en udpræ
get forskel på to dominerende typer: 1) de vestlige, åbne marine om
råder, hvor der over basistørven følger gytjelag af ca. 1 meters tyk
kelse, overlejret af vadesand med en forlandsmarsk i overfladen. 2) De 
beskyttede østlige bassiner, hvor transgressionen først er foregået sent 
med stort set kun 2 materialtyper, basistørv overlejret af fed, marin 
klæg. Dette skifte er gerne skarpt markeret svarende til, at de land
prægede facies, dvs. miljøkarakteren af sedimenterne, ved en pludselig 
ændring (katastrofe) er overgået til marine facies. Profilvariationerne 
indicerer skiftende transgressions- og stilstandsfaser (relative sænknin
ger og hævninger) samt en subboreal regressiv periode (dvs. sænkning 
af havspejlet) i bronzealderen.

På figuren angiver DNN (Dansk Normal Nul) middelvandstanden. 
Med en given middelvandstand og en tidevandsamplitude på 2 m, som 
man finder det ved Højer i dag, eksisterer en serie af landskaber fra 
vaden med løb og render (kote ÷1 til +1 m), over forlandsmarsken 
( + 1 m–+2,5 m) til den lavereliggende bassinmarsk (0–+0,5 m), der 
mod Ø går over i tørvemoser (lavmoser) i et lidt højere niveau.

Havets angreb på det gamle land har betydet, at kystlinjen er blevet 
trængt langt mod Ø op i hedesletteområderne, dvs. i åmundingerne, 
medens til gengæld ældre, opragende bakkeøkærner er blevet stående, 
evt. med stejlskrænter mod Vadehavet.

Johs. Mejer har angivet dette med en skrænt ens for bakkeø- og

klitklint. Langs fastlandskysten ses således kystklinterne ved V. Ved
sted og på strækningen fra Ballum til Højer (Hjerpsted bakkeø). Større 
marskstrækninger træffes ved Kongeåen, men specielt ved Ribe Å og 
Brede Å (Ballummarsken). Øerne er let genkendelige, men det er også 
let at få øje på den vældige udvikling, som den dynamiske natur i 
dette område har medført gennem de seneste 300 år. Fanø har kun én 
klitrække mod V, i dag findes tre klitrækker med en afstand af ca. 
1 km mellem hver regnet midt på øen, og øens sydspids har hos Johs. 
Mejer endvidere en mærkelig afstumpet facon, der sandsynligvis er 
resultatet af stormfloden 1634. Mandø består af to øer og virker større 
end i dag. Rømø har halvmånefacon og i den nordlige ende kun to 
klitrækker, hvor der i dag findes fire. Jordsand er en stor ø med to 
gårde, i dag er den kun på 2 ha. Hvad dyb og højsande angår, er der 
stor forskel fra det nuværede billede. Den siden 1600-tallet fortsatte 
havspejlstigning og kysterosion har skabt et helt andet profil. Ind un
der List på Sild er der i dag 10 m dybt vand. Kraftig erosion har end
videre fundet sted på det af Johs. Mejer anførte Blass Sandt og Nacke 
Sandt V for Rømø. Sandene V for Mandø har mere lighed med de 
nuværende Kore Sand og Peter Meyers Sand, medens Kiil Sand i dag 
ikke ligger S for Fanø men Ø for Sønderho. Afgørende for udviklin
gen er den gamle landoverflades topografi, der i de seneste 7000 år 
har været udsat for en relativ sænkning på 15-20 m. Det danske vadehavsområde 
er hængt op på henholdsvis Blåvandshuk og den tertiære 
kerne af Sild, der er betingelsen for, at havet aflejrer de store sand
mængder, som skal til for at danne Vadehavet inklusive barriere-ø 
kæden. Det er resultanten af kraftpåvirkningen fra V-NV, der er 
forudsætningen herfor.

Saxo’s beskrivelse af forholdene langs Slesvigs vestkyst, Uthlandene 
eller Lille Frisland, lyder bl. a.:

»Dette Land har rige Marker og Kvæg i Mængde; det ligger lige ud 
til Havet og er så lavt, at det stundom sættes under Vand ved Flodtid. 
For at hindre Søen i at trænge ind ligger der Diger langs hele Kysten; 
men bryder den gennem dem, da skyller den over Agrene og over
svømmer Landsbyer og Sædemarker; ofte river Havet da Markerne 
op fra Grunden, saa der bliver Sø, hvor der før var Ager. Med Over
svømmelsen følger Frugtbarhed, saa Landet er en frodig Græsgang; 
af Tørven koger de Salt. Hele Vinteren staar alt under Vand, og Ag
rene ligner en Indsø; saa Landet lader én næsten i Tvivl om, hvor man 
skal regne det hen, da det en Tid af Aaret fures med Køl, en anden 
med Plov.«

Denne skildring giver en række interessante oplysninger specielt i 
relation til Johs. Mejers kort, der med sine historiske kirkesogne lige
ledes refererer tilbage til 1200 tallet. N. K. J.

Udsnit af Johannes Mejers kort »Westertheil des Amptes 
Hadersleben zusamt Riepen und dem Löhmcloster, 

Anno 1649«. i Caspar Danckwerths »Neue Landesbeschreibung 
der zwei Herzogthümer Schleswig und Holstein« 1652
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2 Tøndermarsken – Diger og kog

Tøndermarsken er beliggende i den vestlige del af Vidådalen. Vidåens 
udløb foregår i dag gennem Højer Sluse og videre ud i Vadehavet 
gennem Højer kanal, en rende gravet af hensyn til afvandingen. Tide
vandet ved Højer sluse er 1,80 m, kanalen følger et ebbeskår stærkt 
trængt af højvaden S for kanalen, der repræsenterer flodskåret med 
indvandrende sandrevler; det er et typisk opvækstområde, der på 
kortet er repræsenteret ved Frederikskogs forland med kystlinjen fra 
1940’erne. Siden da har der fundet landvinding sted, og i dag udgør 
Frederikskogs forland ca. 1000 ha og dækker hele det viste vadeareal. 
Det er her, man planlægger et såkaldt ydre reservoir (300 ha) omkring 
Højer kanal bag det planlagte fremskudte havdige.

Kortet viser såvel geest som marsk. Geesten er repræsenteret ved 
bakkeøknuden omkr. Højer flække samt Møgeltønder bakkeø med 
randbebyggelserne Daler og Bønderby. Overgangen fra marsk til 
geest følger omtrent 2 m kurven langs Højer knuden, mens den i den 
indre marsk ved Bønderby er + 0,80 m DNN, et udtryk for svagere 
eksponering og lavere højvandstand på inddigningstidspunktet.

Forudsætningen for en bebyggelse af de lave marskenge var tidli
gere de kunstige forhøjninger, værfter, til sikring mod oversvømmelser 
såvel fra havet under stormflod som for indvandet fra åen. Den spe
cielle livsform knyttet hertil er indført med friserne ca. år 800. Denne 
kolonisering er sket på holme og øer samt langs levéerne (bredban
kerne) af Vidåens meandrerende løb, og her ses endnu værftsbebyggelsen, 
fx Pokkenbøl Gd. og Vester Anflod. Rudbøl er et landsby
værft, som havdiget af 1555 er knyttet til. Navnet Nørreværre angiver 
dette, idet ordet værre er den vestjyske dialektform for værft. Der fin
des forladte værfter, fx Oksenfelt i Møgeltønder kog, to i G1. Frederikskog 
og et i Rudbøl kog, derimod ingen i Ny Frederikskog. Af 
digelandsbyer kan foruden Rudbøl nævnes Lyst og Nørremølle.

Udover denne sikring af bopladserne har friserne bygget mindre 
diger (sommerdiger) til beskyttelse af de dyrkede marker omkring 
værfterne. Storm flodssikre diger (vinterdiger) byggedes først sent 
efter initiativ af konge og hertug, som ville sikre adgangen til og der
med kontrollen over det syd for liggende Vidding herreds kog. Tøn
der var således en havneby med fri adgang til havet frem til 1555, da 
man anlagde diget fra Højer over Rudbøl til Grippenfelt og Lægan –  
hvor Vidåen krydsedes med en sluse – og videre mod S til Grelsbøl. I 
1566 flyttedes havnen fra Lægan til Rudbøl med inddigning af Gudskogen, 
den store lavning Ø for Vidding herreds kog og S for Møgel
tønder kog, hvoraf Rudbøl Sø-Magisterkogen var den nordligste lave 
del. Rudbøl Sø er resultatet af fejlslagne inddigninger, der gik forud, 
1511 og 1513. Kornkog midt i Rudbøl Sø er sådan en gammel rest af 
et mislykket forsøg på at afskære Rudbøl Dyb. Diget af 1555 fortsæt
ter fra Rudbøl mod Ø til Lyst, herfra via Klintemandshøl – et gam
melt digebrud – til Gammeldige og videre mod Ø. Med inddigningen 
af Rudbøl kog i 1715 flyttedes havslusen til Hjørnekro for endelig i 
1861 at blive flyttet til sin nuværende placering. Højer er således også 
blevet en indlandsby. Magisterkogen er udskilt af Gudskogen ved eta
blering af et ådige i 1929 i forbindelse med den kunstige afvanding 
af Tøndermarsken, hvori indgår fire pumpestationer, af hvilke de tre 
ses på kortbladet (Hjømekro, Højer og Snurom). Vidåen tømmes ved 
egen kraft (tyngdekraften) under lavvande. Når slusen lukker under 
højvande eller storm, fungerer arealerne mellem ådigerne som reser
voir. Ny Frederikskog Ø for Vidåen mellem Hjørnekro og kanaltil
løbet fra Gammeleng-Sejersbæk kogen i N har lavere ådiger (i dag 
kote + 2,00 m) og fungerer som ekstra reservoir (kapacitet 1,2 mill. 
m3 = 4 timers maksimaltilstrømning under storm). Gudskogen og 
Vidding herreds kog afvandes ligeledes til Vidåen via to pumpestatio
ner ved udløbet i Rudbøl Sø (Verlath). Vidåens afvandingsområde 
omfatter 1411 km2, heraf 116 km2 pumpet område i Tøndermarsken 
og 978 km2 bagland på dansk side samt 171 km2 pumpet areal og 106 
km2 bagland med frit afløb fra tysk side.

Værftsbebyggelsen er i dag udelukkende knyttet til Højer kog –  
Møgeltønder kog. Langs diget fra Rudbøl til Hjørnekro findes huse 
anlagt på østsiden efter Rudbøl kogs etablering. Bebyggelse på værf
ter eller diger var tidligere nødvendig af hensyn til indvandet, der 
hvert efterår og vinter i perioder dækkede marskfladerne. Efter af
vandingen i 1929 bygges der direkte på fladen. Dette sker i de gamle 
kog dels langs udstykningsvejen fra Tønder mod Rudbøl (1930) og

dels langs den nyskabte vej fra Kannikhus N om Søgård bassinet 
(1960). En ny udstykningsvej (1970) fra Nørreværre (Rudbøl) mod 
Ø-NØ til Trægård (Bønderby) er endnu ubebygget. Niveaumæssigt 
er der stor forskel på de forskellige kog. Gennemsnitligt ligger de æl
dre kog samt den østlige del af G1. Frederikskog og Rudbøl kog i kote 
+ ½ m, den vestlige del af G1. Frederikskog i kote + 1 m og Ny Fre
derikskog i + ½-2 m. Årsagen hertil er, at højvandstanden gennem 
de sidste 300 år er steget 1 m. Rent praktisk har det haft den betyd
ning, at man har kunnet bygge på fladen, dvs. uden værfter, i Ny Fre
derikskog straks fra inddigningen i 1861, da indvandet hvert efterår 
kun bredte sig ud over de lavereliggende kog. Der skal endelig gøres 
opmærksom på Højer bys vækst mod S gennem den villabebyggelse, 
der siden 1945 er opstået S for Vidåen.

Med hensyn til byggeskikke skal de 4 ældre elementer nævnes:
1. Værftsgården, den firlængede danske gård med en karakteristisk, 

minimal gårdsplads i midten. Taget bæres af svære egestolper i en 
række inden for murværket, en sikring i tilfælde af stormflod.

2. Hauberget, en Eiderstedt-type med høj tagrejsning over den indre 
gårdsplads, der blev brugt til opbevaring af hø. Eksempler herpå 
fandtes tidligere såvel i Tøndermarsken som i Ballummarsken. Den 
sidste, Vr. Anflod, brændte i 1959.

3. Friserhuset med den karakteristiske gavl midt for huset over ind
gangsdøren; husets tag går normalt langt ned.

4. Det jyske langhus, en videreførelse af jernalderbondens hustype.
Foruden sikkerheden over for hav og indvand har bebyggelsen i 

Tøndermarsken haft to andre primære problemer, dels forsyningen 
med drikkevand, der blev løst i 1965 med udlægning af ledninger fra 
vandværket i Tønder, og dels en løsning af trafikforholdene. Sidst
nævnte forklarer den ældre bebyggelses placering ved åer og kanaler, 
men herudover eksisterede muligheden for landtransport på digerne.

Højer flække er en lokal oplandsby med ca. 1400 indbyggere. Byens 
aktiviteter har lidt en krank skæbne. Det gælder såvel havnen, der 
efter bygningen af Havneby på Rømø (1960) mistede sit sidste fore
tagende, Østerskompagniets blåmuslingefangst og -eksport, som Højer 
Tæppefabrik, der fra 1920-74 var strukturerende for udviklingen.

Der kan opstilles 9 kategorier af ejere i dette område: 5 efter ejer
nes bopæl (i marsken, på den nærliggende geestrand, i de tre byer 
Højer, Møgeltønder, Tønder, i det øvrige Danmark, i udlandet), og 
yderligere 4 omfattende institutionsejet jord (staten, amt og kommune, 
digelag, legater og stiftelser). I de gamle kog fandtes der oprindelig 
kun 2 ejerkategorier, den geestrand- og den marskejede jord. Sidst
nævnte dækker i det væsentlige gårde med velarronderede jordtillig
gender, mens man i øvrigt finder et meget kompliceret system, der i 
høj grad vanskeliggør moderne landbrugsudnyttelse. I de tre ydre kog 
finder man en sand labyrintisk fordeling af samtlige 9 ejerkategorier; 
et eksempel herpå er den legatejede jords fordeling (kort A).

Til vurdering af den landøkonomiske situation er arealanvendelsen 
i Tønderlavningen kortlagt i 1949. 1954, 1957, 1961 og 1966. Kort
udsnittet omfatter ca. 5000 ha (2500 ha inddiget i 1555, ca. 2000 ha i 
de nye kog og ca. 500 ha forland foran Ny Frederikskog; eksemplet 
i kort B viser ca. 1500 ha heraf). Siden 2. Verdenskrig kan der i de 
gamle kog registreres en udvikling i retning af øget opdyrkning. I 
1949 var ca. halvdelen af arealet dyrket jord, i dag ca. 75 %.

Langs geestranden og langs udstykningsvejene fra Dyrhus og Kan
nikhus registreres varierende afgrøder i normal rotation samt malke
køer. De isolerede gårde midt i de gamle kog har ligeledes normal 
rotation, men i kombination med græsarealer til får. I områder med 
dårlig arrondering, institutionseje eller fjerntboende ejere, udnyttes 
marsken overvejende til græsning.

Øst for Højer-Rudbøl diget bestemmes markmønsteret af gamle 
render og loer, medens markinddelingen i de ydre kog er regelmæssig, 
rektangulær. Der konstateres ringe udbytte på grund af dårlig detail
afvanding samtidig med, at det åbne grøftesystem optager et ufor
holdsmæssigt stort areal. N. K. J.

Udsnit af atlasblad, 1:40 000
4204, udarbejdet 1935, vejrevision 1946, enk. r. 1962

Bikort A: legatejede arealer. B: arealanvendelsen i 1949
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3 Vadehavet – Et landskab mellem hav og land

Kortbladet viser et centralt udsnit af Det danske Vadehav med tilhø
rende landskabselementer, dvs geesten mod Ø og Nordsøen i V, og 
med klit, marsk og vade i karakteristisk udformning. Geesten repræ
senteres af Hjerpsted bakkeø i S, Astrup banke og Vester Vedsted ind
sande i N samt af hedeslettefladerne omkring Rejsby Å, Brøns Å og 
Brede Å. Skast Mose – Kogsbøl Mose repræsenterer vandskellet mel
lem Brede Å lavningen – Ballummarsken, inddiget 1916 af diget fra 
Ballum Vesterende til Astrup Banke og den S for liggende Tønder
marsk. Havdiget fra Astrup Banke til Vester Vedsted er bygget 1922
24. Rømø-dæmningen 1938-49. Langs forlandskanten og Rømødæm
ningen er landvindingsfelter angivet. Vadehavet er repræsenteret ved 
Juvre Dybs tidevandsområde i N og Lister Dybs tidevandsområde i S. 
Vestgrænsen for Vadehavet udgøres af ørækken Sild-Rømø-Mandø. 
Herudover ses den uinddigede marskø (hallig) Jordsand i S og høj
sandet Kore Sand SV for Mandø.

Det danske Vadehav repræsenterer et tidevandspræget strandplan, 
der er skilt fra Nordsøen af den »off-shore« barriere, som Vesterhavs
øer og højsander repræsenterer. Vandudvekslingen mellem Vadehavet 
og Nordsøen foregår via dybene, der opdeler barrieren. Til hvert dyb 
hører et Ø for liggende tidevandsområde. Vandskellet mellem disse 
tidevandsområder er forskudt noget mod N på grund af tidevandets 
aftagende størrelse mod N (Højer 2 m, Esbjerg 1,5 m tidevandsampli
tude). Det er ikke muligt at drage nogen simpel og entydig grænse 
mellem hav og land i dette område. Middelvandstanden (DNN) sva
rer ikke til den naturlige kystlinje, der her ligger i en højde af 0,7-
1,0 m over DNN. Denne grænse bestemmes af de biologiske forhold, 
idet flader, der ligger herunder i organisk henseende er overvejende 
marine, mens de flader, der ligger højere, i alt væsentligt har et ter
restrisk præg, dvs at de bebos og udnyttes af landdyr og landplanter. 
Grænsen mellem hav og land er ofte udformet som en lille, velmarkeret 
skrænt på 20-50 cm; andre steder er overgangen ganske jævn, og i så 
fald må grænsen fastsættes med nogen vilkårlighed. Dette gælder ikke 
mindst for de såkaldte højsande eller havsande, dvs. store sandede 
flader med temporære klitdannelser af forskellig art, der kun over
skylles ved særligt store højvande.

Dybene
Fire dyb sørger for ind- og udstrømningen af ca. 2 km3 vand pr. tide
vandsperiode (12 timer 25 min.). Området er delt i to lige store dele 
af Rømødæmningen; herved er der blevet skabt en kunstig tidevands
bugt for Lister Dybs tidevandsområde (ca. 415 km2). Lister Dyb er 
ca. 50 m dyb i sin centrale del mellem Sild og Rømø. Barren mod V 
er ca. 7 m dyb (under middelspringtids-lavvande, der ligger 1,3 m un
der DNN). Den centrale og nordlige del af Det danske Vadehav (ca. 
420 km2) omfatter arealerne mellem Rømødæmningen og bunden af 
Ho Bugt og er opdelt i 3 tidevandsområder inden for dybene: Juvre 
Dyb op til 12 m dyb, Knudedyb (13 m) og Grådyb (17 m). Dybderne 
over barrerne er for Grådybs vedkommende 9 m (kunstig uddybet) og 
for de to andre 3-4 m.

Tidevands
område

Total
km2

areal
%

Vadeareal 
km2 %

Vandomsætning i mio. m3 
Indgående Udgående

Grådyb 126 15 76 60 130 145
Knudedyb 164 20 127 77 180 175
Juvre Dyb 131 15 112 86 160 150
Lister Dyb 415 50 274 66 ca. 525

Juvre Dyb er smalt og veldefineret og deler sig i 2 dyb: Østerdyb 
og Nørredyb (sydligst). Tidevandsområdet er udpræget symmetrisk, 
og de 2 dyb forløber diagonalt mod henholdsvis NØ og SØ til de 2 
vandskel ved Mandø Ebbevej og Rømødæmningen. Juvre Dybs tide
vandsområde er af hovedstjerten, Rejsby Stjert, opdelt i 2 bassiner, 
der igen hver er opdelt af en sekundær stjert. Herudover består tide
vandsområdet af et ekstra, kunstigt bassin Ø for Juvre. Rømødæm
ningen blev overvejende bygget på vanskellet, dog blev den vestlige 
del placeret noget mod S. Det derved opståede 3 km2 store bassin af
vandes til Juvre Dyb gennem en nydannet Juvre Priel, der har uddybet

og forlagt sit leje mod V, så det truede Juvrediget på Rømø, hvorfor 
det har været nødvendigt her at bygge et tilbagetrukket dige.

Lister Dyb fører ind til det største af tidevandsområderne, hvoraf 
ca. halvdelen er beliggende på tysk område, idet statsgrænsen går midt 
gennem Lister Dyb S om Jordsand og ind på kysten ca. 6 km S for 
Højer. Der er tale om et enkelt, markeret dyb ca. 3 km bredt, hvorfra 
Rømø Dyb-Rømø Leje strækker sig mod NØ og Højer Dyb mod SØ, 
skilt af hovedstjerten, hvorpå halligen Jordsand er beliggende.

Marsken
Betingelserne for dannelse af forlandsmarsk er en tæt vegetation pla
ceret på så lavt niveau, at den ofte er udsat for oversvømmelser. Inden 
for kortbladet foregår naturlig marskdannelse på 4 forskellige lokali
tetstyper, der repræsenterer hver sin dannelsesform.
1. I beskyttede bugter på østsiden af øerne, hvor der via kystnære 
klitter foregår udsivning af ferskvand i højvandzonen; her findes en 
rørsump med aflejring af bassinklæg (Rømø, N for Havneby).
2. Forlandsmarsk udviklet på læsiden af øerne. Eksponering og tide
vandsamplitude er helt forskellig fra fastlandskystens ;luv-marsktyper.
3. Den eksponerede luv-marsktype langs fastlandskysten.
4. Forlandsdannelsen og sedimentationen S for Rømødæmningen.

Øerne
Mandø. Størstedelen af øen består af lave marskenge, der kun yderst 
mod V beskyttes af et nogle hundrede m bredt klitbælte, der umiddel
bart V for Mandø by når sin største højde på 12 m. Øens tilbage
trukne placering i Vadehavet har vanskeliggjort besejling i nyere tid. 
Trafikken er hidtil foregået ad ebbevejen, der i 1975 er erstattet af en 
ny låningevej, etableret på det aktuelle vandskel.

Rømø er den største af de danske vadehavsøer, ca. 100 km2, og 
den eneste, der er forbundet med fastlandet ved en dæmning. Øen er 
en ganske ung dannelse, reelt en kun få meter høj sandbanke (ca. 
+ 5 m DNN) med påføgne klitter, der danner øens kerne med et 
vestligt forland mod stranden og havet og med en østlig stribe marsk 
af forskellig type og bredde. Den vestligste fjerdedel af øen er kun 
små 200 år gammel. Eneste arkæologisk interessante lokalitet er Borre
bjerg, et middelalderværft placeret i bugten ved Østerby på marsk
fladen 2-300 m fra Østerhede.

Landskabsmæssigt kan Rømø opdeles i en række N-S gående zoner 
af forskellig alder, dannelseshistorie, topografi og plantevækst. Fra V 
mod Ø følger: 1) havsande og forstrand, 2) yngste klitbælte (Lakolk) 
og dertil knyttede diger mod S og SV, 3) den på Videnskabernes Sel
skabs kort (1805) eksisterende strandflade, 4) den egentlige ø-kerne, 
en afblæsningsflade, beliggende omkring kote + 5 m og vandreklit
ter, 5) marsken på østkysten, 6) kystnære vader, 7) render og dyb. 
Agerlandet med den permanente bebyggelse er placeret i et bælte langs 
øens østkyst, hvor den N-S gående, vigtigste vej løber. Det omfatter 
således afblæsningsfladens østlige del og marsken med bebyggelsen på 
den højereliggende flade. Der er mange karakteristiske vidnesbyrd om 
kampe mod ødelæggende sandflugt, der har hærget markerne navnlig 
i 1600-1700-tallet. De skummede agre, der især findes på sydøen, er 
et godt vidnesbyrd herom, men Toftum-Juvre har også været og er 
stadig udsat for denne ødelæggende muldflugt.

Bygningen af Rømødæmningen og anlæg af statshavnen Havneby 
(1960) ændrede radikalt Rømøs status. Fra at have været et isoleret, 
stagnerende øsamfund på ca. 700 indbyggere, der levede af landbrug, 
jagt og fiskeri samt af, hvad sommergæsterne til det i 1898 i Lakolk 
etablerede turist- og badekursted kunne give, kom øen i en eksplosiv 
udvikling. Der er nu etableret et moderne vejnet. Havneby er udtryk 
for den skete urbanisering, og samtidig har turisme og rekreation gået 
sin sejrsgang over øen. Med indførelsen af by- og landzoneloven er 
en planlægning påbegyndt gennem udlæg af sommerhusområder. Ud
over denne belastning kommer det tryk, som tilføres gennem et stort 
besøg af 1-dags turister. Søndagstrafikken på Rømødæmningen: ca.
25.000 biler i hver retning, dvs. ca. 100.000 mennesker på øen. Belast
ningen har medført en forringelse af miljøet, som dog er forskelligt 
fordelt. N. K. J.

Udsnit af kortbladet 1:100 000 1112, rettet 1964, enk. r. 1972
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4 Løgumkloster – Udstykning og jordpolitik

I kortudsnittets NV-lige rand rager en udløber af Toftlund Bakkeø 
med en stejlkant højt op over den Ø for liggende hedeslette. Fra det 
højeste punkt, Vongshøj (62 m), har man en fornem udsigt over store 
dele af det sydlige Jylland fra Ribe Domkirke i N via klitterne på 
Rømø og Sild til Tønder, Tinglev og bakkelandet V for Åbenrå. Stejl
skrænten skyldes erosion af smeltevandet under sidste istid, en stejl
flade som endnu står med smådale og kløfter som et mærkeligt frem
medelement i det i øvrigt udjævnede vestjyske landskab. Denne kant
erosion af bakkeølandskabet ses endvidere i kortets NØ-rand (Bov
lundbjerg, 50 m) samt i den morsomme erosionsrest Maarbæk Bjerg 
(37 m) og i Ør. Terp (36 m). Fladerne udgør i øvrigt et vældigt slette
land, den nordlige del af Tinglev Hedeslette. Den gennemstrømmes af 
Vidåen og Brede Å og karakteriseres på vandskelsområderne, som 
kortet i høj grad repræsenterer, af store mosestrækninger. Arnå hører 
til Vidå-systemet, mens Brede Å udspringer i den nu afvandede Løgum
kloster Mølledam med tilløbene Smedebæk fra N og Kisbæk fra Ø. 
Brede Å modtager endvidere en mindre bæk fra S, der afvander Kon
gens Mose. Sidstnævnte er en højmose, dannet i vandskellet på leret 
bund. I kortranden Ø herfor ses den nordligste kant af Draved Skov, 
en fredet løvskov.

Kortbladet er rigt på moser, der indeholder myremalm. Moserne 
er for en stor del blevet afgravet under 2. verdenskrig og senere af
vandet og opdyrket, efter at myremalmen var fjernet. Denne er repræ
senteret såvel ved løs okkermalm som ved faste blokke og lag, der er 
udskilt, hvor jernholdigt grundvand har mødt organisk prægede af
lejringer som fx tørv eller gytje.

Bebyggelsesmæssigt dominerer Løgumkloster samt randbebyggel
serne Nørre Løgum og Bovlund foruden landsbyerne Ør. Terp og 
Bedsted. Dette for Sønderjylland karakteristiske mønster er i vor tid 
brudt af nykultivering af hede- og mosearealer, repræsenteret ved den 
spredte bebyggelse langs vejen fx NØ for Løgumkloster ved Landeby, 
Bjerndrup, Løjtved eller Visbjerg.

Løgumkloster, ca. 2000 indb., er en af Sønderjyllands fem flækker. 
Den er fra gammel tid kendt for sit årlige marked og fungerer i dag 
som lokal oplandsby. Mange af bygningerne stammer fra slutningen 
af 1700-tallet. I byens udkant ligger tidligere gårde. Om den nære for
bindelse med landet vidner den torveagtige Vestergade og den dermed 
forbundne store trekantede markedsplads, der har åben grønning be
plantet med stynede lindealleer. Løgumkloster er kendt for sit gamle 
Cistercienserkloster med den korsformede kirke fra 1200-tallet i sen
romansk-unggotisk bygningsstil.

Landbrugets udvikling i Sønderjylland har i høj grad været påvir
ket af det statsretlige tilhørsforhold og har på flere punkter gennem
gået en anden udvikling end det øvrige land. Udskiftningen begyndte 
tidligt i hertugdømmerne, men i en knap så gennemgribende form 
med det resultat, at udflytningen fra landsbyerne udeblev. Ejendom
mene omfatter således flere, ofte mange spredte parceller samt en 
mindre toft hjemme ved gården. Sønderjylland er derfor bebyggelses
mæssigt karakteriseret af storlandsbyen, der har holdt sig frem til 
1920, og som selv i dag præger billedet.

1864-1920, da Sønderjylland var en del af Preussen, foregik der i 
det øvrige Danmark en stærk udvikling inden for landbruget. Det 
danske Hedeselskab oprettedes 1866, og dansk landbrug forædlede 
efter 1880 sin produktion via oprettelse af andelsmejerier og slagterier. 
Udparcellering og husmandslove medførte, at den gennemsnitlige 
brugsstørrelse i 1920 kom . ned på ca. 18 ha. I Nordslesvig var land
brugsbedrifterne i samme periode ikke rationaliserede, men leverede 
korn og opfedede stude til det tyske hjemmemarked. Jordpolitikken 
var også en anden. Gårde blev indlagt under andre, og den gennem
snitlige brugsstørrelse var i 1920 ca. 25 ha, dvs. at der i virkeligheden 
manglede 4000 brug i Nordslesvig, før situationen kunne siges at være 
ens N og S for den gamle grænse.

Perioden 1864-1920 var karakteriseret dels af en udvandring af i alt 
ca. 60.000 dansksindede og dels af økonomisk og politisk hjælp til 
tyskere. Konkret betød det oprettelsen af 365 rentegårde på i alt 
7.062 ha, heraf 116 gårde med 2.802 ha i Tønder amt samt 359 fæste
gårde (uopsigelige, offentlige lån) på 10.726 ha, heraf 122 gårde med 
4.088 ha i Tønder amt. 1896-1916 opkøbte den tyske stat 37 stor

gårde på sandet jord i alt 6.500 ha, de såkaldte domænegårde med 
tyske forpagtere og tysk folkehold.

Den jordpolitiske udvikling efter 1920 kan inddeles i en række 
perioder efter teknisk-økonomisk udvikling og udenrigspolitiske sving
ninger i relation til Tysklands reelle magtstilling.

1920-29 præges af omstruktureringen, der medfører følgende æn
dringer: a) Frigivelse af rentegårdene, der blev overladt de tyske ejere 
uden betingelser af nogen art. b) Udstykning af de 37 domænegårde 
og afhændelse af stamparcellerne til private. Dette gav 335 nye 5-6 ha 
store brug overvejende på god jord på jordrentevilkår og med statslån 
til byggeri, c) Statshusmandsbrug på privat indkøbt jord (lov af 1921), 
i alt 330 nye landbrug ligeledes på 5-6 ha; heri indgår udstykningen 
ved Landeby. d) Jordfordelingslov af 1924 med oprettelse af 245 nye 
brug ved udflytning fra landsbyer eller ved deling af ejendomme. Disse 
brug var større end de netop nævnte statshusmandsbrug. e) Statens 
Jordlovsudvalg (Jordfonden) opkøbte gårde til udstykning, i alt blev 
1.300 ha herigennem udstykket til 260 nye brug.

1929-40: den særlige sønderjyske udstykning ved lov af 1929 og 
1936 til ophjælpning af befolkningstallet i tyndt befolkede egne ved 
nyopdyrkning af jord; herunder Bjerndrup udstykningen. I modsæt
ning til Landeby foretog man her dræning, kultivering osv. før afhæn
delse til den nye ejer, ligesom brugsstørrelsen blev forhøjet til 10-13 ha. 
I alt oprettedes efter denne lov 700 landbrug på tilsammen 10.000 ha.

1945-58. Efter krigsperioden, der prægedes af stagnation, kom loven 
om konfiskation af tysk og japansk ejendom. Det drejede sig om 
Kreditanstalt Vogelgesang’s 90 gårde på tilsammen 3.000 ha; øvrige 
konfiskationer fik dispensation eller blev senere tilbagegivet ejerne. 
Brugsstørrelsen i det sønderjyske landbrug er i dag større end i det 
øvrige land, ejerne har en lavere gennemsnitsalder, og de selvstændige 
landmænds indtægter er større end gennemsnittet. Dette betyder, at 
produktiviteten pr. arbejder er stor.

Der er principielle forskelle på den måde, hvorpå udviklingen er 
forløbet i Vidådalen, dvs. Tøndermarsken, og i de nordlige marsk
områder, der bedst kan karakteriseres ved Ballummarsken, dvs Brede 
Å-dalen. Tøndermarsken har været genstand for en tidlig kolonisering, 
der har resulteret i gentagne inddigninger med en bebygget marsk, 
mens Balllummarsken i dag henligger som store, åbne og ubebyggede 
flader kun beskyttet af et havdige (fra 1916), der forløber fra Astrup 
Banke til Ballum Vesterende.

Medens man i Vidådalen med Tøndermarskens afvanding af 1929, 
der omfatter ca. 10.000 ha, har ladet problemerne i de Ø herfor lig
gende lave hedesletteflader (Lydersholm-Rends) være uløste – de lider 
i dag under manglende afvanding – er udviklingen i Brede Å-dalen 
sket i omvendt rækkefølge. Her har man i 1920’rne og 30’rne sat ind 
med udstykning, dræning og opdyrkning af områderne N og Ø for 
Løgumkloster (Landeby-Bjerndrup) og senere (1955) i selve Løgum
kloster (bl. a. Mølledammen) samt områderne Ø for Bredebro. Her
ved har man skudt problemerne vestpå ud i den indre, lavtliggende 
marsk (Mjolden-Bredebro). Senere udretning af Brede Å (1958) har 
betydet en sænkning af vandstanden i gode perioder som følge af en 
hurtig fremføring af vand til Ballum Sluse, men de egentlige proble
mer for marskens afvanding i forbindelse med uroligt vejr er ikke løst 
hermed.

Kogsbøl Mose afvandingen (1969-72) er det seneste større afvan
dingsprojekt i Brede Å oplandet, der om end i begrænset omfang vil 
medvirke til en forværring af forholdene i Mjolden-Lunde området. 
Det er endvidere første gang, at andre interesser end de rent dyrk
nings- og produktionsmæssige har spillet en rolle ved udformningen 
og gennemførelsen af et projekt i Brede Å systemet. Man kan sige, at 
dette problem dels har sat punktum for en periode og dels har været 
indledningen til mere moderne synspunkter, hvor landskabsplanlæg
ning bliver nødvendig, for at udnyttelsen af Danmarks begrænsede 
ressourcer af åbent land disponeres efter rimelig prioritering mellem 
de mange anvendelser af sådanne arealer, som et moderne samfund 
kræver. N. K. J.

Udsnit af atlasblad, 1:40 000
4006, udarbejdet 1935, vejrevision 1946, enk. r. 1966
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5 Ribe – Rigets ældste by

Ribe Å’s tidevandsskabte mundingsområde er på ingen måde storslået 
i sin landskabelige udformning. Som 1873-kortets talrige koter viser, 
er højdeforskellene små – fra marskengenes 3-9 fod (1-3 m) til geest
landets 10-25 fod (3-6 m). Mens dalene omkring Varde Å, Brede Å 
og Vidå helt eller delvis begrænses af bakkeøernes markerede skrånin
ger, går Ribemarsken uden skarpe grænser over i den tilgrænsede 
hedeslette. I 1873 lå området endnu åbent for stormflodernes indtræn
gen. Af samme grund lå al bebyggelse oven for 10-fod kurven, et 
mønster, som 60 års inddigning ikke har ændret nævneværdigt.

Thi selv om Ribe-digets færdiggørelse i januar 1913 fremover for
skånede byen for oversvømmelser, gav indvandet til gengæld stadigt 
voksende problemer. Marskengene N og V for bykernen – og mølle
dammen mod Ø – ligger under 2 m-kurven. Nogle døgns vedvarende 
stormvejr med resulterende sluselukning, ledsaget af betydelige ned
børsmængder i Ribe Å’s 940 km2 store afvandingsområde, vil hurtigt 
sætte de lavestliggende områder Ø og V for byen under vand. Dræ
ning, udretning og uddybning af baglandets bække og åløb bevirker, 
at vandmængderne fra regnskyl og snesmeltning nu hurtigere når frem 
til de stormlukkede sluseporte. 11 mm nedbør betyder en maksimal 
afstrømning på 10 mill. m3 vand, som hurtigt vil få det uinddigede 
åløb til at gå over sine bredder og indvandet til at stige op over de 
+ 2 m. Ringvejen ligger da som en dæmning, Ribe som et værft.

Stormfloden den 3. 1. 1976, hvis vandstand nåede nær de + 5 m – 
kun 1½ m under Ribe-digets krone – understregede digets svaghed. 
Et nyt og fremskudt dige, hvis ferskvandsreservoir ville have løst ind
vandsproblemerne, og som ville give dobbelt digesikring, blev opgivet 
til fordel for en udbygning af det eksisterende. En af årsagerne var 
den beskedne forlandsmarsk. På havsiden gennemskår man i 1855 
åens yderste slynge i et sidste forgæves forsøg på at ophjælpe skibs
farten. De indre åslynger blev først kortsluttet i 1918-19, seks år efter 
at dige og kammersluse blev færdigbygget.

Afgørende for Ribes placering er en ti kilometer lang sandryg fra 
Varming og Tange i Ø over Ribes gamle byholm til Inder og Yder 
Bjerrum i V. Mens sandryggen Ø for Ribe er bred og kompakt, frem
træder den mod V som en række småholme omgivet af marsk. Hvor 
åen gennembrød sandryggen, opstod Ribe, idet holmene samtidig 
tjente som springbræt for den vestjyske hovedvejs passage af den 
brede ålavning.

Ribe har stadig dokumentation for at være Danmarks ældste by
samfund. Omfattende udgravninger i 1970’erne omkring Set. Nikolaj
gade har vist, at bysamfundet blev grundlagt langs åens nordbred i 
700-tallet, dvs. før vikingetid, sandsynligvis som en kombination af 
lokal handelsby og ladeplads for frisernes Nordsøhandel. Omkring 
860 grundlægger Ansgar her rigets anden kirke, men i øvrigt tier kil
derne fra 800 til 1100. I løbet af 1100-tallet bygges domkirken og 
Riberhus, og byens tyngdepunkt forskydes gradvis fra åens nordbred 
mod dens sydbred. Omkring midten af 1200-tallet anlægges en dæm
ning tværs over åen mellem de to byholme, og Kongens Mølle bygges 
ved mølledæmningens sydende i 1255. I 1526 kommer yderligere to 
møller til, Midter- og Ydermøllen, og den brede dæmning opdeles i to 
øer, Mellem- og Nederdammen.

Gennem hele middelalderen var Ribe skueplads for et rigt fyrste
ligt, kirkeligt og politisk liv med købmændenes handelsimperium som 
det bærende grundlag. Under fire klostres hvælvinger lød brødres og 
lægmænds lovsang, og en halv snes kirker rejste tårn og spir mod 
marsklandets høje himmel. Fra Nordtyskland, Flandern og England 
kom skuder lastet med vin, salt og klæde og med tufsten fra Eifel som 
ballast. Små kystskibe kunne gå helt op til Skibbroen, mens de større 
ankrede op i Vadehavets prieler, hvor varerne blev omlosset til pramme 
eller vogne. Som returlast drev man stude om bord eller lastede med 
korn og fisk. Reformation, enevælde og forlægningen af rigets tyngde
punkt til København satte punktum for Ribes storhed.

Ribes ælde afspejler sig i byens fundament. For at nå ned til det 
klitsand, som staden hviler på, skal man grave gennem op til 5 m 
tykke kulturlag, dvs. murbrokker, mødding og al den daglige renova
tion, thi som stormfloderne med mellemrum demonstrerede, lå byen 
lavt og havde behov for hver centimeters højde. Når huse brændte 
ned eller af anden grund skulle genopbygges, lagde man dem blot 
oven på resterne af de foregående. De vældige affaldslag demonstreres

Kurvekort og tværsnit illustrerer den nordlige 700-tals bys og den syd
lige middelalderbys stormflodssikre placering. Blot skal man gøre sig 
klart, at kurvekortet ikke viser det oprindelige landskab, men at op til 
5 m skyldes pålejrede kulturlag. Domkirken, der tilsyneladende er an
bragt i en sænkning, lå oprindelig højest. Tværsnit efter SKALK.

bedst ved domkirkens placering. Den blev oprindeligt anlagt på By
holmens højeste punkt, Liljebjerget, men som århundreder gik, vok
sede kompost og huse stadigt højere op omkring den. Da man gravede 
domkirkens sokkel fri, opstod den meterdybe sænkning, den nu ligger 
i – tilsyneladende Ribes laveste punkt!

Efterkrigsårenes villabyggeri føjede nye kvarterer til i N og Ø, men 
sammenlignet med marskens anden købstad, Tønder, hvor hovedpar
ten af de nye bydele ligger kun 1-3 m o. DNN, er Ribe placeret i et 
ret sikkert niveau. Til gengæld ligger den mere åbent for en eventuel 
stormflods indtrængen. Kun 5 km lav åmarsk skiller Ribe fra havet, 
og et bredt digebrud vil i løbet af få minutter medføre, at byen om
dannes til et arkipelag omsluttet af vand til alle sider. Tønder har 12 km 
og en række ældre digelinjer at vinde yderligere nogle minutter på.

Foruden Ribes handelstraditioner bevarede den gennem århundre
der sin status som landbrugsby. Helt op mod år 1900 hørte ca. 1700 ha 
eng og ager til byen, og ikke kun dens 50 landmænd, men også de 
fleste husejere, håndværkere og arbejdsmænd holdt en eller flere køer. 
Først i mellemkrigsårene uddøde erhvervet lidt efter lidt.

I de hundrede år, der adskiller kortene, er meget sket. Ribes opland 
blev ved 1864-krigen indsnævret mod S og af opkomlingen Esbjerg 
mod N. Freden i 1920 genforenede Ribe med dens sydlige opland, 
byens offentlige funktioner voksede, og jernstøberiet bidrog med indu
striel beskæftigelse. Ribe kommunes erhvervsstruktur minder dog sta
dig om gamle dage. Landbruget er fortsat hovederhverv på linje med 
de liberale, og en sammenligning med Esbjerg – hvor landbrug erstat
tes af fiskeri – er nyttig. H. Mees.

Erhvervsfordelingen efter folketællingen i 1970 angivet i pct.

landbrug fremstil
fiskeri         lingsvirks.

bygge & 
anlægsv.

handel 
omsætn.

adm. & transport 
librale

andre
erhverv

Ribe komm.           25                     20 9 11 4                  25 6
Esbjerg komm.         9                     30 9 16 10                 18 8

Udsnit af atlasblad, 1:40 000 Ribe, udarbejdet 1873, 
og af 2 cm kort, 1:50 000 1112 I, udarbejdet 1969—70

22





6 Nordby og Esbjerg – Sejlskibs- og containerhavne

I året 1873, da dette opslags ældste geodætiske kortblad udgives, har 
Nordbys rederivirksomhed netop kulmineret. Skipperbyen på Fanø 
– endnu kaldet Odden – har passeret de 2000 indbyggere, mens Es
bjerg vis å vis stadig ikke har færdigbygget sin dokhavn. Bortset fra 
nybyggernes jordhuler og enkelte huse langs den gamle kystklint er 
den kun lyng og ager. Et vildtvoksende klondyke sammenlignet med 
øboernes pyntelige småstæder.

Odden ligger – ligesom sin sydlige pendant Sønderho – hvor et be
skedent tidevandsløb, Fanø Lo, skærer sig tæt ind langs kysten. Her 
lå allerede i 1700-tallets begyndelse et fiskerleje, der, efter at tilhørs
forholdet til Ribe ophørte i 1741, blev dens afløser som rederiby. Den 
handel, der før 1600 ved privilegier kanaliseredes over købstæderne, 
blev nu spredt på en hel række små ladepladser, af hvilke Nordby og 
Hjerting hurtigt blev de største med en talstærk skonnertflåde fordelt 
på en række små familierederier. Men med dampskibsalderen og be
hovet for effektiv tilslutning til det nyskabte banenet var Nordbys 
dage talte – Esbjerg havn blev rigsdagsbesluttet og kongelig signeret 
den 24. april 1868.

På 1873-kortet fører hovedvejen langs stationsarealets østside, hvor
fra den nyanlagte vejlinje – nutidens Kongensgade-Strandbygade – går vestpå mod 
Strandby til kro og færgested. Ud fra dette enkle op
læg udbyggedes Esbjergs retvinklede vejsystem gennem de følgende 
hundrede år. Først efterkrigsårenes villakvarterer brød for alvor med 
denne »amerikanske« monotoni. På begge kortene ses i nordkanten 
Grådybs fyrlinje ved Femhøje, i dag omvokset af byen.

Strækningen mellem Esbjerg og Varde Å’s munding er enestående 
i Vadehavet. Ikke blot står bakkeøen her som en markeret klintkyst, 
men Grådyb sender sine to hovedgrene ganske nær land. Mens de 
gamle åhavne både døjede med lavt vand og lang vej, lå kysten her 
direkte ud til betydelige vanddybder. Esbjerg havns nåleøje er dog nu 
som før Grådybs mundingsbarre. Uden indgreb ville denne kun have 
få meters dybde, men ved stadig opmudring er dybden lidt efter lidt 
forøget til 9,3 m ved springtidslavvande. Mod S flankeres dybet af 
Søren Jessens Sand, et kolossalt højsand på langsom vandring østpå 
– mod Fanø.

Havneanlægget udsprang af et voksende behov for en Englands
vendt eksporthavn for landbrugsprodukter, fra starten domineret af 
levende kvæg, men hurtigt afløst af bacon og mejeriprodukter. Eks
porten voksede støt – kun afbrudt af kriser og krige. Det sidste skel

sættende årstal er 1967. Da påbegyndtes containeriseringen af den 
danske baconeksport, der i løbet af det følgende femår helt blev cen
treret på Esbjerg.

En fortegnelse over de skibstyper, der anløber havnen, giver et godt 
billede af dens kundekreds. Talrigest er selvfølgelig fiskerkutterne med 
ca. 10.000 årlige landinger, et antal, der stadig falder med voksende 
skibsstørrelse og mere langvarige rejser. Ståltrawlerne, der i 1973 ud
gjorde en tredjedel af kutterflådens tonnage, har i løbet af 1975 pas
seret halvdelen.

Efter kutterne følger skibe på op til 450 nettoregister tons (n.r.t.), 
dvs. coastere, trailerfærger og forsyningsbåde for boreplatformene 
med i alt 1630 anløb. De mindre containerskibe dominerer i 450-900 
n.r.t.-gruppens 580 anløb, de større i 900-1500 n.r.t.-gruppens 310. De 
største containerskibe og de mindre passagerskibe dominerer de 200 
anløb i 1500-2100 n.r.t.-, de største passagerskibe de 336 anløb i 3000- 
6000 n.r.t.-gruppen. Endelig havde året 1973/74 anløb af 72 skibe over 
7000 n.r.t., overvejende med olie og finér som last.

Karakteristisk for havnens brugere er coasterne med import af 
kom og foderstoffer samt stykgods og med eksport af grus, sildeolie 
og -mel som dominerende fragter. Også en del større skibe kommer 
med korn, gødning og foderstoffer til landbruget, olie og kul til Vest
kraft. Nogle faste stykgodsruter i traditionel linjefart forbinder Es
bjerg med Norge, Polen og Middelhavslandene. Men det, der frem 
for noget karakteriserer havnen, er de faste daglige forbindelser til 
Storbritannien, dels med passagerer, men især med landbrugsprodukter 
og forskelligt stykgods. Denne færgeagtige, containeriserede godstrans
port foregår med forholdsvis små skibe, som en tilpasning til den ret 
korte sejltid over Nordsøen, men også til en del af de britiske østkyst
havnes beskedne størrelse. Særlig de aldersstegne dokhavne med snævre 
sluser, som fx Grimsby, tillader kun en begrænset vækst i skibenes 
tonnage. Derfor de mange små containerskibe med talrige afgange, 
der også er til fordel netop for transporten af bacon, æg og smør, der 
herved når henholdsvis friskslagtet, nylagt og nykærnet ud til den 
engelske forbruger. H. Mees.

Udsnit af atlasblad, 1:40 000, Esbjerg, udarbejdet 1873
og af 2 cm kort, 1113 III, udarbejdet 1954, enk. r. 1973

Trafikken på Esbjerg havn. Cirklerne viser fordelingen af 5000 ankom
ster fra og afgange til inden- og udenlandske havne i året 1973. Vig
tigst var Harwich med 827 forbindelser, Gr. Yarmouth med 481, Ham
burg med 351, Grimsby med 302 og tyske småhavne (t.s.) med 300.

Til venstre er 3310 anløb af havnen i 1973 fordelt på skibstype eller 
last, så vidt oplysningerne muliggør det. Til højre tre ugers anløb for
delt efter tonnage. Færgerne fremtræder som vandrette prikserier.

24





7 Skallingen – Naturens laboratorium for klit, marsk og vade

Ho Bugt landet fremviser det fornemst tænkelige eksempel på tide
vandslandskabets dynamik i nutidig funktion. Kortet viser samtidig 
kystudviklingen gennem de seneste 7000 år samt de eneste danske eks
empler på lagunemarsk og en uinddiget flodmunding med marskdan
nelse, Varde Å’s estuarium. Geesten er repræsenteret i den nordøstlige 
del ved Esbjerg bakkeø, der med stejle klinter står ned mod Ho Bugt 
fra Hjerting til Myrtue, en nutidig klint under nedbrydning, der sam
tidig repræsenterer den gamle kystlinje i området fra atlanticum (6000 
f.Kr.). Den fortsætter N for udmundingen af Varde Å mod NV til 
Grærup, hvor den drejer mod NNØ, den »fossile«, atlantiske Blå
vands Huk (se nedenstående kort).

Grådyb domineres af ét stort dyb på 16-17 m; V herfor ligger Grå
dyb Barre, en slags undersøisk delta ud mod Nordsøen med niveauer 
fra 0 til – 2 m, gennemskåret af et ca. 10 m dybt løb, der er kunstigt 
uddybet og fungerer som sejlrende. Materialevandringen nordfra langs 
Skallingen vestkyst skal passere Grådyb på vestsiden af barren, og det 
giver problemer i forbindelse med de stærke og stadigt skiftende tide
vandsstrømme. Tidevandet har let ved at passere Grådyb under ebben, 
der er NV-gående. Floden derimod har retning mod SØ og må i 
mundingen foretage en mod urviseren rettet drejning, før den kan 
fortsætte ind gennem dybet. Herved nedsættes strømhastigheden og 
på sydsiden af Grådyb udvikles et højsande, Søren Jessens Sand. Nord
siden af dybet er p. g. a. Corioli’s kraft karakteriseret ved laveste høj
vandstand og højeste lavvandstand, dvs. det mindste tidevand. Ebbe
strømmen bliver således kraftigst på Skallingsiden, hvor den eroderer 
i Skalling Ende.

Kortstudier af Grådybs ændringer de sidste 100 år viser denne dy
namik. Skalling Ende rykker mod V, bliver smallere, og inden for den 
seneste 5-10 års periode er de sydligste 5-600 m blevet skåret bort. 
På Fanø-siden ser man Søren Jessens Sand i udvikling. Mellem høj
sandet og Fanø findes sejlrenden Hamborg Dyb ca. frem til 1960. Der
efter bliver højsandet boomerangformet, rykker ind mod N-Fanø og 
etablerer et nyt marint forland, en »grønning«. Sandtilførslen ind i 
Vadehavet er stor, ligesom der er tale om en betydelig pålejring langs 
Fanøs V-kyst.

Øst for Skallingen findes Ho Bugt, der repræsenterer den nordlige 
halvdel af Grådyb’s tidevandsområde. Samtidig er Ho Bugt den nord
lige afgrænsning af det vadehav, der begynder ved Den Helder i Hol
land, og som i sit ca. 600 km lange forløb er afgrænset fra Nordsøen 
af De vestfrisiske Øer, De østfrisiske Øer og De nordfrisiske Øer. 
Tidevandsamplituden i Ho Bugt er 1,50 m mellem normal lavvande 
– 0,70 m og højvande + 0,80 m. Ebbevejen til Langli – der forløber 
på et vandskel – deler Ho Bugt i to tidevandsområder, omkring hen

holdsvis Hjerting Løb og Hobo Dyb. Langli er den oprindelige Skal
lingen, som den var placeret i bronzealderen ca. 2000 f.Kr. Forbindel
sen til fastlandet (Nyeng) må være brudt under jernaldertransgressio
nen 200-600 e.Kr. Hjerting Løbs område er for størstedelens vedkom
mende karakteriseret af lavtliggende vader (under + 40 cm), mens 
Hobo Dybs tidevandsområde udelukkende består af højtliggende va
der (over + 60 cm). Der er i virkeligheden tale om en stor, bred vade
sokkel fra højvaden Ø for Langli til Skallingens vestkyst. Skallingen 
repræsenterer en barriereø med en klitrække med klinter langs den 
vestlige grænse af udligningslinjen for kystopbygningen i området. I 
læ af denne strandvoldsdannelse er Skallingmarsken vokset op på den 
høje del af strandfladen, der ved overskylninger i stormsituationer og 
ved vindfygning er blevet opbygget som et højsande.

I den indre del af Ho Bugt er marsken oprindelig dannet i en lagune, 
dvs. opbygget af fed bassinklæg, men har siden gennembruddet ved 
Langli været under kraftig nedbrydning. De herved opståede vade
flader i den indre del af bugten N for linjen Nyeng-Myrtue består 
da også af finkornede bløde sedimenter, slikvader. De øvrige vadefla
der er stort set sandvader med fast bund bortset fra enkelte stræknin
ger i læ af Langli eller Skallingen.

Kortets nordvestlige del repræsenterer de fra V indvandrede store 
sandmængder; Bolbjerge i Ho Plantage og Ægbjerge i Oksby Plantage 
er parabelklitter med højder på ca. 20 m, de højeste klitter når + 24 
til + 25 m (Husbjerg).

Skallingen strækker sig fra Havnegrøften i N (Hvidbjerg-Lysbjerge) 
og 10-13 km mod SØ. Halvøen er bredest, ca. 2,5 km, i sin midterste 
del ved klitområdet Svenske Knolde. Et tværsnit her omfatter mod V 
tidevandsforstranden med typiske revledannelser, en ved middel lav
vande og yderligere tre op til højvandstanden. Herover findes den 
egentlige strand, bagstranden, efterfulgt af en klitklint og de ca. 15 m 
høje hvide til grå klitter. Ø for klitbæltet træffes marsken, der i et 
typisk snit indeholder 10-11 zoner, hver med sit plantesamfund og sin 
jordbund, der har præg af stedets tidevands- og/eller stormflodsvand
dækning, de specielle grundvands- og salt-brak- eller ferskvandsfor
hold samt forskellig vanddækningstid året igennem. Zoneringen fra V 
til Ø er indermarsk, indervade, strandvold, ydermarsk og vade. Inder
marsken er etableret på en serie flade, strandvoldslignende dannelser, 
præget af det fra klitten udsivende ferskvand samt periodevis dækning 
af store højvander. Fladen dækkes ca. 200-250 timer pr. år og omfat
ter to zoner domineret af harrilgræs og rød svingel. Indervaden er re
sterne af højsandet, afskærmet fra Vadehavet af strandvolde og den 
høje ydermarsk. Den omfatter tre plantebælter, det midterste domine
res af kveller og annelgræs, de to andre af hindebæger. Vanddæk
ningstiden er 400-900 timer pr. år. Den højere beliggende strandvold 
er bevokset med harrilgræs og rød svingel. Ydermarsken er inderst en 
kilebæger-marsk med en vanddækningstid på 400-900 timer pr. år, der 
mod Ø går over i en højere liggende zone med rød svingel og strand
gåsefod. Denne zone har 300-700 timers vanddækning pr. år. Dernæst 
følger en hindebægerzone med 1000-1500 timers vanddækning, en 
spartinazone med kveller og annelgræs med 1600-1800 timers vand
dækning samt den lave spartinazone ned til + 0,30 m med ca. 4000 
timers vanddækning årligt. Yderst ligger vaden og levée-dannelser med 
blåmuslingebanker ud mod Hobo Dyb.

Skallingens detailformer er bestemt af de daglige processer, medens 
storformerne struktureres af katastrofesituationer (klitklinterne på 
vestkysten og havrendingerne) samt af menneskers virke.

Undersøgelser over menneskets påvirkning af området inddrages i 
stigende grad i forskningen. Den omfatter så forskellige aktiviteter 
som dige- og høfdebyggeri, kreatur- og fåregræsning, grøftegravning 
samt spor fra krigens tid, der kun langsomt slettes. Endelig udsættes 
vegetationen, der er ømfindtlig på grund af de marginale kår, for en 
voldsom slitage ved turisters bilkørsel og vandring i klitten. N. K. J.

Udsnit af 2 cm kort, 1:50 000
1113 III, udarbejdet 1954, enk.r. 1973

Skallingen har været cen
trum for studier af klit, 
marsk og vade siden Niels 
Nielsen i 1931-32 etable
rede forsøgsområder med 
registrering af klægpålej- 
ringens størrelse og vege
tationens udvikling, stu
dier der nu omfatter alle 
naturprocesser og hele dy
namikken i et tidevands
område. Skalling Labora
toriet har stationer i Ho, 
Esbjerg og Tønder. Her
fra udgår også De danske 
Vade- og Marskundersø
gelser med sigte på plan
lægning og økologisk 
forskning.
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8 Varde Å – Hydrologi og materialetransport i vestjyske vandløb

Varde Å’s oplandsareal er 1170 km2 og dermed Vestjyllands tredje
største. Områdets prækvartære overflade består af glimmersand og -ler 
fra micæn. Diluvialt ler udnyttes til teglværksdrift fx ved Norden
skov. De glaciale aflejringer har en tykkelse på 5-30 m. Nedbørs
området ligger V for hovedstilstandslinjen, idet vandskellets østlige 
del i grove træk følger israndszonen. På sin vej mod V har smelte
vandet fra Vejlefjord-området udformet Grindsted Hedeslette, og af
lejringerne fortsætter N om Varde Bakkeø. Grindsted Å, som efter 
sammenløbet med Ansager Å, bliver til Varde Å, fortsætter gennem 
den smalle hedeslette, som adskiller Varde Bakkeø og Esbjerg Bakkeø, 
og udmunder i Ho Bugt. Bakkeøerne blev under sidste istid underka
stet periglaciale processer, som udjævnede deres relief; mindre bakkeø
partier, fx ved Ansager, hæver sig kun få meter over hedesletten. 
Hedesletterne og bakkeøerne har i senglacialtid været udsat for en 
stærk sandflugt, som har resulteret i store indsandeområder, især S 
for Grindsted Å, ved Grene Å og på Nørholm Hede. Såvel bakkeøen 
som hedesletten består overvejende af sandede og grusede aflejringer, 
der også i vore dage ofte er udsat for sandflugt. Man forsøger stadig 
at bekæmpe jordfygningen ved plantning af læhegn, og disse fremtræ
der nu som et karakteristisk træk i landskabet. Hedesletten er ved 
Varde ret smal, og byen er netop opstået der, hvor det var lettest at 
forcere ådalen. V for byen bliver dalen igen bredere, og den vestlige 
del er dækket af marskaflejringer, hovedsagelig klæg, tørv og gytje. 
Åens udløb danner en tragtformet munding (estuarie), som stadig er 
i en naturtilstand i modsætning til de øvrige tidevandspåvirkede dan
ske vandløb, hvor der er bygget sluser. Vandspejlet påvirkes af tide
vandet helt ind Ø for Varde. I tilfælde af højvande i Ho Bugt stuves 
vandet op i den lavtliggende ådal.

Åens opland ligger i nogle af Danmarks regnrigeste egne. Den ukor
rigerede nedbørsmængde er ca 750 mm, dvs. at der reelt falder ca. 
830 mm. Vandføringen i åsystemet har været målt forskellige steder 
som følge af ændringer i afløbsforholdene forårsaget af Karlsgårde
værkets anlæg. Herunder angives afstrømningstal fra Hedeselskabets 
målinger ved Sig og Met. Inst, nedbørstal fra Ribe Amt (1931-60). 
Tabellen viser, at nedbør og afstrømning har samme fordeling over 
året som i det øvrige Danmark, men værdierne er større (se nr. 58). 
Den relative forskel mellem største og mindste månedsværdi er imid
lertid mindre. Beregner man ved hjælp af vandbalanceligningen den 
aktuelle fordampning, finder man ca. 350 mm/år ved brug af ukorri
gerede nedbørstal og ca. 430 mm/år som den sandsynlige reelle værdi. 
Fordampningen er mindre end i den østlige del af Danmark, og år

sagen hertil er, at den for planterne tilgængelige vandmængde er min
dre i de fleste vestjyske jorde end i de gode lermuldede jorde. De san
dede jorde afdrænes hurtigt, og den vandmængde, som kan holdes 
igen mod tyngdekraften, er mindre. Kapillær stighøjde er lille i sand
jord. Det er derfor ofte nødvendigt at foretage kunstig vanding af 
afgrøderne i disse områder, hvis man vil sikre en god planteproduk
tion. Tidligere havde man engvandingskanalanlæg langs åerne, men i 
dag vandes fortrinsvis med sprinklere, som får vand fra åerne og fra 
oppumpet grundvand. Stemmeværker og kanaler fra de gamle eng
vandingsanlæg anvendes nu ofte i forbindelse med dambrug, som ny
der godt af de vestjyske åers stabile sommervandføring. Andre op
stemninger findes, hvor faldet og den stabile vandføring tidligere blev 
udnyttet til mølledrift. Vandkraften udnyttes imidlertid stadig ved 
Karlsgårdeværket, som er Danmarks næststørste vandkraftværk med 
en årlig produktion på ca. 5 mill. KWH. Karakteristisk nok blev vær
ket anlagt i krisetider; det oprindelige værk, som kun udnyttede van
det fra Holme Å, blev taget i drift i 1921. Under anden verdenskrig 
gravede man Karlsgårde Kanal, som fører vandet fra Grindsted Å og 
Ansager Å til Karlsgårde Sø, således at værkets opland nu blev på 
615 km2 mod tidligere 170 km2. Karlsgårde Sø, ved hvis vestende 
kraftværket ligger, var oprindelig en sidedal til Varde Å’s dal; i 1921 
afspærredes sidedalen af en ca. 12 m høj dæmning, så faldhøjden blev 
ca. 10 m. Før oliekrisen i 1974 var driften knapt rentabel; dette for
hold er siden ændret som følge af de højere oliepriser. Omkostningerne 
ved vandkraftproduktionen består nu fortrinsvis af lønninger og ved
ligeholdelse, herunder oprensning og grødeskæring.

Vandløbenes materialetransport er årsag til aflejringerne, som nød
vendiggør oprensning. Materialetransporten er undersøgt i alle større 
vandløb, som fører til Karlsgårde Sø. Resultaterne ses i tabellen.

mm/md. J F M A M J J A S O N D Sum

nedbør 62 45 37 41 42 48 82 89 87 84 70 64 750
afstrømning 46 37 37 29 25 22 22 23 25 33 39 40 379

Relationen mellem vandføring i m3lsek. og transporten af opslemmet 
materiale, Qs, samt bundtransporten Qb i tldøgn.

Grind
sted Å

Ans
ager Å Kærbæk Holme A

Bundtransport t/km2/år 22,8 19,7 20,2 6,7*)
Opslemmet transp. t/km2/år 18,7 9,5 26,9 10,1
Opland, km2 238 138 63 149

*) Materiale oprenses oven for målestationen

Grindsted Å ses at være den største leverandør af materiale til syste
met. Målinger fra Ansager Å, 2 km Ø for Ansager, er vist på diagram
met. Ved hjælp af kurverne kan man for en vilkårlig vandføring finde 
transporten af bundmateriale, som består af sand, og transporten af 
opslemmet materiale, som består af finsand, silt og organisk mate
riale. I vandløbene transporteres også materiale, som er opløst i van
det, og mængden heraf er stærkt afhængig af forurening. Transporten 
fra Ansager Å’s opland, som er uforurenet, er ca. 40 t/km2 pr. år. Det 
vandrende materiale aflejres på steder, hvor vandløbets fald pludselig 
formindskes, eller i søer. Det bundtransporterede materiale aflejres 
fortrinsvis ved Hoddeskov, hvor Karlsgårde Kanal begynder, og ved 
Hostrup, hvor Holme Kanal begynder. Begge steder findes frisluser, 
hvor en del materiale kan transporteres videre igennem de gamle 
ålejer, når sluserne er åbne. En del af det bundtransporterede mate
riale fortsætter i forbindelse med store vandføringer ind i kanalerne 
og frem til Karlsgårde Sø, hvor det aflejres. Størstedelen af det mate
riale, som er aflejret i søen stammer imidlertid fra det opslemmede 
materiale. Den oprindelige søbund ses på kortet, hvor eksempler på 
sedimentationens omfang ses i profilerne. Det aflejrede materiale er 
en sort gytje med en våd rumvægt på ca. 1,15 t/m3, den indeholder ca. 
80 % vand af våd vægt og 35 % organisk materiale af tør vægt. I 
søen er aflejret ca. 300.000 m3 materiale. Målinger af til- og afgang 
viser, at søen opfanger ca. 30 % af det tilførte materiale. Transport
målinger har fået aktuel interesse, fordi forurenende stoffer ofte bin
der sig til det transporterede materiale; netop i dette område er der fx 
konstateret en stærk kviksølvforurening. B. H.

Udsnit af 1 cm kort, 1:100 000 1113, rettet 1974.
Kort over Karlsgårde Sø på grl. af målebordsbladene X og Y6, 1870.

Indsat profiler på tværs af søen
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9 Grindsted – En jysk stationsby

Dette kort viser et karakteristisk træk i det danske kulturland: den 
rurale by eller stationsbyen. Byer af denne type opstod, efter at næ
ringsloven 1857 havde brudt købstædernes privilegier m.h.t. håndværk 
og handel. De voksede op ude i landdistrikterne ved vigtige vejkryds 
eller omkring de nye jernbanestationer. Grindsted er et godt eksempel 
på en sådan stationsby. Man kan på kortserien følge Grindsteds ud
vikling gennem ca. 100 år og iagttage de store forandringer, kultur
landskabet er undergået i samme periode. Det fysiske landskab, Grind
sted er placeret i, består af hedeslette og ådal, som behandles under 
kort 10.

1870. Ådalen var da optaget af enge, og man ser kanalerne langs 
selve åløbet. De blev anvendt til vanding af engene, en teknik, der 
kom i brug ved århundredets begyndelse, men først for alvor blev 
sat i system op mod 1870. Agerlandet strakte sig i en ½ til 1 km bred 
bræmme på begge sider af ådalen. I den nordlige og sydlige kant af 
kortudsnittet ses lidt af den lyngklædte hedeslette, men heden strakte 
sig, bortset fra mindre enklaver, mindst 7-8 km til Filskov og Sdr. 
Omme mod N og til Hejnsvig mod S.

Trap (2. udg. 1879) skriver: »Jordsmonnet, der ikkun er opdyrket 
langsmed den igjennem hele Sognet fra Øst til Vest løbende Grindsted
Aa og iøvrigt bestaar af vidtstrakte Heder, er sandet og skarpsandet 
med sort Ahl til Underlag som oftest tæt ved Overfladen. Langs med 
Aaen findes Enge, hvilke nu ere betydeligt forøgede og forbedrede 
ved Hedeselskabets Vandingscanaler«. Bebyggelsen var begrænset til 
gårdene langs landevejen fra Vejle til Varde på overgangen mellem 
ådalens enge og den opdyrkede del af hedesletten. Selve Grindsted 
bestod blot af et par gårde, samt hvad man kunne betragte som kimen 
til den senere by: kirke og kro, boliger for præst og distriktslæge, apo
tek, skole og smedie; en købmandshandel har der vel også været. Men 
hele byen, om man tør betegne bebyggelsen således, har næppe haft 
mere end et halvt hundrede indbyggere.

1911. Fyrre år senere er der sket store forandringer. Den omfat
tende opdyrkning af heden kan ses selv på dette lille kortudsnit, hvor 
en del af hedearealerne er blevet til ager og andre til nåletræsplantage, 
men først og fremmest ser man, at Grindsted er blevet til en lille by. 
Grindsted havde på dette tidspunkt små fem hundrede indbyggere og 
var især en serviceby til betjening af oplandets voksende befolkning 
med såvel offentlige som private servicefunktioner. Der er således 
post- og telegrafstation, sygehuse (epidemihygehus 1903, amtssygehus

Tilflyttere til Grindsted fordelt på kommuner. Opgjort 1964.

1907), privat lægepraksis, privat skole, en sparekasse så tidligt som 
1872 og adskillige butikker. Hertil kommer en del små industrier ba
seret på anvendelse af lokale råstoffer og produkter: uldspinderi, sav
værk, mølle, andelsmejeri m. m. Nogle af disse virksomheder og funk
tioner fremgår direkte af kortet, men det indtegnede jernbaneanlæg 
med stationen var endnu ikke taget i brug i 1911. Den første jernbane 
til Grindsted blev åbnet i 1914, og 1914-19 fik byen jernbaneforbin
delse i seks retninger.

1945. I løbet af næste generation i tiden fra 1911-45 foregik der en 
vældig udvikling, og Grindsted fik efterhånden godt 3000 indbyggere. 
Der anlagdes parcelhuskvarterer i den nordlige og vestlige del og på
begyndtes en ny bydel Ø for jernbanen. Handelen med oplandet ud
videdes i perioden. Trap 4. udg. 1928 omtaler Grindsted som en »køb
stadlignende Stationsby“. På erhvervssiden må især nævnes oprettel
sen af den kemiske fabrik »Grindstedværket« i 1924 og andelsslagte
riet »Midtjylland« i 1932 hhv. N og S for stationen. Kortudsnittet her 
er kun ajourført for de bebyggede arealers og trafikanlæggenes ved
kommende og viser således ikke den fortsatte opdyrkning af heden.

1968. Det sidste kortudsnit, der er i en mindre målestok, demon
strerer Grindsteds fortsatte vækst. Byen har i 1968 ca. 7000 indbyg
gere og er vokset i alle retninger – nu er der også opstået en bydel S 
for åen. Servicesektoren er yderligere vokset, der er kommet flere in
stitutioner, bl. a. et gymnasium. Grindsted er stadig et vigtigt lokalt 
servicecenter, men erhvervslivet har lidt efter lidt skiftet karakter, og 
mere end halvdelen af de erhvervsaktive er beskæftiget i industri
sektoren. Det ses, at jernbanerne er blevet færre. Efter 2. verdenskrig 
mistede de deres betydning, og landevejene overtog en stor del af 
transporterne. Jernbanen til Vejle blev som den første nedlagt i 1957, 
og nu (1976) er alene jernbanen fra Randers til eksporthavnen Esbjerg 
tilbage og kun som godsbane. Omkring Grindsted er lyngarealerne 
blevet yderligere reduceret. Engvandingen har udspillet sin rolle, ådalen 
V for byen er nu dækket af en kunstig sø, og kanalerne er ved at for
svinde, om end mindre strækninger er bevaret, bl. a. i et anlæg ved 
åen N for gymnasiet. Grindsteds kraftige vækst fremgår også af hos
stående diagram over befolkningsudviklingen udtegnet på grundlag af 
folketællingerne. Byen optræder første gang i statistikken i 1906 med 
300 indbyggere og når på 64 år en befolkning nær 8000. Væksten sker 
i 2 tempi: fra 1906 til 1921 fordobles folketallet på ca. 8 år, fra 1921– 
70 tager fordoblingen stort set 18 år. Den noget langsommere vækst 
i 2. periode er dog væsentligt stærkere end i de fleste andre byer. 
Grindsted sogns landdistrikt ligesom »fortsætter« hele sognets befolk
ningsudvikling fra slutningen af det 19. århundrede. Folketallet stiger 
kraftigst i årene efter århundredskiftet og kulminerer i 1960 for der
efter at aftage, en udvikling, som kendes fra andre egne i Vestjylland, 
men ikke i Øst-Danmark, hvor kulminationen indtræder før 1900.

Grindsted stationsby ligger midt på den vidtstrakte Grindsted Hede
slette, så at sige opstået af intet. Den kraftige udvikling må, i lighed 
med en række andre midt- og vestjyske byers, ses på baggrund af den 
landsbrugsmæssige ekspansion og den kraftige befolkningsvækst, der 
fulgte opdyrkningen af de magre og førhen så menneskefjendske hede
egne. Hedens opdyrkning og de ændringer i udnyttelsessystemet, der 
var forbundet hermed, fremgår i nogen grad af kortserien, men er
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Udsnit af målebordsblad, 1:20 000, U 8, målt 1870 
Udsnit af målebordsblad, 1:20 000, 3006, rettet 1945

Udsnit af målebordsblad, 1:20 000, 3006, rettet 1911 
Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000, 1113 1 NØ, rettet 1968

nøjere behandlet andetsteds – jvf. kort nr. 12. Givet har også den 
store afstand til købstæderne haft betydning. Forholdsvis mange af 
de største stationsbyer er netop opstået i det store købstadsløse om
råde i Vestjylland, hvor befolkningsvæksten skabte et stærkt forøget 
behov for servicecentre. I området vest for de østjyske købstæder 
mellem Kolding-Ribe og Viborg-Holstebro er kun de to mindre køb
stæder Ringkøbing og Varde gamle. De to store købstæder Esbjerg 
og Herning, der begge har haft en endnu voldsommere udvikling end 
Grindsted, er ny, dvs. opstået af »intet« inden for de sidste hundrede 
år. Selv om Skjern blev købstad i 1958, er byen i sin oprindelse en ny 
by og af størrelse som Brande, Ikast, Vejen – og Grindsted. Den trafi
kale beliggenhed ved vigtige landeveje har givet påvirket Grindsteds 
udvikling, ligesom også jernbanerne i en periode mellem de to ver
denskrige har spillet en rolle. Endelig har de to førnævnte, store virk
somheder været af betydning. Skønt »Grindstedværket«s hovedafdeling 
nu er flyttet til Århus, beskæftiges alligevel cirka 900 i Grindsted, og 
værket er langt den største virksomhed i byen. Slagteriet »Midtjylland« 
er den næststørste virksomhed med ca. 325 ansatte, hvilket kun er ⅔

af det antal, der var beskæftiget under højkonjunkturen i 1960’erne.
Byens stærke vækst har kun været mulig ved stor tilflytning; med 

et dramatisk udtryk taler man om »flugten fra land til by«. En under
søgelse foretaget i midten af 1960’erne viste, at ⅔ af indbyggerne var 
tilflyttere, og at af dem igen ⅔ kom fra landdistrikterne. Flytningerne 
fortæller således om et skifte fra landbrug til byerhverv, men nok så 
interessant, at kun 25% af tilflytterne har måttet bevæge sig mere end 
90 km, at de 50% højst er flyttet 40 km, mens de sidste 25% er kom
met fra de daværende nabokommuner. Det geografiske mønster frem
går af cirkelkortet ovenfor, hvor Grindsted er afmærket med et x, og 
cirklernes arealer er proportionale med antallet af tilflyttere.

De korte flytninger omfatter især ufaglærte arbejdere ved de 2 store 
virksomheder, den gruppe, som mest direkte repræsenterer bevægelsen 
fra land til by. I denne gruppe var 25 % flyttet højst 15 km, 50% 
højst 25 km og kun 25% mere end 45 km. At tilflyttere med høj ud
dannelse omvendt kom langvejs fra og overvejende fra byerne, kan 
ikke overraske. 50% var flyttet mere end 90 km og kun 25% mindre 
end 50 km. H. M.
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10 Billund-Grene – Sandjordsproblemer

Fra Billund mod SV over Grene eller Plovslund til Trøllund passeres 
tre store landskabszoner. Først møder man en kæmpeslette, der hæl
der svagt mod NV og er kamret ind af mørke nåletræshegn. Sletten 
ender ved Grene Å og støder her op til et klitlandskab, som fremtræ
der ret vildt, skovklædt med moselavninger og bare sandpartier. Klit
moseområdet er én km bredt og afgrænset i SV af en høj, smuk 
skrænt, bag hvilken man finder bakkelandet ved Trøllund. I løbet af 
de 100 år, som ligger mellem de to kortudgaver, har egnen undergået 
store ændringer i benyttelse og bebyggelse. Hver landskabszone har 
haft sin udvikling delvis bestemt af de naturgivne betingelser.

Bakkelandet ved Trøllund er aflejret af isen under næstsidste istid. 
Under sidste istid nåede isens hovedopholdslinje (Viborg-Padborg) 
ikke så langt V på, og morænebakkerne ved Trøllund lå udsat for et 
arktisk klima. Dette bevirkede, dels at relieffet blev udjævnet, dels at 
jordbunden blev udvasket for plantenæring især dér, hvor der var san
det. Omkring 1870 var morænebakkerne NV og SØ for Trøllund dæk
ket af lynghede, netop fordi jordene her var sandede og sure; disse 
heder blev kun extentivt udnyttet. Området S om Trøllund blev efter
hånden opdyrket, mens arealerne i N blev en del af Gyttegård plan
tage, som blev anlagt i 1900 – et eksempel på den voldsomme skov
rejsning, som er sket i Jyllands sandede egne i de sidste 100 år. Plan
tagen, som består af nåletræer, dækker i øvrigt klitområdet, som på 
kortet afslører sig ved de mange tætliggende, uroligt forløbende højde
kurver.

Den velmarkerede skrænt, som vender ud mod klitområdet, er over 
20 m høj ved Ørnsbjerg. Dens dannelse skyldes en af de store smelte
vandsfloder, som løb mod V ud fra isens hovedopholdslinje og dan
nede en flodslette (en hedeslette) mellem Billund og Grene. På et tids
punkt har en smeltevandsflod løbet tæt på Trøllund bakkeland, og 
som en enorm Grene Å har den under sit frie forløb udskåret den 
smukke skrænt ved Ørnsbjerg.

Den del af hedesletten, som lå nærmest skrænten, er allerede i is
tidens slutning blevet blæst op til klitter, fordi flodsandet og flod
gruset var relativt godt sorteret og endnu uden vegetationsdække. At 
klitternes oprindelse er meget gammel ses af, at moserne overlejrer 
deres basis. Mosernes dannelse skyldes bl. a. udsivende grundvand fra 
bakkeskrænten. I jernalderen og igen i historisk tid (1600-1700) blev 
sandflugten i klitområdet fornyet; foruden mindre klimaændringer 
har menneskets aktivitet været en afgørende årsag, idet der blev drevet 
rov på den sparsomme klitvegetation ved overgræsning og indsamling. 
I de sidste 200 år har man haft besvær med at dæmpe og indgrænse de 
gamle klitter. Det skete først med plantning af hjælme-græs, senere af 
nåletræer; man kan derfor betragte Gyttegårds plantage som en værn
skov, der i dag mest har rekreativ betydning. Den sene sandflugt har 
akcentueret de veludviklede klitter, hvoraf nogle endnu er ubevoksede; 
de er formet ved, at vinden som en mægtig bulldozer har »skubbet« 
dem op fra NV. Det udblæsningsområde, hvorfra flyvesandet er taget,

danner mindre sletter, som senere er forsumpet. Disse gamle sen
glaciale klitområder, hvis sand ofte er groft, betegnes alment som ind
sande og modstilles herved havklitterne, som ofte er meget unge og 
finsandede.

Hedesletten mellem Grene og Billund, der kan følges langt mod V 
forbi Grindsted mod Varde og Skjern, består af ret velsorteret flod
sand, som ikke er det bedste jordbundsmateriale for et moderne, in
tensivt landbrug. Sandjord har nogle »minusser« i forhold til mere 
lerede jorde. Den indeholder færre næringsstoffer, og ofte er det mi
kronæringsstoffer det kniber med, fx kobber. Sandet har endvidere 
svært ved at tilbageholde nedbøren, dets plantetilgængelige vand
depoter er kun det halve af lerjordens. Under gennemsivning, som 
er hurtig, udvaskes mange stoffer, især humus og jern, som i dybden 
atter udfældes til et vandstandsende allag, der ofte er ujævnt udbredt. 
En sandmark kan således være tørkeskadet i den ene del og vand
lidende i den anden. Men det alvorligste minus ved sandmarker er 
nok, at de er truet af vinderosion, vindens bortblæsning af materiale. 
Hvis storme i tørre forårsmåneder får adgang til nøgne marker, kan 
sandet fyge langs overfladen og aflejres som driver i grøfter og skel, 
mens den finkornede madjord (»muld«) vil blive løftet af vinden og 
som støv blæse bort fra egnen. Med moderne teknik kan man løse en 
del af problemerne, men enhver indsats er en udgift for landbruget. 
Med dybdepløjning og dræning kan man således bryde allagets uhel
dige virkning, og med vandingsanlæg – som for øvrigt er almindelige 
langs Grindsted Å – kan tørken bekæmpes. Ved rigelig gødskning kan 
man ophjælpe sandjordens næringsmangel. Vinderosionen bekæmpes 
først og fremmest ved plantning af læhegn, som jo netop er talrige 
på hedesletten. Der er mange faktorer, som indvirker på vinderosio
nens forekomst, og dette er sammenfattet i hosstående skema, men 
det fundamentale er, at jorden bliver blottet ved dyrkningen. Dette 
forhold står knapt til at ændre; tværtimod er udviklingen gået imod, 
at flere og flere arealer ligger åbne for forårsstorme, fordi der er sket 
nyopdyrkning, og fordi vårsæd og rodfrugt, specielt kartofler, har 
bredt sig enormt i dette århundrede.

I 1870 var ca. halvdelen af hedesletten dækket med lynghede, men 
deraf findes nu kun en rest V for Plovslund, hvor den dækker en del 
lave klitter. Bortset fra mindre nåletræsplantager er sletten fuldt op
dyrket i dag. Det skyldes ikke så meget et øget gårdantal som øget 
brug af arealerne. Man har her plantet mange nåletræshegn med 50
100 meters afstand; de lange hegn skærmer både mod »påskeøsten« 
og NV-stormen. Det har været vanskeligt at opretholde sunde hegn, 
fordi nåletræer hurtig ældes og er modtagelige for svamp. For vind
erosionens bekæmpelse er et hullet hegn værre end intet. Til afløsning 
af nåletræshegnene er man derfor forsøgsmæssigt begyndt at plante 
flerrækkede løvtræshegn, det skulle give mere stabile læbælter. De 
unge løvtræhegn vil nok være mindre gode beskyttere mod sandflug
ten, men som andre læhegn giver de større sommertemperatur og min
dre fordampning. Nåletræshegn blev især almindelige efter 1938, hvor 
hele Jylland blev ramt af en voldsom sandstorm. Siden har Hede
selskabet gjort et stort plantningsarbejde, og staten har ydet et alsidigt, 
økonomisk tilskud. Hedeslettens landbrug har også skiftet karakter 
på en anden måde ved, at ådalene har mistet deres store betydning, 
idet de kanalvandede høenge ikke længere leverer det basale vinter
foder; flere å-enge er solgt til dambrug.

Den største iøjnefaldende ændring på denne hedeslette i nyere tid 
er dog fremvæksten af Billund. I 1870 var her 6-8 gårde, nu bor der 
godt 2000 mennesker, og NØ for byen er anlagt en trafiklufthavn. 
Udviklingen er overvejende sket efter 2. verdenskrig, og legetøjsfabrik
ken Lego har været kernen i denne ekspansion. Den intensiverede be
nyttelse af hedesletten og den senere rationalisering af landbruget har 
medvirket til den stærke byvækst ved at stille arbejdskraft til rådighed 
og ved at skabe et købedygtigt opland. H. K.

Udsnit af målebordsbladene, 1:2000, S og T 7, målt 1870, 
og af 4 cm kort, 1:25.000, 1213 IV NV, rettet 1971
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11 Skjern Å deltaet – Danmarks største afvandingsprojekt

A. Udviklingen i Skjern Å 
deltaets kystlinje: 1796 ef
ter Videnskabernes Sel
skabs kort, 1871 og 1911 
efter målebordsbladene og 
1962 efter 4 cm kortet.

B. Skitse visende de ved 
Skjern Å projektet afvan
dede områder. N = den 
nordlige og S = den syd
lige parallelkanal.

Skjern Å er med sin længde på 94 km og et afstrømningsområde på 
2100 km2 Danmarks næststørste vandløb og mest materialeførende 
med en bundtransport på ca. 8000 m3/år. Den udspringer på vand
skellet mod Danmarks længste å, Gudenåen, Ø for Rørbæk Sø på 
hovedopholdslinjen for isen fra sidste istid, og afstrømningsområdet 
er således beliggende i det vestjyske hedeslette-bakkeølandskab. Den 
vestlige del af dette dalkompleks har siden istiden været udsat for en 
transgression på i alt ca. 120 m, heraf ca. 40 m i postglacialtid. Trans
gressionen har imidlertid ikke været jævn, idet der har været tale om 
klimasvingninger med stilstandsfaser eller endog regression kendeteg
net af tørveaflejringer. Havet havde sin største udstrækning i litorina
tid, Stenalderhavet, hvis marine aflejringer med bl. a. hjertemusling 
(Cardium edule) træffes ca. i kote ÷ 5 m DNN under den vestlige 
del af deltaet. Transgression medfører en hævning af erosionsbasis, 
og det indebærer, at de kystnære dele på grund af et overskud af ma
teriale fyldes op med sedimenter. Alt efter transgressionens hastighed 
og den mængde materiale, der tilføres, vil sedimentationen være do
mineret af ferskvands-, brakvands- eller saltvandssedimenter. Tæt ved 
kyster med tidevand vil den marine sedimentation føre til marsk
dannelse.

Kortudsnittet viser tydeligt fire landskabselementer: 1) bakkeøen 
repræsenteret ved højtliggende morænelandskaber (næstsidste istid, 
Riss) N og S for Skjern Å i henholdsvis Nr. Vognbjerg (22 m) og Løn
borg (12 m); førstnævnte med ret mange jernalderhøje i grupper. 
2) hedesletteflader (Würm) V for Nr. Vognbjerg (10 m) og frem til 
Stauning (3m), et mod V svagt skrånende område præget af klittopo
grafi fra muldflugt og indsander. V for GI. Dejbjerg på overgangen 
mellem de to landskabstyper findes mosearealer, hvor man i 1881 og 
1883 fandt dele af to prægtige vogne, rigt prydede med bronzebeslag. 
De stammer fra keltisk jernalder og må betragtes som et offerfund på 
hellig plads. 3) Skjern Å dalen og 4) Ringkøbing Fjord.

Ådalens øvre del er fra Borris og frem til Lundenæs Gd. ca. 1 km 
bred med 1evée-dannelser langs det meandrerende åløb og med heste
skoformede, afsnørede søer i en zone mellem levéer og terrassekanten. 
Denne »backswamp«-zone, som den betegnes i internationalt sprog
brug, er karakteriseret af tørve- og siltaflejringer.

Ved Lundenæs Gd. begynder det egentlige delta, dvs. her har man 
åens oprindelige udløb og derfor også den ældste, vestlige overgang 
over Skjern Å, karakteriseret ved voldstedet Lundenæs. V for Lunde
næs Gd. findes tørvebassiner i den indre forsumpede del af deltaet 
frem til hovedvejen og jernbanen. Herfra og til vejen fra Lønborg 
mod N findes siltede aflejringer, hvilende på tørv og V herfor marsk
aflejringer af bassintype, ligeledes hvilende på tørv. Vejen fra Langkær 
mod S til Tanholm forløber på et krumoddekompleks, der skiller 
Skjern Å marsken fra det sandede forland, hvis opvækst er gengivet 
på ovenstående kort A. Der ses en stadig vækst mod V, ca. 1,5 km 
på 166 år. En sådan tilvækst medfører en forlængelse af åløbet og 
har samme virkning på erosionsbasis som en havspejlstigning. Det be
tyder ringere fald og strømhastighed, mens sedimentationen øges. 
Skjern Å deltaet har således gennem tiderne budt på problemer både 
for den tværgående trafik og for udnyttelsen.

Skjern Å projektet af 1958 (fig. B)
Skjern Å og Omme Å med tilløbet Gundesbøl Å er forlagt, reguleret 
og inddiget, Skjern Å på strækningen fra Borris til udløbet i Ring
købing Fjord, Omme Å fra udløbet af Gundesbøl Å og dette sidste 
vandløb op til landevejen Tarm-Vejle. For ikke at ændre væsentligt 
ved faldet for disse vandløb og dermed ved deres materialeføring, er 
der bygget 7 styrt, bl. a. et på 90 cm’s højde ved Kodbøl 5 km V for 
Borris; disse styrt er gjort passable for fisk. De tre nævnte vandløb 
har så højt et vandspejl, at inddigning er nødvendig, og afvandingen 
af de lave arealer langs dem foregår gennem kanalsystemer, der er 
uafhængige heraf.

De vandløb, der udmunder i de lave arealer omkring Skjern Å, er 
reguleret og uddybet som et særligt system af landkanaler, og de sam
les i den såkaldte Sydlige Parallelkanal, der har frit udløb i fjorden. 
Landkanalsystemet giver arealerne ind mod Skjern og Tarm samt om
råderne Ø for jernbanen – bortset fra Damsø-arealerne – tilstrækkelig 
afvanding uden pumpning. De arealer, der således afvandes naturligt, 
udgør i alt ca. 650 ha.

De resterende områder, ca. 3.250 ha, ligger så lavt, at der er eta
bleret kunstig afvanding ved fem pumpestationer med afledning til 
Sydlige Parallelkanal. De to pumpestationer, som ligger N for Skjern 
Å, har et underløb under denne. Pumpestationerne har en samlet ka
pacitet på 7000 1/sek. Oversvømmelser fra fjorden hindres ved diger. 
Et af hovedprincipperne har således været en adskillelse af Skjern 
Åens vand fra de lokale vandløb og fra kloakvand og oppumpet over
skudsvand fra selve det afvandede område.

Skjern Å projektet har involveret ombygning og nyanlæg af flere 
broer, og der er anlagt nye veje. De 3.900 ha var fordelt på 835 lods
ejere med 2.625 lodder, men i forbindelse med afvandings-projektet 
er der gennemført en omfattende jordfordeling, hvorved de enkelte 
lodsejere har fået deres jord samlet på ét sted.

Afvandingen har medført opdyrkning af praktisk taget samtlige par
celler, hvor havre i første omgang har været dominerende afgrøde; 
allerede efter to års forløb registreredes ca. 10% hvede- og bygarealer. 
Udbyttet har været højt, i tørre somre det dobbelte af landsgennem
snittet, og disse arealer har betydet en økonomisk stabilisering for den 
række af gårde, der er placeret som randbebyggelse såvel S som N for 
deltaet. Det er dog ikke alene positive resultater, Skjern Å-afvandingen 
har medført. Den største gene er okkerforureningen af Ringkøbing 
Fjord, dvs. opløsning, transport og udfældning af jern- og svovlforbin
delser. Her er der tale om miljøforurening, hvis årsagssammenhæng 
ikke ligger helt oplyst, men hvor såvel afvandingen som afløbet fra 
brunkulslejerne langs Skjern Å’s øvre løb spiller en afgørende rolle.

N. K. J.

Udsnit af 2 cm kort, 1:50 000
1114 III, udarbejdet 1956-57, enk. r. 1973
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12 Sdr. Felding – Et vestjysk ådallandskab

Landskabet på dette kortblad er næsten symmetrisk opbygget omkring 
Skjernådalen og viser de typiske træk af Vestjyllands geomorfologi. 
Åens mæandre præger den 500-700 m brede dal, ligesom engdragenes 
form viser, at flere åslynger i tidens løb er blevet afsnøret og heste
skoformede søer er groet til. Ådalen er fugtpræget, og dens hældning 
mod vest er kun omkring 4 m på 6-7 km eller godt ½ °/oo. Hvor 
mæanderbuerne er nået ud til dalsiden, er der dannet stejle skrænter 
ind i terrassefladerne, der flankerer selve ådalen. Disse flader udgør en 
del af hedesletten langs Skjernåsystemet, og de har næsten samme 
hældning Ø-V som ådalen – knapt 1 °/oo. Lige S for Skjern Å er ter
rænet i stort omfang ændret ved gravning efter brunkul i årene fra 
1940 og frem til slutningen af 1960’erne. De mange små søer omkring 
Høgsvig Gd. er rester af sådanne brunkulslejer.

Det tredie hovedelement i det vestjyske landskab – bakkeøen – tegner sig tydeligt 
med sine koncentriske kurvemønstre i området mel
lem Overby og Troldhede og igen i Vesterbjerge S for åen. N for Sdr. 
Felding er det randen af Skovbjerg bakkeø (se side 10), der hæver sig 
12-15 m over smeltevandsletten.

De her nævnte terrænelementer og de tilhørende hydrologiske for
hold har i stor udstrækning været strukturerende for den menneskelige 
udnyttelse af området i ældre tid, og de spiller stadig en rolle. Viden
skabernes Selskabs kort angiver, at de dyrkede arealer omkring 1800 
samlede sig langs ådalen, og kun få steder bredte de sig ind på bakke
øerne. Resten af området var dækket af hede og mose. Det samme 
billede fremgår af 1800-tallets kort, og de viser endvidere, at gårdene 
overvejende var placeret langs kanten af terrassefladerne og ved ran
den af bakkeøerne. Her løb de vigtigste vejsystemer også i ældre tid. 
De ældste dyrkede områder afslører sig stadig i det moderne kort
billede ved de gamle skeldiger – se Birkeby, Gammelmark og Gåsdal.

De fleste gamle gårdes beliggenhed er i god overensstemmelse med 
bebyggelsens normale lokalisering langs de vestjyske dalstrøg på over
gangen mellem engene i dalen og ageren på terrassefladen. Gårdene 
langs bakkeøranden ved Birkeby og Overby havde en mere tørkesik
ker ager på den svagt lerede bakkeømoræne, og dertil ejede de også 
mindre arealer i engene – eks. Overby og Linddal Eng. Alle gårde 
havde tillige hedearealer længst mod nord i sognet, og efter udskift
ningen var denne hede opdelt i smalle langstrakte trekanter beliggende 
med spidserne rettet mod Smedegård – et viftemønster, der endnu ses 
i det moderne korts veje og hegn, selv om heden nu er opdyrket.

Frem til slutningen af 1800-tallet var engen det styrende led i denne 
egns arealanvendelse. Ådalens græsning og høproduktion dannede 
grundlaget for datidens landbrug baseret på kvæghold; høafgrøderne 
var en forudsætning for, at kvæget kunne overleve vinteren, og stald
gødning betingede og begrænsede dyrkning af ager på terrassen eller 
i bakkeøens randzone. Hederne indgik ligeledes i udnyttelsessystemet 
gennem fåregræsningen, evt. afskrælning af morlaget til supplering af

agerens næringsindhold eller ved dyrkning og udpining af småfelter i 
heden, der efter 3-5 år igen blev overladt til sig selv. Udnyttelsen af de 
enkelte arealer afspejlede således et stærkt miljømæssigt samspil med 
konstant transport af næringsioner til ageren fra ådalens enge og fra 
heden.

Et sådant udnyttelsessystem var i stor udstrækning i økologisk ba
lance med de store hedearealer som stødpude. I det her viste område 
forsøgte man at udvide det snævre kredsløb i slutningen af 1800-tallet 
ved at anlægge vandingskanaler, og den 20 km lange Skjernå Nørre
kanal blev således anlagt i 1870’erne. Man udnyttede tydeligt terrasse
fladens lille hældning, idet kanalen kunne forlægges længere og længere 
væk fra ådalen ved blot at have et lidt mindre fald end åen. Her ved 
Sdr. Felding ligger kanalen i en afstand af 1 km fra åen, og det til
førte vand gjorde det muligt at anlægge vandingsenge (se skitsen) lige 
S for gårdrækken ved foden af bakkeøen og gennem bikanaler videre 
ned mod ådalen.

Denne intensivering af græs- og høproduktionen faldt sammen med 
den almindelige omlægning af landbruget omkring århundredskiftet 
fra produktionen af fedekvæg til mejeridrift. Vanding af nogle højt
liggende agre, grundforbedringsarbejder med mergling og dræning, 
begyndende brug af mineralgødning samt den gradvise indførelse af 
rodfrugter til grovfoder var altsammen med til at flytte produktionens 
tyngdepunkt fra ådalsengene mod agerlandet, og lige efter århundred
skiftet indtog man flere hedeområder mod N til dyrkning.

Opretholdelsen af vandingsenge var meget arbejdskrævende, og de 
fleste steder langs vestjyske åløb blev kanalerne opgivet i 1950’erne. 
På kortet ses også rester af tidligere kanaler langs Vorgod Å og S for 
Sdr. Felding. Skjernå Nørrekanal er stadig i funktion, omend van
dingsengene i den oprindelige form med smalle render i et net ud over 
marken kun findes et par steder. Vandet fra kanalen anvendes nu til 
sprinklervanding, og tidligere enge bliver nu dyrket. Samtidig forsyner 
kanalen ørreddammene ved Ahler Østergård – et meget gammelt 
dambrug fra omkr. 1900 i modsætning til de fleste jyske anlæg fra 
1950’erne.

Landskabets arealanvendelse undergår stadig ændringer. Heder er 
opdyrket i 1960’erne såvel S for Troldhede som i egnen mellem Høgs
vig og Kærgård S for åen. Nye plantagearealer er kommet til S for 
Kærbæk i randen af den fredede hede på Borris Sønderland. Dette 
århundredes udvikling har også givet sig til kende i de bymæssige be
byggelser. Troldhede voksede op omkring jernbanestationen, bl. a. 
som endestation for den nu nedlagte Kolding-Troldhede bane (1917– 
1969), og Sdr. Felding – der for hundrede år siden kun bestod af kir
ken, skolen samt nogle få spredtliggende gårde med Fruergård som 
den dominerende – er nu en by med 1140 indb. (1970). To store fa
brikker inden for trævareindustrien har været af den største betydning 
for væksten efter 1950. De beskæftiger tilsammen omkring 450 per
soner og er nu flyttet fra byområdet N for åen til et nyt industrikvar
ter mellem Fruergårde og Østerbjerge. K. M. J.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25000
1114 II NV, målt 1871, rettet 1956, enk.r. 1969

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort nr. 7 fra 1803.

Skitse over stoftransporterne i det gamle landbrugssystem langs 
Skjern A.
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13 Hvide Sande – Holmsland Klit

Hvide Sande ligger i den nordlige del af tangen Holmsland Klit. Tan
gen er 35 km lang og beskytter Ringkøbing Fjord mod Vesterhavet. 
Ved Hvide Sande er den ca. 1 km bred og synes at være et spinkelt 
forsvar. Store havklitter udgør gennemgående et 500 m bredt bælte i 
V, men fx ved Renderne er klitbræmmen under 100 m bred. Ø for 
klitterne findes en lavtliggende slette med enge og sandede marker om
trent i niveau med fjorden. Klitterne tager sig imponerende ud i det 
flade land; deres hvidsandede toppe er 10-20 m høje, og ind imellem 
klittoppene skyder sig lavninger i NV-SØ retning. Siden 1871 er ky
sten rykket 50-150 m tilbage, og klitbræmmen er blevet tilsvarende 
smallere. Man kan undre sig over, at mennesker har vovet at bosætte 
sig i et sådant landskab.

På det gamle kortblad kan man se en række spredtliggende gårde 
kilet op i læ af klitten på grænsen til engarealerne. Denne bosætning 
synes allerede at være etableret i 1600-tallet. Den vigtigste indkomst
kilde var dengang, såvel som senere, fiskeri. Man fiskede fra fladbun
dede både såvel i fjorden som i havet, og i dette kystnære fiskeri del
tog i sæsonen også folk fra andre egne. Engenes hø og klitternes græs 
gav mulighed for husdyrhold, især får. I nutiden er der bygget en 
fiskerihavn i Hvide Sande omkring det kunstige udløb, som blev an
lagt i 1931, for at man ved hjælp af en sluse kunne sikre et fast afløb 
og en stabil vandstand i Ringkøbing Fjord. Fiskerihavnen (den sjette
vigtigste i landet) er udbygget i takt med fiskeriets modernisering og 
industrialisering, og den er i dag et vigtigt landingssted for konsumfisk, 
især fangsten af tunge – ca. 500 tons pr. år – der er stedets specialitet. 
De ca. 160 både fangede i 1974 for 72 mill. kr. konsumfisk og for 22 
mill. kr. anden fisk, dvs. 6 % af hele landets fangst efter værdi.

I allernyeste tid har egnen modtaget, hvad man kan kalde den tredje 
»kolonisering«, nemlig feriegæsterne, som dels bor i sommerhuse dels 
på meget store campingpladser. Nutidens bebyggelse og hele landska
bet virker stabilt og velfunderet; men de kvaler, som beboerne har haft 
med hav og klit, er ikke helt overstået. To store spørgsmål er, om 
havet en stormnat kan bryde ind i fjorden, og om klitternes sandflugt 
vil blive fornyet af den intense sommerfærdsel.

Samfundets usikkerhed over for naturen blev tydeligt demonstreret 
i perioden 1910-15, hvor der også fandtes et kunstigt udløb ved Hvide 
Sande – dog uden sluser eller anden regulering. Denne kanal havde 
man gravet, fordi det gamle og mere naturlige udløb ved Nymindegab 
sandede til (se kortskitsen). Ved Hvide Sande skar havet hurtigt et 
400 m bredt og 20 m dybt gab, hvorigennem saltvandet ved vestenvind 
og højvande frit kunne vælte ind i fjorden; ved lavvande og østenvind 
løb vandet ud igen. De voldsomme og uberegnelige vandstandssving
ninger ødelagde engene omkring Ringkøbing Fjord, dels ved over

svømmelser og dels ved saltaflejringer, som dræbte det gamle, fersk
vandsprægede enggræs. Man blev derfor i 1915 tvunget til at lukke 
den første Hvide Sande Kanal, som heller ikke havde givet havnemu
ligheder, og genåbne det gamle udløb ved Nymindegab 20 km syd
ligere. Igennem hele 1800-tallet havde fjordens udløb ligget her i SV. 
Udløbet var langt og smalt, hvilket hæmmede vandudvekslingen så 
meget, at fjordvandet var næsten ferskt.

Længere tilbage i tiden havde udløbet også voldt problemer, fordi 
det aldrig havde været stabilt, men sandede til og flyttede sig i spring. 
Som det ses på nedenstående kortskitse har udløbet ligget så sydligt 
som ud for Blåbjerg Plantage 6 km syd for Nymindegab, hvilket gav 
en meget dårlig dræning og en besværlig ud- og indsejling af fjorden. 
I 1600- og 1700-tallet lå udløbet kun 10-15 km S for Hvide Sande, og 
i denne periode har fjorden også været salt – i hvert fald melder de 
historiske kilder om østersfangst. Fund af saltvandsier lige under fjord
engene viser, at fjorden endnu længere tilbage i historisk tid må have 
haft et frit udløb til havet. I løbet af nogle hundrede år er udløbet 
vandret 10-15 km mod S, og imens har ferskvandet afløst saltvandet i 
fjorden. Det naturlige udløbs vandring mod S skyldes, at sandtrans
porten i havet i gennemsnit er sydgående. På det moderne kort kan 
man ane denne proces ved Hvide Sande, hvor sandophobningen N for 
molerne er større end S for, og den sydlige kyst er rykket noget læn
gere tilbage, mod Ø, end den nordlige kyst. Havets sandtransport sker 
langs de revler, som brændingen danner nær kysten. Da de domine
rende storme kommer fra V-NV, vil bølgernes skæve opløb mod ky
sten resultere i, at vand og sand bliver skubbet mod S. Udløbet og dets 
moler tvinger havets transport ud fra kysten og ud på dybere vand, 
hvor der efterhånden dannes en barre foran udløbet til gene for de 
store, moderne fiskefartøjer. S for udløbet vil bølgerne være umæt
tede med sand og derfor begynde at æde af kysten. I 1963 forlængede 
man den nordlige mole for at tvinge sandtransporten ud på endnu 
dybere vand og derved hæmme barredannelsen; det hjalp også på be
sejlingsforholdene, men 2 km S for Hvide Sande bevirkede det, at ky
sten pludselig rykkede hurtigt tilbage – 10 m på ét år; de beskyttende 
klitter forsvandt i havet. For at hindre, at al klit forsvandt, skubbede 
man med bulldozer truede klittoppe mod Ø, væk fra havet. Det her
ved blottede sand føg desværre videre og ødelagde et par mindre som
merhuse; det vil sige, at molebyggeriet i Hvide Sande (indirekte) har 
ødelagt fjerntliggende kyststrækninger.

Hvis naturen havde frit spil, ville Holmsland Klit forstærkes ved 
sandflugt og det fænomen, som hedder havrending. Ved havrending 
løber havet tværs over tangen under ekstraordinære storme, hvor det 
bryder sig en bane gennem klitbæltet og fører store sandmængder over 
til fjordsiden af Holmsland Klit – en sådan gammel havrending kan 
der ses spor af N for Renderne. Sandfygning kunne føre sandet fra 
forstranden mod Ø som vandrende klitter, og herved ville tangen blive 
bygget i højden og styrket. Klittens beboere har imidlertid altid søgt 
at stoppe sandfygningen, som ødelagde deres fattige marker og enge, 
ved tilplantning med klitgræsser, og i dag har vi en sandflugtslov, som 
påbyder dette.

Set over århundreder burde sandfygning og havrending have lov til 
at forskyde tangen mod Ø. Det ville modvirke at havet langsomt druk
nede tangen. Et moderne samfund kan dog ikke tolerere store hav
rendinger, som kan true menneskeliv (dette kendes fra 1825), eller som 
kan frembringe nye gab, der giver saltvand i fjorden. Da de store 
mængder åvand, især fra Skjern Å, skal til havs, må man have et ud
løb; men det kan ikke være et naturligt, fordi et sådant ville flyttes af 
sandtransporten og stormene på en uberegnelig måde. Således som be
byggelsen er i dag på Holmsland Klit, må man med tekniske anlæg 
erstatte den naturlige udvikling af tangen. Ingen vil benægte, at der 
stadig er en risiko for, at en stormflod kan danne et nyt gab og der
igennem give anledning til store ødelæggelser langs hele Ringkøbing 
Fjord. H. K.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000
1114 IV SV, målt 1871, rettet 1957, enk.r. 1970

1114 III NV, målt 1871, rettet 1956-57 og 1975
og målebordsbladene, 1:20000, AA 11 og 12, målt 1871

På kortskitsen er indteg
net de udløb for Ringkø
bing Fjord, som man no
genlunde sikkert kender 
fra gamle kort (Johs. 
Mejers, Jens Sørensens og 
Generalstabens) og beret
ninger. Indtil 1876 var 
udløbets placering natur- 
betinget, og det vandrede 
da mod S. Efter 1876 har 
vekslende økonomiske in
teresser været afgørende 
for tekniske løsninger: 
landbruget har sikret bru
gen af engene omkring 
fjorden, fiskeriet har kon
centreret sin interesse om 
fiskerihavnen, fjordfiske
riet er ganske underord
net i dag, og handelsfolk 
i Ringkøbing har mistet 
interessen for fjordens be
sejling.
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14 Grønhøj-Et koloniseringsområde på Alheden

Terrænet er her præget af beliggenheden langs den Ø-V forløbende 
del af hovedopholdslinien for Würmismasserne (se nr. 16). Den nord
ligste del er et udpræget dødislandskab, hvor bakketoppe danner et 
uregelmæssigt mønster. Toppene ligger i 150-160 fods højde (ca. 50 m) 
og bassinerne 3-5 m lavere; kun dalstrøget N for Vedhoved skærer sig 
godt 25 m ned i terrænet, og erosionskløfter danner gode forbindelser 
til engdragene på den flade bund i den tidligere Rosborg Sø. Isrands
zonen har meget afvekslende jordbundsforhold – en sandet og grus
holdig moræne – og dette sammen med de mange afløbsløse bassiner 
har hæmmet en landbrugsmæssig udnyttelse helt frem til nutiden.

Vedhoved nævnes i matriklen af 1688 som den eneste gård i om
rådet, og endnu i 1870’erne lå hovedparten af dødislandskabet hen 
som hede og mose. Vedhovedgårdenes dyrkede arealer var da også 
placeret på det stigende terræn mod S. I området Ø for dalen er heden 
i dette århundrede dels tilplantet og dels opdyrket, men landbrugs
arealerne indgår nu i et militært øvelsesfelt. Mod V er området ret 
ustabilt, set fra et dyrkningssynspunkt; opdyrkede marker er opgivet 
efter få årtiers udnyttelse og tilplantet med nåletræer, og samtidig 
brækkes nye hedearealer til erstatning for de tabte agre.

Resten af kortudsnittet viser en del af Karup hedeslette, der ligger 
15-20 m over dødisområdet i ca. 200 fods niveauet. N-S-forløbet af 
højdekurverne angiver en generel hældning af denne hedeflade på ca. 
5°/oo fra Ø mod V i god overensstemmelse med, at området ligger så 
tæt på hovedopholdslinien. Vandmasserne herfra har udformet skarpt 
nedskårne erosionsdale, der nu som tørdale fører ud til Karup Å. Især 
Hjortedalen med dens to tydelige niveauer og specielt dens østlige del 
omkring Fløjgårde har før i tiden spillet en vigtig rolle for landbruget. 
Her lå de ældste brug på randen af dalen, og markerne var over
vejende henlagt til dalbunden, hvor de hydrologiske forhold var gun
stige for dyrkning. Da Grønhøj blev koloniseret ca. 1760, var Hjorte
dalen et vigtigt græsningsområde; og i løbet af det 19. århundrede er 
her anlagt flere mindre brug. Nogle af de sidst opdyrkede felter – hvor den såkaldte 
Liimvej fra Grønhøj mod Daugbjerg krydser dalen 
SØ-NV – er dog opgivet og tilplantet i 1960’erne, et udtryk for den 
marginale position som landbrugsareal.

På hedesletten omkring Grønhøj kan man direkte tale om en kolo
nisation i midten af 1700-tallet. Efter »Den store nordiske krig« ud
sendtes en forordning af 1723 om frihed for skatter og soldatertjene
ste i 20 år for den, der ville opdyrke dele af den jyske hede. Der var 
kun et par reaktioner, og i 1753 fremsattes igen en plan om opdyrk
ning af heden ved danske eller udenlandske kolonister. L. Kahlen, der 
var planens ophavsmand, slog sig i 1755 ned på heden V for Grønhøj. 
Her anlagde han »Kongenshus« og hvervede et par mecklenburgske 
familier. Foretagendet mislykkedes imidlertid, Kahlen forlod stedet i 
1763, og Kongenshus opstod først igen i 1910, da en købmand fra 
Hamburg anlagde en rensdyrpark. Også dette projekt slog fejl, og det 
afsluttedes allerede i 1922. I 1953 blev Kongenshus Mindepark for 
hedens opdyrkere indviet – et fredet hedeareal på godt 1000 ha. I 
1750 havde hedesagen ivrige fortalere i København, og regeringskredse 
med grev A. G. Moltke i spidsen tillod indkaldelsen af tyske koloni
ster fra egnen N for Heidelberg til opdyrkningsarbejdet. Hvervningen 
foregik gennem legationsråd J. F. W. Moritz, der i årene 1759-61 kon
traherede med knapt 300 familier omfattende godt 1000 personer. Ko
lonisterne blev anbragt i tre områder på hedefladerne langs den jyske 
højderyg, bl. a. Randbøl Hede, Skygge Hede og Alheden, og næsten 
samtidig oprettedes flere kolonier i egnen S for Flensburg og V for 
Schleswig – et karakteristisk træk ved dem alle er navngivningen efter 
kongelige personer eller ledende folk inden for »hedesagen«. Grønhøj 
(eller Frederikshøj) var den nordligste af kolonierne. Hertil kom ca. 
30 familier; forholdene svarede imidlertid ikke til forventningerne, 
og allerede 1765 var halvdelen rejst igen. Denne fraflytning havde flere 
årsager. Kolonisterne kom således overvejende fra et vindyrkende om
råde i Tyskland og havde intet kendskab til hedelandbrug. Dertil kom, 
at der ikke var boliger til dem ved ankomsten, og det kneb meget at 
skaffe vinterfoder til dyrene – en halv snes får, et par stude og en ko 
var udleveret til hver familie. Der var også evindelige trætter med de 
få oprindelige hedeboere om retten til græsning på heden. Hele denne 
koloniserings historie er omhyggeligt behandlet af H. Thorpe 1957 og 
Vald. Andersen 1970.

Bebyggelsen i Grønhøj blev placeret på ensartede grundstykker i to 
parallelle rækker. Hovedgaden var den gamle vej mellem Vejle og 
Skive, og Ø herfor anlagdes den såkaldte baggade. Planlægningen af 
kolonien viser sig også i de rektangulære markfelter, der anlagdes ud 
over fladerne, så de gik fri af erosionsdalene. Allerede i 1779 blev 
Grønhøj udskiftet, men det gamle markmønster blev bevaret, og det 
ses endnu tydeligt i det moderne dyrkningslandskab (flyfotoet). Et 
landsbyfællesskab havde ikke udviklet sig i de få år efter koloniserin
gen, og interessen for at flytte ud var stor trods vanskeligheder med 
at grave de dybe brønde. I årene 1779-93 anlagdes således nye bebyg
gelser i Tohuse, Sandkjær og Benslehøj samt i Firhuse lidt længere i 
S og Resenfelde mod V. Kolonisternes landbrug var primitivt, stude
forspand var den eneste trækkraft, og rug og kartofler var langt de 
vigtigste afgrøder. Det er usikkert, hvorvidt kolonisterne – kartoffel
tyskerne – selv har medbragt kartoffelknoldene, eller om de blev ind
ført samtidig som en nøjsom afgrøde, der kunne dyrkes på de sandede 
jorde.

Brugene langs Hjortedalen og på enkelte andre hedearealer blev an
lagt af tilflyttere fra de omliggende egne gennem 1800-tallet, og bøn
derne udvidede ofte deres agre i små hak ind i lyngområderne. Den 
største opdyrkningsfase i denne egn var dog tiden efter 1900, og hele 
området Ø og N for Grønhøj er nu agerland. Mod V er der fredet 
hede – under Kongenshus – og en mindre plantage, der ses på fly
fotoet som et ensartet mørkt område V for Grønhøj. I agerlandet lig
ger smalle uregelmæssige striber af hede eller plantninger på skræn
terne langs erosionsdalene, og de regelmæssige markfelter indrammes 
af nåletræshegnene til beskyttelse mod vinderosion.

De eneste træk, der er tilbage af den gamle tysker-koloni, er be
byggelses- og markmønstre samt en tydelig overvægt af tyske slægts
navne fra indvandrerne for godt to hundrede år siden. K. M. J.

Udsnit af kortblad 1:20000, R 17, målt 1873-78

Flyfoto D 341 H nr. 277 over Grønhøj, 1965.
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15 Karupådalen – Tilplantning af landbrugsarealer

Landskabet er ret regelmæssigt opbygget omkring Karup Å, der »snor 
sig til havs i en sindig spiral« (Jeppe Aakjær) gennem et 200-300 m 
bredt engdrag. Ådalen er gennemgående en km bred og har et fald 
S-N på ca. 10 m på dette udsnit, dvs. godt 1 °/oo. På begge sider ligger 
terrasseflader – dele af Karup Hedeslette – 10-12 m over dalen, be
grænset af markerede skrænter. I V er den næsten ubrudte terrasse
kant særlig tydelig langs vejen fra Munklinde over Agerskov mod Ure, 
og hedefladen har her sine højeste partier nær randen med et svagt 
fald mod N og V. Den østlige terrasseflades fald ned mod ådalen er 
flere steder opdelt i et par »trin«, og den højestliggende del er gen
nemskåret af tørdale.

Indtil århundredskiftet blev dette landskab udnyttet til kvægbrug 
efter det gængse mønster for vestjyske ådale (se nr. 12) med et nært 
samspil mellem eng-ager-hede. Lyngområderne var arealmæssigt helt 
dominerende på de øvre terrasseflader, og den dyrkede jord samlede 
sig omkring enkelte gårde langs terrasseranden. I 1870’erne inten
siveredes enggræsningen ved anlæg af vandingskanaler, hvoraf der 
endnu ses rester langs åen; nu er engene imidlertid opdyrket, og vand
retten fra de tidligere kanaler er i 1950’erne delvis overtaget af dam
brug, fx ved Agerskov og Ure. Sidst i 1800-tallet udvidedes agerlan
det lidt på terrassefladerne, men helt frem til 1. verdenskrig var heden 
endnu den dominerende arealklasse. I årene 1920-40 kom størstedelen 
af heden samt en del af engene under plov, med undtagelse af area
lerne længst mod Ø, der var indgået i Kompedal plantage. Frem til 
1950’erne blev hele området derefter udnyttet landbrugsmæssigt på 
nær nogle få mosearealer. Mange agerfelter blev i 1940’rne indrammet 
af levende hegn som værn mod muldflugt, det ses især at gælde mar
kerne Ø for Karup Å, hvor afstanden mellem hegnene kun få steder 
overstiger 100 m.

Sidst i 50’erne ændredes den parallelle udvikling Ø og V for åen. 
Mod V fortsatte opdyrkningen på de få resterende hedelodder, og 
mange af gårdene udbyggedes i takt med det øgede dyrkningsareal. 
I modsætning hertil blev store arealer af dyrket jord tilplantet Ø for 
Karup Å. Mindre felter af landbrugsjord var tidligere overgået til 
plantage, som det fremgår af de grønne felter på kortet overfor, men 
det var først i årene 1959-65, den store tilplantning greb om sig i 
dette strøg; samtidig blev omkring en tredjedel af ejendommene Ø for 
åen overtaget af udensogns ejere – fx Vallerbæk, Søndergård og nogle 
småbrug N for Bøvllund. Et enkelt hedeareal S for Søndergård er dog 
også blevet opdyrket i samme periode, og der er anlagt et nyt hus
mandsbrug. Her er således samlet en række typiske tegn på marginale 
landbrugsarealer: et sandet eller gruset underlag, herpå er udviklet 
en podsoljordbund med varierende profiltykkelse, som det fremgår af 
oppløjede dele af al-laget hist og her på markerne, hederester, der 
ikke har fristet til opdyrkning, endvidere de mange levende hegn og 
dertil en tilplantning af agerfelter, hvis sidste afgrøder ofte var rug 
eller lupin. Et enkelt brug, hvor bygningerne er delvis revet ned, fuld
stændiggør billedet. En del af de tilbageblevne bedrifter forsøgte sig i 
60’erne med mink- og fjerkræavl som supplement til det vigende land
brug. Årsagerne til den forskelligartede udvikling Ø og V for ådalen 
skal næppe søges alene i jordbundsforhold, da disse sandsynligvis er 
temmelig ensartede på begge sider af åen; derimod er det østlige om
rådes beliggenhed mellem plantage og ådal af stor rekreativ værdi, 
bl.a. med mulighed for jagt og fiskeri, og interessen for jordens drift 
har her været dalende, efterhånden som arealerne delvis overgik til 
udensogns ejere; samtidig havde Vallerbæk-Bøvllund-området en peri
fer beliggenhed i Karup kommune, som en to km bred udløber mel
lem Kompedal plantage og åen.

Tilplantninger
Tilplantningen af tidligere landbrugsarealer i Jylland har været gen
stand for en undersøgelse, der er offentliggjort i denne atlasseries bd. 1. 
På grl. af målebordsbladene fra 1870’erne og de senere udgaver frem 
til 1950-60 er arealklasseændringerne fra ager til skov konstateret på 
samme måde, som kortet her viser. Alle de tilplantede arealer er op
målt, og resultatet er reproduceret i målestok 1:200.000. Undersøgel
sen omfatter udelukkende de landbrugsarealer, der er overgået til 
plantage, og da denne proces helt overvejende har vist sig at være 
irreversibel, er det et udtryk for, at jorden er udgået af det dyrkede

område for en lang periode. Ved karteringer i felten er der konsta
teret andre delvis opgivne agerfelter i de egne, hvor tilplantningerne 
har fundet sted, og det har ofte været en tilfældighed, om et sådant 
areal er overgået til plantage eller igen er taget ind til dyrkning under 
mere optimistiske landbrugskonjunkturer. Som regel er tilplantnin
gerne foregået på den enkelte landmands dårligste jorde, og det ses 
mange steder, at der til erstatning for det tabte dyrkningsareal er in
vesteret i opdyrkning af hede eller mose i nærheden. Der er således 
stor sandsynlighed for, at disse tilplantede landbrugsarealer afspejler 
de marginale dyrkningsområder i den pågældende egn.

De tætteste forekomster af sådanne opgivne og tilplantede dyrk
ningsfelter findes i et bælte langs isens hovedopholdslinie gennem 
Jylland fra Vejen i S til Silkeborg i N, og koncentrationen viser sig 
at være størst i det unge moræneland lige Ø for isranden. Desuden 
forekommer plantninger på gamle marker i større omfang langs med 
Gudenåen på dalens terrasseflader og endelig på Djursland langs de 
store morænebuers »yderside« og på smeltevandssletterne N for dem.

I israndszonerne er de opgivne agerarealer ofte knyttet til skrænter 
i erosionsdalene, men flere steder breder plantningerne sig også ind 
over de tilstødende plateau-flader. Hyppigheden af »ager-plantninger« 
er størst på sand- og grusaflejringer, medens morænelersområderne i 
Østjylland tydeligt danner en grænse for udbredelsen. En del sådanne 
tilplantninger forekommer også på bakkeøerne og de højeste dele af 
hedesletterne lige V for hovedopholdslinien – oftest på flyvesands
dækker eller regulære småklitter – derimod er relativt få landbrugs
arealer i det egentlige Vestjylland opgivet og tilplantet. Der synes så
ledes at være ret god overensstemmelse mellem den generelle udbre
delse af plantningerne og visse geomorfologiske hovedlinier; tolknin
gen af den lokale fordeling er langt vanskeligere, da mange forhold 
spiller ind, som det bl.a. ses i Karupådalen.

Den tidsmæssige fordeling af disse plantninger gennem det sidste 
hundrede år viser store forskelle i intensitet. De største arealer plan
tedes i 1890’erne og frem til 1912. Det var til en vis grad pengestærke 
personer – overvejende fra København – der stod bag, og resultatet 
var fx de såkaldte grossererplantager o. Vorbasse; egnens landmænd 
var dog også stærkt involveret, og mange småplantager på 10-20 ha 
blev anlagt med Hedeselskabet som vejleder. Plantningerne – såvel på 
ager som på hede har i store træk været styret af tilskudspolitikken 
fra staten og af landbrugskonjunkturerne; tilskuddede har ofte fulgt 
arbejdsløshedsperioder, og skov- og læplantninger har virket som be
skæftigelsesarbejder. Den gode beskæftigelsessituation fra 1963 med
førte en reduktion af statsstøtten, og Hedeselskabet har som formid
ler af pengene drastisk måtte nedskære aktiviteten; man stoppede så
ledes helt støtten til plantning af rødgran, da mange »juletræsmarker« 
blot blev en ny arealanvendelse med en kort omdriftstid på ca. 10 år 
– og tilskuddene sigtede mod reelle skovanlæg. De seneste landbrugs
love af 1967, 1971 og 1973 har ligeledes grebet begrænsende ind i ret
ten til at plante på landbrugsarealer, men den sidste lov giver dog 
mulighed for tilplantning af op til 10 ha pr. ejendom.

Mellem Esbjerg-Kolding i S og Lemvig-Randers i N er ca. 16.000 km2 
undersøgt for disse tilplantninger i tiden fra 1870 til 1965. Heraf blev 
35.000 ha landbrugsjord beplantet overvejende med nåletræer og især 
rødgran. Disse »ager-plantager« udgør godt 2 % af området, men til
plantningerne er som nævnt koncentreret til bestemte egne; af fx Vejle 
amts skovtilvækst på 4500 ha i perioden 1907-65 udgør de her nævnte 
plantninger på tidligere landbrugsjord langt den største del. Også på 
Djursland drejer det sig om betydelige arealer, og for Randers amt er 
godt halvdelen af tilvæksten i skovarealet siden 1880 foregået på tid
ligere dyrket jord. K. M. J.

Udsnit af målebordsblad, 1:20000
2308, målt 1875, rettet 1952, enk.r. 1957

Farveflader angiver eng (1) og mose (2) i 1952 samt tilplantning
af tidligere landbrugsarealer i flg. perioder: 3. 1875-1914

4. 1914-1952 og 5. 1952-1965
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16 Hald Sø egnen – En glacialmorfologisk hovedlokalitet

Glacialmorfologisk kort over egnen V for Viborg der viser hovedtræk 
af landskabets udformning omkring hovedopholdslinien. Placeringen 
af kortudsnittet med Hald Sø er angivet ved stipling. Udarbejdet på 
grundlag af N. V. Ussing og K. Milthers.

Kortudsnittet med Hald Sø viser en af de klassiske glacialmorfologi
ske lokaliteter i Danmark, den egn i Jylland, hvor den norske isstrøm 
i sidste istid mødtes med isstrømmen fra NØ og Ø ved den såkaldte 
hovedopholdslinie eller den Ussingske israndslinie. S og V for den fin
des udstrakte smeltevandssletter, der stedvis gennemskæres af smelte
vandsdale eller afløses af morænelandskaber – de såkaldte bakkeøer – der med 
stærkt udjævnede former rager op over smeltevandssletterne 
som et levn fra næstsidste istid. I skærende kontrast hertil udgøres 
egnen N og Ø for hovedopholdslinien af unge morænelandskaber med 
en rig formverden dannet i sidste istid. Hovedopholdslinien er dog 
ikke blot en udpræget landskabs- og jordbundsgrænse, men udgør til
lige en betydningsfuld kulturgeografisk skillelinie (se også nr. 14).

Hald Sø ligger i det unge morænelandskab i SV-enden af en stor 
dal, der forløber NØ-SV og bl.a. også indeholder Viborg-søerne. Da
len har tidligere været anset for en tunneldal i klassisk forstand, dvs. 
et resultat af en smeltevandsstrøms eroderende virksomhed under 
isen. Det var N. V. Ussing, der umiddelbart efter århundredskiftet 
fremkom med denne teori, idet han mente, at smeltevandsstrømme 
var løbet frem mod isranden i tunneler under isen. Tunnelerne skulle 
modsvare de dale, der fra NØ, ØNØ og Ø mødes SV for Viborg i 
dalen med Hald Sø. Ussing tænkte sig endvidere, at smeltevandet, der 
stod under stort tryk, blev presset de ca. 110 m op fra bunden af Hald 
Sø til tunnelens udmunding ved Skelhøje. At der har stået en gletscher
port ved Skelhøje, ses ganske tydeligt på det topografiske kort, hvor 
smeltevandssletten V for Hald Sø udgør en stor kegle med toppunkt 
ved Skelhøje. Det forhold, at smeltevand strømmer frem under isen 
under stort tryk, er kendt fra nutidsgletschere, hvor smeltevand i visse 
tilfælde kan stå som en mindre fontæne ud fra gletscherporten. På 
den anden side kan man vanskeligt forestille sig smeltevandstunneler 
af en størrelsesorden svarende til de fleste tunneldales størrelse. Tun
neldal-begrebet er derfor i de senere år taget op til kritisk vurdering, 
og det må nok konkluderes, at begrebet uden tvivl omfatter daltyper 
af forskellig glacial oprindelse. For Hald Sø dalens vedkommende 
taler alene dalens bredde på 700-1400 m stærkt imod, at den skulle 
være opstået ved smeltevandets erosion i gletscherunderlaget. Hald Sø 
bassinet er snarere iseroderet og har været udfyldt med stagneret is på 
det tidspunkt, da smeltevandet er strømmet gennem en tunnel oppe i 
denne ismasse frem til isranden ved Skelhøje. I takt med smeltevands
keglens opbygning kan man tænke sig, at dette smeltevandsløb tilsva
rende er rykket højere og højere op i ismassen.

På ovenstående glacialmorfologiske kort er det topografiske kort
udsnit placeret i en større landskabelig sammenhæng. Isen har strakt 
sig længere mod SV, end hovedopholdslinien angiver. I dette stadium 
aflejredes en smeltevandskegle, Sønderhede, med toppunkt ved den 
nordlige isrand (I). Fra Ø-isens rand strømmede et tilsvarende stort 
smeltevandsløb ud ved Engesvang ca. 20 km S for Skelhøje. Der op

stod en kegle med fald mod NV og V (IIa). Senere begyndte isranden 
at vige mod NØ til hovedopholdslinien, der inden for kortudsnittet 
nærmest må betragtes som en afsmeltningslinie, der i modsætning til 
en fremstødslinie mangler egentlige israndsbakker. Da smeltevandet 
strømmede ud fra gletscherporten ved Skelhøje, var N-isens randparti 
stagneret. Smeltevandet opbyggede en stor smeltevandskegle (IIb), der 
mod N grænsede op til den stagnerede isbræmme. Bag den 5-10 km 
brede bræmme af stagneret is opstod på samme tid en randmoræne 
dannet af en aktiv isstrøm fra N og bestående af et system af lange, 
høje bakker, der kan følges fra Stanghede i en bue mod NV over 
Mønsted og Fly. Gennem areal-afsmeltning, hvor ismassen i modsæt
ning til frontal afsmeltning hovedsagelig bortsmelter ved vertikal ud
tynding, opløstes den stagnerede isbræmme efterhånden i en mængde 
mere eller mindre spredtliggende dødispartier. Herefter blev det mu
ligt for smeltevandet at gennembryde dødisen og få afløb mod N til 
Limfjorden. Det bevirkede, at smeltevandsstrømmen fra den østlige 
del af hovedopholdslinien ved Engesvang eroderede sig ned i smelte
vandsaflejringerne i grænsezonen mellem kegle IIa og IIb. Derved 
opstod Karup Å-dal (III og IV). Tilsvarende smeltevandsløb fra Hald 
Sø området udformede Hjortedal og dalen ved Falledsgårde, der slut
ter sig til Karup dalen og ses på det topografiske kortudsnit som flad
bundede tørdale. Hvor smeltevandet i Karup Å-dal passerede dødis
bræmmen, aflejredes smeltevandssletten Hjelmhede. I dag er der et 
stort antal dødishuller i Hjelmhede som et vidnesbyrd om bortsmelt
ningen af de sidste dødisklumper, der begravedes af smeltevandets af
lejringer. Med den tilsvarende bortsmeltning af dødisen N for Skel
høje-keglen (Ilb) opstod et lavtliggende stærkt småbakket dødisland
skab med mange afløbsløse lavninger. Grænsen mellem dette landskab 
og den S for liggende smeltevandskegle er derfor en iskontaktskrænt 
med hældning mod N, som det ses ved Falledshuse.

Eftersom Hald Sø er en af de få større søer, hvis omgivelser stort 
set er uopdyrket, er området naturfredet. De mange bakkepartier om
kring søen ligger lyngklædte med spredte enebærbuske og fyr. På In- 
derøen vokser landets vestligste naturlige bøgeskov. J. K.

Udsnit af målebordsblad 1:20000
Q 17, målt 1877-78. Jernbanen fra 1906 er senere påtrykt
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17 Tre jyske byer

Holstebro og Struer
Holstebro og Struer er tvillingbyer. Men mens Holstebro er meget 
gammel, er Struer en relativ ny by, de er grundlagt omkring den 
havn, som Holstebro i 1856 fik bygget ved Limfjorden. Holstebro er 
opstået ved et vadested over Storåen, hvor den gamle vestjyske hoved
vej førte fra Thy sydover mod Slesvig og Holsten. Hovedparten af 
byen ligger stadig på de oprindelige enge og hedesletter omkring Stor
åen mellem Skovbjerg Bakkeø i S og morænelandskabet fra den sidste 
istid i N. Holstebro, der fra gammel tid har været en vigtig handels
og markedsby, er måske det mest udprægede trafikknudepunkt i Vest
jylland. Ikke mindre end 5 hovedveje fører ind mod byen, idet den 
gennemgående trafik dog i den sidste menneskealder er ført ad en 
ringvej uden om byen. Den vestjyske længdebane skaber forbindelse 
mod N til Struer og på bro over Oddesund til Thisted og mod S via 
Ringkøbing til Esbjerg. Desuden er Holstebro udgangsstation for den 
jyske radialbane over Herning til Vejle. Den tidligere privatbane over 
Ørnhøj til Ringkøbing blev nedlagt i 1961.

Også Struer er et jernbaneknudepunkt, idet den vestjyske længde
bane herfra over Skive og Viborg til Langå har forbindelse til den 
østjyske længdebane.

Både Holstebro og Struer – hhv. 32.886 og 17.242 indb. 1975 – er 
udprægede handelsbyer, men begge har dog også en betydelig industri. 
Den største virksomhed i området er Bang & Olufsens radio- og tv
fabrik i Struer (ca. 3000 ansatte). Desuden har Struer svineslagteri, 
fjerkræslagteri, brødfabrik og en stor vinduesfabrik. Blandt Holste
bros større industrivirksomheder må nævnes to slagterier, en mælke
kondenseringsfabrik og en tobaksfabrik, to jernstøberier og maskin
fabrikker og en møbelfabrik samt flere store virksomheder inden for 
tekstil- og konfektionsindustrien. Endelig skal det fremhæves, at Hol
stebro siden 1950’erne i stadig stigende grad har markeret sig i dansk 
kulturliv og nu er en af de danske købstæder, der har den største 
kulturelle aktivitet inden for kunst, teater og musik.

Silkeborg
Silkeborg er en af Danmarks nyere købstæder. Den blev grundlagt i 
1844, da brødrene Drewsen anlagde en papirfabrik, hvor den vandrige 
Gudenå udmunder i Silkeborg Langsø. Navnlig i indeværende århun
drede er byen vokset stærkt: mod V i Lysbro omkring teglværkerne 
og mod S industriforstaden Virklund, men navnlig N for Silkeborg 
Langsø, hvor størstedelen af de nyere industrianlæg nu samles, og 
hvor der også er meget betydelige parcelhuskvarterer, som strækker 
sig fra Gudenåens smeltevandsdal op over det omgivende moræne- 
landskab. Silkeborg har 42.672 indb. 1975.

I trafikal henseende har Silkeborg ikke så gunstig beliggenhed som 
Holstebro. Hovedvej A-15, der tidligere gik igennem byens hoved
gade, føres nu ad en ringvej igennem de nordligere bykvarterer. Den 
skaber mod 0 god forbindelse til Århus og mod V til Herning og 
Ringkøbing. Også når det gælder jernbaneforbindelser ligger Silke
borg ved en V-0 linje, nemlig banen, der fra Skjern på den vestjyske 
længdebane via Herning og Silkeborg når til Skanderborg på den 
østjyske længdebane. Den tidligere radialbane fra Bramminge over 
Brande, Silkeborg til Langå og Randers er nedlagt i 1971.

Industrien er langt det vigtigste erhverv i Silkeborg. Papirfabrikken 
er stadigvæk en betydelig virksomhed, men desuden er der grund til 
at fremhæve møbelindustrien og maskin- og transportmiddelindustrien 
(Leyland-busser og mejerimaskiner). Dertil kommer svineslagteri, Nep
tun-bryggeriet (der i 1960’erne flyttedes til Hårup 7 km 0 for cen
trum, ved A-15) og andre næringsmiddelindustrivirksomheder samt 
teglværker. Når det gælder beskæftigelsen er den vigtigste industrigren 
for Silkeborg dog tekstil- og konfektionsindustrien, som er repræsen
teret ved flere store virksomheder. J. H.

Udsnit af 1 cm kort, 1:100 000, 1115, rettet 1967, enk. r. 1969 (t. v.)
Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000

1214 1 NV, udtegnet 1971-72 (t.h.)
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18 Hardsyssel – Småbakket landskab med spredt bebyggelse

Til det typiske billede af det agrare landskab hører i de fleste egne af 
landet en spredt bebyggelse af gårde og landbrugshuse, et udtryk for 
at bebyggelse og territorium hører sammen og er en økonomisk og 
driftsmæssig enhed. Som oftest er det resultatet af en udflytning, der 
har sin baggrund i fællesskabets opløsning og den efterfølgende over
gang til selveje. Et eksempel på en sådan total opløsning af et gam
melt landsbysamfund ses på nr. 19. Der er dog en række tilfælde, hvor 
det ikke er muligt at henføre en spredning af bebyggelsen til udskift
ningstiden. Lige siden begyndelsen af historisk tid har man bekræftel
ser på, at der var bønder, der foretrak at flytte bort fra de bestående 
landsbyer, når det kunne forenes med loven og de hævdvundne ved
tægter. Der var tilmed nedfældet regler herfor i de gamle danske land
skabslove fra begyndelsen af 1200-tallet. Til denne kategori af enkelt
gårde skal henregnes de mange middelalderlige enkelttorper og de 
gårde, der opstod som følge af renæssancetidens dyrkningsekspansion. 
Mange herregårde og storgårde har således deres oprindelse på denne 
måde, se fx nr. 26 (Vorsådalen).

Men tilbage bliver der endnu egne, hvor en enkeltgårdsbebyggelse 
ikke kan forklares ved en udflytning, men må tolkes som enkeltper
soners pionerarbejde, og hvor fællesskabets regler aldrig har vundet 
hævd. Et typisk eksempel herpå er Bornholm, hvor der aldrig har ek
sisteret landsbyer, og det gælder også for dele af Midtsjælland, Vis
senbjergegnen på Fyn, det østlige Vendsyssel samt områder i Midt- og 
Vestjylland, ikke mindst det gamle Hardsyssel. Ser man bort fra Born
holm, hvor granitundergrunden skaber andre forhold, og fra de midt
jyske hedeegne, er det et fælles træk for enkeltgårdsegnene, at terrænet 
er kuperet. Det kan være høje randmorænebakker, men hyppigere 
drejer det sig om den specielle topografi, der er knyttet til dødisland
skabet, som illustreret på kortudsnittet overfor.

Det karakteristiske for dette er det urolige, småbakkede relief, der 
blev til ved den langsomme afsmeltning af den N fra kommende is, 
der i denne egn havde sin ydergrænse langs en linie, der på kortet 
kan følges fra Fabjerg over Rom kirke og Lomborg til Ramme. Langs 
denne sker der en tydelig ændring i kurveforløbet fra lukkede til mere 
åbne kurver, der forløber konformt, samtidig med at terrænet hæl
der svagt mod S-SØ, antydende at her ligger overgangen til hede
slettetopografien. På hedesletten ligger Kronhede plantage.

Dødistopografien giver sig tydeligt til kende over det meste af kor
tet ved de mange, små vandhuller og pletter med eng. En enkelt sam
let subglacial smeltevandsstrøm har skabt den tunneldal, hvori Lem 
Vig ligger, og i hvis bund byen Lemvig er vokset op. Tunneldalen 
fortsætter videre mod S indtil hedeslettens kegletoppunkt Ø for Rom, 
og i dalbunden ligger Lemvig Sø.

Dødistopografien med dens mange afløbsløse lavninger og mellem
liggende isolerede bakketoppe bevirker, at landbrugets to vigtigste 
areelle ressourcer, ageren og engen, er splittet op i utallige småpartier. 
En sådan landskabsform og en sådan ressourcefordeling stimulerer en 
enkeltgårdsbebyggelse frem for landsbyer, idet overfladeeksponerin
gen, jordbundsforholdene og de hydrologiske betingelser veksler inden 
for ganske korte afstande, forhold, der ville besværliggøre et dyrk
ningssystem mellem mange i et. fællesskab, idet transporterne inden 
for byens domæne ville blive næsten uoverkommelige, ligesom en ret
færdig ligefordeling af jorden mellem deltagerne i landsbysamfundet 
ville blive yderst vanskelig. Når det går højt, har man haft et partielt 
fællesskab mellem 4 til 5 gårde, som angivet i nedenstående tabel, der 
viser bebyggelsesenheder i 1688.

Antal enheder med enkeltgård dobbeltgårde 3 el. flere gårde

Hove sogn 20 2 3
Rom sogn 12 1 2
Borbjerg sogn 33 3 6
Ramme sogn 34 1 3

At enkeltgårdsbebyggelsen ikke er nogen nyskabelse, men kan føres 
meget langt tilbage i tid, har arkæologen, historikeren og geografen 
Therkel Mathiassen vist i sit store værk om Vestjyllands oldtidsbe
byggelse. Men også et andet træk viser hen til en gammel bebyggelse.

Stednavne som Lem, Rom, Dybe, Ramme, Hove og Trans hører til 
vort allerældste navnelag, og navne som Nissum, Heldum, Voldborg, 
Lomborg, Tørring og Fabjerg giver dem ikke meget efter, idet de alle 
peger hen på tiden forud for Vikingetid.

I forbindelse med enkeltgårdsbebyggelsen må også nævnes de mange 
enligtliggende kirker, der i en landsbyegn oftest ville være indicier på 
en senere forsvunden eller flyttet landsby, men som historien har vist 
ikke har eksisteret her. Næsten alle de på kortudsnittet navngivne 
gårde findes også på Videnskabernes Selskabs kort og er et andet ty
pisk træk ved en primær spredt bebyggelse. Ligeledes er de omtalt i 
Matriklen 1688, hvor deres hartkorn og det dyrkede areal kan aflæses, 
og hvoraf også dyrkningssystemet fremgår. Endnu et karakteristisk 
træk for egnen er de små og få herregårde. Hardsyssel har i sin tid 
hørt til Ribe bispestol og skattede til denne, men der har været ikke så 
få selvejergårde.

Tiden efter landboreformerne har ikke ændret meget i det rurale 
bebyggelsesmønster, selv om der er føjet nogle flere mindre brug til, 
og antallet af nyoprettede brug efter husmandslovene 1899 og igen 
1919 er meget ringe. Det nye islæt er stort set indskrænket til de få 
servicecentre af lavere orden, der blev aktuelle, efterhånden som mar
kedsøkonomien slog igennem i slutningen af det 19. århundrede. Disse 
centre har her ikke mulighed for at vokse op på landsbybasis, som det 
er almindeligt i andre egne, men de har så at sige været henvist til at 
gro op på bar mark. I spillet om deres lokalisering har jernbanen væ
ret den vigtigste faktor, og de nye servicebyer er vokset frem, hvor 
stationen ligger ved et vejkryds, som tilfældet er ved Ramme og Bon
net. I modsætning hertil er Tørring Huse en vejorienteret bydannelse. 
Men på grund af nærheden til Lemvig og det begrænsede lokalmarked 
har ingen af disse tre formået at tiltrække mere end nogle få service
funktioner af lavere orden. Kun hvor særlige forhold har gjort sig 
gældende, som i Nr. Nissum med højskole og seminarium, har der 
været basis for flere centeraktiviteter.

Som middelalderlig købstad blev Lemvig allerede tidligt i kraft af 
sine købstadsprivilegier det naturlige handelscenter for et udstrakt op
land. Gennembruddet af Aggertangen og – senere – etableringen af 
Thyborønkanalen åbnede en ny vej ud af Limfjorden og betød en 
kraftig stimulans til den side af byens aktivitet, der var rettet mod 
fjorden og via Thyborønkanalen mod Nordsøegnene, idet købstaden 
forinden havde været trykket af konkurrencen fra Aalborg. I dag 
dækker oplandet stort set Skodborg og Vandfuld herreder og strækker 
sig mod Ø næsten til Struer, mod S til Bækmarksbro og mod N til 
Thyborøn. Byen er på den måde blevet i stand til at opretholde et 
ganske anseligt serviceniveau inden for detailhandel, mens konkurren
cen fra Holstebro gør sig gældende med hensyn til udvalgsvarer samt 
den personlige og offentlige service.

Blandt Lemvigs oplandsfunktioner må også nævnes havnefunktio
nerne, specielt dem der har tilknytning til fiskeriet, idet byen betrag
tes som hjemsted af mange Nordsøfiskere, der ellers søger Thyborøn. 
De klimatiske forhold begunstiger her Lemvig i forhold til Thyborøn, 
der plages af virkningerne af havgus og kraftige vinde, og for fiskeriet 
spiller det en mindre rolle, at Lemvigs beliggenhed i bunden af en tun
neldal i nogen grad er hæmmet med hensyn til oplandsforbindelser. 
Trafikken mellem den gamle bykerne og forstæderne på de to plateau
sider henholdsvis mod Ø og V generes af de stejle, serpentineagtige 
sving, der må overvindes på Østerbjerg og Vesterbjerg. Da banen fra 
Vemb anlagdes i 1879, valgte man derfor at placere banegården oppe 
på Vesterbjerg, selv om det lykkedes at føre et specielt udformet 
havnespor ned i dalbunden. Fleroppe har der siden udviklet sig en 
forstadsbebyggelse, hvortil også er knyttet den industri, som plads
forholdene nede i dalen hindrede. Tilkørselsforholdene til den gamle 
bydel er dog bedrede efter bygning af en ny forbindelse op gennem 
tunneldalen med tilslutning til Holstebrovejen. Langs denne og centre
ret omkring Rom er der gennem 1960’erne og 1970’erne opstået et nyt 
industrikvarter, og en afgørende faktor har her været de gunstige og 
rigelige pladsforhold, som moderne industri stiller krav om. V. H.

Udsnit af 2 cm kort, 1:50000
1115 IV, udarbejdet 1958, enk. r. 1971
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19 Spøttrup i Vest Salling – Husmandskoloni

Kortbladet dækker et område af det vestlige Salling S for Harre Vig 
og er en del af den i 1970 oprettede Spøttrup kommune. Overfladen 
er en bølget moræneflade, der i Volshede Høj når 38 m, og som mange 
steder består af lette jorde, der viser tilbøjelighed til sand- og muld
flugt, som det bl. a. kommer frem i sanddigerne, der dannes i bunden 
af de talrige læhegn af gran, tjørn og seljerøn. Ind i bakkelandet skæ
rer der sig to lavninger, hvori ligger henholdsvis Mollerup Sø med 
dens særprægede og rige omgivende engvegetation, og den i 1940’rne 
udtørrede Spøttrup Sø. Disse lavninger var i litorinatid fjordarme fra 
Kås Bredning, men foruden dem findes der betydelige hævede hav
bundsarealer fra stenalderen i kortudsnittets nordlige del ved indløbet 
til Lysen Bredning og Harre Vig, hvor de mange steder bræmmes af 
lave klitter. Lyngheder har tidligere haft stor udbredelse, hvilket navne 
som Røddinghede og Gammelhede (nu Ny Spøttrup) er vidnesbyrd 
om. På tidligere hede ligger også de 3 store plantager: Lysenhede, 
Krejbjerg og Ginderup. For at hindre højvande fra Limfjorden i at 
trænge ind i de gamle fjordarme har man flere steder opført beskyt
telsesdiger med pumpeanlæg, der skal regulere vandstanden indenfor. 
Bunden af den tidligere Spøttrup Sø ligger således en halv meter un
der havspejlet.

Det oprindelige kulturlandskab domineredes af en række små og 
mellemstore landsbyer som Rødding (13 gårde), Kærby (3 gårde), 
Mollerup (7 gårde), Knudsby (7 gårde), Krejbjerg (15 gårde) og Over 
og Neder Ginnerup (hhv. 5 og 3 gårde). Derudover var der et antal 
enkeltgårde som Kærgårde, Grundvad, Overgård, Humlegård, Ny 
Spøttrup (Gammelhede), Nymølle samt hovedgården Spøttrup. Ialt 
fandtes der i 1688 36 gårde og 5 huse i Rødding sogn og 37 gårde 
og 9 huse i Krejbjerg sogn. Egnen har i øvrigt haft en meget tidlig 
og tæt bebyggelse også i forhistorisk tid, hvad de mange anselige old
tidshøje vidner om.

Et karakteristisk træk ved den nuværende landbrugsbebyggelse er 
den store spredning af gårdene bort fra landsbyerne, der fandt sted i 
forbindelse med og efter udskiftningen i 1780’erne. Man finder så
ledes ikke i denne egn – som så ofte – stjerneudskiftningen praktise
ret, men derimod en blok- og rækkeudskiftning.

Samtidig med landboreformerne skete der en stor udvidelse af det 
dyrkede areal og en forøgelse af gårdantallet. Mellem 1688 og 1885 
voksede således det dyrkede areal fra 817 ha til 1704 ha i Rødding 
sogn, dvs. en fordobling, og i Krejbjerg sogn fra 631 ha til 963 ha, 
dvs. en forøgelse med 50 %. Interessantere i denne forbindelse er det 
dog, at Rødding sogn samtidig øgede sit gårdantal fra 36 til 59, mens 
Krejbjerg viser det normale forløb: et uændret gårdantal før og efter 
udskiftningen. Denne forskel i udviklingen mellem de to nabosogne 
beror sikkert på, at Rødding havde langt flere græsningsarealer til 
rådighed (510 ha) end Krejbjerg (239 ha). Sidstnævnte havde til gen
gæld dobbelt så meget hede som Rødding i 1885.

Udskiftningstidens udparcellering af udmarksjorder og hedelodder 
betød også en chance for de mange jordløse husmænd, der fik tillagt 
jord på disse steder, kendelige ved stednavne som Røddinghede og 
Knudstrand. I Rødding var der således indtil 1885 oprettet over 100 
husmandsbrug, men i Krejbjerg kun 25.

Typisk for forrige århundredes husmandspolitik blev ingen af disse 
landbrugslodder store nok til, at en familie kunne ernæres på dem. 
Ifølge loven skulle der ganske vist stilles jord til rådighed for sognets 
husmænd som kompensation for den ved udskiftningen mistede græs
ningsret på bøndernes jord, men man var nok så meget optaget af at 
bibeholde den billige arbejdskraft, som husmændene repræsenterede, 
til erstatning for den ophævede hoveritjeneste og for den medhjælp, 
som bønderne havde haft som betaling for husleje. De udstykkede 
huslodder blev derfor sjældent over 2-4 tdr. Id., en brugsstørrelse, der 
fortsat gjorde husmændene afhængige af bøndernes hjælp ved mark
arbejdet – en ydelse der betaltes med arbejdskraft. Både bønder og 
herremænd var på den måde sikret den fornødne medhjælp. Fasthol
delsen af husmændene i sognet blev særlig aktuel efter 1870, da ud
vandringen til Amerika satte ind, samtidig med at den begyndende 
industrialisering i købstæderne fristede med højere lønninger, end der 
kunne opnås i landbruget. Den første lovmæssige udstykning til hus
mandsbrug af 1899 med revisioner 1904 og 1909 betød kun få forbed
ringer af brugsstørrelsen, selv om loven af 1909 betød en holdnings

ændring over for småbrugerne, idet man nu ønskede oprettelse af selv
stændige brug. Arbejdskraftproblemet mentes løst, og nu gjaldt det en 
øget landbrugsproduktion. Virkningen af dette lovkompleks blev dan
nelsen af over 10.000 statsjordbrug frem til 1920, nogenlunde jævnt 
fordelt over landet i forhold til antallet af bestående brug, selv om 
lokale forskelle gjorde sig gældende. Der oprettedes således et stort 
antal på Mors, men kun ganske få i den del af Salling, som kortud
snittet viser.

Langt mere vidtgående følger fik derimod den følgende udstyk
ningslovgivning af 1919, selv om det skete på et sent tidspunkt, nemlig 
i forbindelse med udstykningen af herregården Spøttrup i 1937. Dette 
år nedbrændte avlsbygningerne til Spøttrup totalt, og den daværende 
ejer valgte at sælge hele godset til Statens Jordlovsudvalg, der samme 
år udstykkede jorden til 26 jordrentebrug (Spøttrupmark) på omkring 
10 ha’s størrelse, mens et mindre sandflugtsramt areal deltes i små
parceller mellem lodsejerne og beplantedes med frugttræer. De fleste 
af disse brug drives endnu traditionelt med blandet drift, og kun få 
har satset specielt på svineavl. Disse brug på ca. 10 ha har også indtil 
videre vist sig levedygtige i den forstand, at kun få af brugerne har 
søgt job uden for landbruget og er blevet deltidslandmænd. Omvendt 
er der kun sket få fornyelser eller udvidelser af de oprindeligt opførte 
landbrugsbygninger.

Hovedgården Spøttrup hørte i middelalderen til Viborg bispedømme 
og opnåede at få birkeret under navnet Krejbjerg birk eller Spøttrup 
birk. Ved reformationen blev Spøttrup inddraget under kronen, der 
forlenede ejendommen til rigsmarsk Otte Krumpen, hvorefter den 
skiftede forlening mange gange. Godset bestod da foruden af hoved
gårdsjorden af 76 bøndergårde og 4 møller, som godset i det store og 
hele beholdt, indtil et konsortium bortsolgte bøndergodset i 1850. I 
1803 var Spøttrup overgået til Nis Nissen, der lagde vægt på stude
opdræt, hvilket de store engarealer stærkt indbød til, og han gjorde 
gården til et mønsterbrug, men forsømte til gengæld slottet.

Spøttrup slot (Borgen) afhændedes efter statens køb i 1937 til inden
rigsministeriet, som ved Nationalmuseets foranstaltning foretog en 
gennemgribende restaurering, og det indrettedes til museum som en 
af landets bedst bevarede borge fra senmiddelalder. Selve borgen om
gives nu som oprindelig af et dobbelt sæt grave og volde, efter at vol
dene var blevet delvis sløjfede omkring 1870. På samme måde er den 
indre rumopdeling ført tilbage til sin oprindelige renæssanceskikkelse, 
efter at forfaldet havde fået lov at brede sig siden begyndelsen af 
1800-tallet. Til slottet, der som museum efterhånden er blevet udstyret 
med samtidigt inventar gennem udlån fra Nationalmuseet, hører en 
restaurant med stort parkeringsanlæg på de nedbrændte avlsbygningers 
plads samt en smukt anlagt have med sjældne planter, bl. a. en sam
ling giftplanter og krydderurter, mens en tidligere anlagt løgpark ikke 
længere eksisterer. I tilknytning til borgens anlæg opførte Rødding 
kommune i 1969 en stor sportshal, Spøttruphallen.

Områdets servicecenter er Rødding, der var endestation for den i 
1924 oprettede, men igen i 1966 nedlagte Vestsallingbane. Ud over 
vejføringen er der intet spor af den gamle landsby tilbage, men byen 
består i sin kerne af små rødstenshuse på de tidligere gårdes plads. Et 
parcelhuskvarter fra stationsbytiden ligger ved den nedlagte Spøttrup 
station, mens tiden derefter er repræsenteret ved en moderne parcel
husudstykning i den nordøstlige bydel. Den nyeste udvikling i kom
munen er en omfattende udstykning til sommerhusgrunde af kyst
strækningen mod Kås Bredning (Knud Strand), der sammen med til
grænsende områder længere mod S i Spøttrup kommune er i færd med 
at udvikle sig til et betydeligt rekreativt center, hvori også indgår 
kommunale planer om en marina. Efter en kraftig mindskning i fol
ketallet siden 1930 er der i løbet af 1970’erne en fornyet befolknings
tilvækst at spore i Spøttrup kommune, et ikke usædvanligt udviklings
forløb for en landkommune, der ligger inden for rækkevidde af et 
ekspanderende bysamfund (Skive), og som besidder en række efter
tragtede miljøkvaliteter. V. H.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000
1116 II SØ, målt 1881-82, rettet 1959, enk. r. 1971
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20 Thyborøn – Limfjordstangen – Vestkystfiskeri

Nissum Bredning – Limfjordens vestlige afsnit – afgrænses mod S af 
randmorænelandskabet omkring Lemvig, der når ud til Vesterhavet 
ved den 20-25 m høje klint Bovbjerg S for Ferring. På tilsvarende 
måde afgrænses den mod NØ af Sydthys stedvis meget høje bakkeland, 
der danner klinter mod Krik Vig S for Vestervig og går over i marine 
forlandsdannelser, fx Røjensø Odde og Draget V for Lyngs, hvor ho
vedvej 11 og banen Struer-Thisted føres over.

Mellem disse to markante områder har Vesterhavet dannet et ejen
dommeligt system af tanger og lave holme (»rønner«). Det udgør Nis
sum Brednings afgrænsning mod V, men som en meget ustabil barriere, 
der i perioder har spærret Vesterhavet ude og til andre tider skabt mu
ligheder for passage. Hele systemet kan siges at være fastgjort mellem 
to modstandsområder, idet det mod S går ud fra bakkelandet S for 
Ferring Sø og V om denne over Harboørfladen føres ud på Harboør 
Tange og frem til Thyborøn kanal; i N udgår de marine dannelser 
ved Flade Sø og Agger samt selve Agger Tange fra bakkeområdet om
kring Lodbjerg kirke.

Opmærksomheden samler sig i denne kortbladsbeskrivelse især om 
de to smalle landtanger. De er begge opbygget som strandvoldsyste
mer og har et bundlag af sten og sand. Ud mod Vesterhavet ligger en 
lav klitrække, mens østsiden danner strandenge og laguner. Som nav
nene viser, kan Rønland og Thyborøn betragtes som lavtliggende støt
tepunkter for tangedannelsen.

Ned gennem historisk tid findes der beretninger om, at hav og storm 
er gået til angreb på denne svage kyststrækning, har overskyllet de lave 
tanger og undertiden gennembrudt dem, så der åbnedes for gennem
sejling, for siden ved tilsanding at lukke dem igen. Man ved således, 

at det var fra Limfjordens vestlige munding, at Knud den Store med 
sin flåde søgte at holde sammen på sit »imperium«. Omkring 1100 
sandede udløbet til, og det er måske en af grundene til, at bispesædet 
i det nordjyske stift (oprettet o. 1060) i 1130’erne blev flyttet fra Ve
stervig til Børglum i Vendsyssel. Augustinerklostret i Vestervig blev 
opretholdt indtil reformationen, og herfra førte den vej, ad hvilken

man fra Thy over Limfjordstangen drev kvæget, især stude, ned gen
nem Jylland til de sydlige markeder. Tangen var i det 17. århundrede 
sammenhængende og forholdsvis bred med en høj klitrække mod V 
og agre og enge ind mod Limfjorden; men fra denne periode begyn
der nedbrydningen, dels ved sandflugt, dels ved at havrendinger bry
der ind over tangen. Aggertangens historie er behandlet i det første 
hæfte af Geografisk Selskabs Tidsskrift (1877). Heri anføres, at Agger 
sogn i 1671 havde 50 tdr. hartkorn, medens det i Chr. V’s matrikel fra 
1688 slet ikke er vurderet. Der var dog stadig forbindelse fra N til S, 
indtil de dramatiske ændringer indtraf i 1800-tallet, som det belyses 
af kortskitsen.

Under de tilsyneladende stabile forhold, der var opnået ved omfat
tende sikringsarbejder siden 1870’erne, byggedes i årene 1914-17 en 
fiskerihavn ved Thyborøn kanals sydside. Den 800 m lange dækmole 
på nordsiden af indløbet til kanalen fuldførtes i 1922; vej og jernbane 
til havnen løber på det østlige dige. Thyborøn kanal var oprindelig en 
omtrent Ø-V-gående rende, men den senere dannede sandtange, Sva
neholm, har ved sin vækst bevirket, at kanalens dybe del er tvunget 
mod S. I tilslutning til havnen er der vokset en by op, der navnlig si
den 2. verdenskrig har haft en kraftig vækst. Folketallet var således 70 
i år 1900, 607 i 1930 og 2425 i 1970. Af dens 939 erhvervsaktive var 
302 beskæftiget ved fiskeri, og Thyborøn er nu en af landets største 
fiskeribyer. 168 arbejdede i fremstillingsvirksomhed, overvejende ved 
de to industrier på Rønland, fiskemelsfabrikken (35 ansatte) og Che
minova A/S (350 ansatte). Desuden indgår Thyborøn havn som et vig
tigt led i Vesterhavskystens sikkerhedstjeneste med fyr, radiostation 
og redningsstation. I de senere år er turismen blevet en mærkbar ind
tægtskilde for området. Gennembruddet ved Thyborøn har betydet en 
næsten fuldstændig adskillelse af de to dele af den tidligere Agger
tange. Sejladsen tværs over kanalen er ringe, og der er ingen regulær 
vejforbindelse mod N til Agger. Både i økonomisk og administrativ 
henseende er Thyborøn orienteret mod S og blev i 1970 sammenlagt 
med Harboør i en fælles kommune under Ringkøbing amt.

Som det fremgår af ovenstående tabel over Vesterhavshavnene, er 
torsk nu den vigtigste konsumfisk både efter vægt og værdi fulgt af 
rødspætte, der indtil slutningen af 1960’erne var den førende art til 
konsum. I Hirtshals og Skagen er sild vigtigst efter vægt og torsk efter 
værdi, nr. 2 er her sej. Tilsammen tegner disse 6 havne sig for 84 % 
af hele Danmarks fiskeri efter vægt og 68 % efter værdi. Kun i Hvide 
Sande er den værdimæssige andel større end den vægtmæssige; denne 
særstilling skyldes, at konsumfisk udgør en relativt stor andel af fang
sten (27 % mod 3-11 % for de øvrige havne), og den forstærkes af de 
høje priser på tunge. Forskellene i antallet af landinger i forhold til 
fangsten hænger sammen med, at bådstørrelsen varierer meget. N. N.

Udsnit af 1 cm kort, 1:100000
1115, rettet 1967, enk.r. 1969 og 1116, rettet 1969, enk.r. 1970

Landing af fisk fra danske fiskefartøjer i 1974 i flg. havne (vægt i 1000 t):

Esbjerg
Hvide
Sande Thyborøn

Hanst
holm

Hirts
hals Skagen

Konsumfisk
Rødspætte 6,9 2,2 4,7 2,4 1,6 1,3
Tunge 0,02 0,4 0,06 – – 0,02
Kuller 0,4 0,3 2,8 1,7 0,7 0,6
Torsk 11,7 14,3 11,1 6,0 4,1 4,4
Sej – – 0,2 1,0 2,1 3,0
Sild – 0,5 0,02 0,3 5,9 5,1
Makrel – – – 0,1 1,4 0,2
Anden fisk
+ krebsdyr 1,7 1,1 2,0 1,7 1,4 3,4
Ialt 20,7 18,8 20,5 13,3 17,2 18,0

Industrifisk 590,5 50,5 168,6 122,3 264,5 213,3

Værdi i mill. kr.
Konsumfisk
Industrifisk

64,2
311,0

71,7
21,5

69,2
81,9

49,5
58,0

47,0
125,4

61,6
104,1

Antal landinger 9180  14951 14353 11507 9810 30958

Videnskabernes Selskabs 
kort 1791 viser tangens 
daværende placering med 
flere landsbyer og den 
N-S-gående vej. I 1825 
dannedes et gennembrud
4 km S for Agger, der 
ved nye stormfloder ud
videdes, så det i 1834 
kunne besejles. En storm
flod dannede i 1862 to 
nye gennembrud, et nord
ligt, der igen sandede til, 
og et sydligt, der udvik
lede sig til Thyborøn ka
nal. Den nuværende pla
cering af tangerne er vist 
med rødt. Tilbageryknin
gen medførte, at lands
byerne blev bortskyllet; i 
1695 lå Agger Kirke 1000 
alen fra havet, i 1838 var 
den forsvundet. Før gen
nembruddene var tilbage
rykningen ca. 4 m om 
året, efter voksede den til 
ca. 15 m, nu er den o. 2 m 
pr. år. Siden 1884 er der 
bygget ca 35 høfder på 
Harboør og ca 30 på Ag
ger Tange samt flere di
ger. Et paralleldige med 
jernbane og vej er bygget 
i 1950’erne.
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21 Hanstholm – En kunsthavn i nordvest

Navnet Hanstholm har flere betydninger. Det bruges som betegnelse 
for et stort bakkeområde mellem Hansted og Vigsø, som benævnelsen 
Hanstholm havn og som navn for byen og kommunen Hanstholm. 
Stedet ligger i NV Jylland, hvor Nordsøen og Skagerrak mødes. Nordsø
kysten fra Blåvandshuk til Hanstholm er omtrent en lige linje, der fra 
egnen ved Ferring drejer noget mod NØ og fortsætter over Hanst
holm til Roshage, som danner grænsen mellem den vestvendte Nordsø
kyst og den buede kyst mod Skagerrak. I ældre tid har man både mod 
Nordsøen og mod Skagerrak haft en række landingspladser, hvor fisker
både og sandskuder kunne lande, og herfra førte bløde, sandede veje 
ind til de landsbyer, der lå 5-10 km fra kysterne, men som alle havde 
vejforbindelse mod S og mod Ø.

Nordsøkysten og Skagerrakkysten er ret forskellige. Tidevands
udsvinget ved Hanstholm er kun 0,5 m, men stormvirkningen og de 
meteorologiske vandstandsændringer spiller en betydelig rolle for ky
stens udformning. På strækningen Hanstholm-Klitmøller, der udgør 
Statens vildtreservat, har man et ret varieret klitbælte af samme op
bygning som vist i nr. 22, idet dog parabelklitterne er svagere udviklet 
her. Til gengæld er sandsletten rig på små, vandfyldte afblæsnings
huller, mens de noget større søer, deriblandt Nors Sø, har en anden 
oprindelse. På grund af deres store dybde – Nors Sø ligger 14 m over 
havet og er 22 m dyb, og Blegsø er 6 m dyb – må de opfattes som 
afspærrede dele af det tidligere Litorinahav, hvis gamle klinter de 
støder op til. Det her inden for liggende istidslandskab har kalkunder
grunden stikkende frem til overfladen, næsten kun dækket af flyve
sand, og her finder man de i Danmark sjældent forekommende jord
faldshuller og andre karstfænomener. Tværs gennem reservatet og lige 
inden for havklitten er bygget en moderne vej til Klitmøller og videre 
sydpå, der især tjener turisttrafikken. Lavningen, der skiller reservatet 
fra Hanstholmknuden, og hvor b1. a. voldstedet af GI. Nørtorp ligger, 
har i sin tid indgået i en plan om en skibsfartkanal mellem Hanstholm 
og Limfjorden.

Den nordlige og den østlige del af det på kortet afbildede område 
har en anden karakter end det store sydvestlige felt. Hanstholmknuden 
er en lille provins for sig, hvis højeste punkt, Hjertebjerg, er 67 m. Alle 
fire sider af knuden er stejle skrænter og den nordlige mod Vigsø 
Bugt er overdækket af et lag flyvesand. Knuden er godt 2 km bred og 
9-10 km lang og indeholder en højtliggende blok af danium-kalk med 
et tyndt overtræk af morænedannelser. Det er et gammelt landbrugs
område, der for størstedelen har været under kultur, men den udsatte 
beliggenhed ud mod NV-vinden og den lette jordbund har tvunget 
landmændene til at gennemføre en yderst omhyggelig hegning. Hanst
holm-knuden har især haft betydning – bl. a. for handelen på Norge – i den 
periode, da der ikke var gennembrud i tangen ved Thyborøn.

Hanstholm havn
Efter gennembruddene på Agger-Harboør-tangen, navnlig efter 1825, 
tog man spørgsmålet om havneanlæg i Hanstholm under behandling, 
men først mere effektivt, da det store Thyborøn-gennembrud kom i 
1862. I året 1900 udgaves en betænkning med mange udkast til havne
anlæg langs den jyske vestkyst. Heri findes en plan om en havn ved 
pynten Roshage, altså et nordvendt anlæg med en yderhavn, en inder
havn og en bassinhavn mellem Roshage og det Ø for liggende Næs
hage. Man offentliggjorde i samme betænkning et udkast til et havne
anlæg ved Klitmøller, hvor man tænkte sig at bruge knuden Ørhage 
som det sydlige støttepunkt for en sydvestlig mole.

I 1917 vedtog rigsdagen et forslag til anlæg af Hanstholm havn fra 
et punkt beliggende NV for Hansted kirke med støtte i det lille næs 
Helshage. Dermed var planerne om bygningen af Roshage- og Klit
møller-anlægget begge opgivet. Opførelsen af Hanstholm havn efter 
forslaget af 1917 mødte store vanskeligheder. Man begyndte med den 
sydlige havnemole, men allerede her mødte man væsentlige hindrin
ger af vandbygningsteknisk og økonomisk karakter, og det lykkedes 
ikke at fuldføre byggeriet.

Man stod på den tid over for to store opgaver, et indgreb i Thy
borøn-kanalen og dette anlæg af en havn på den vestlige, åbne strand. 
De mænd, som arbejdede med opgaven i de følgende 15 år måtte 
give op, og Vandbygningsvæsenet overtog arbejdet. Under krigen 
1939-45 blev en stor del af befolkningen i Hanstholm evakueret, og 
planlægningen – og vedligeholdelse af det opførte sydvestlige værn – 
blev afbrudt. Den varierende politiske holdning til Hanstholm havn 
belyses også af, at der i 1949 påbegyndtes et omfattende reparations
arbejde efter en beslutning fra 1941, medens man allerede i 1951 over
vejede at afvikle byggeriet. I 1939 oprettede man de første egentlige 
laboratorier for kystforskning her i landet – fra 1964 et egentligt 
Vandbygningsinstitut – og man fik her en mere sikker kundskab om 
en række kystprocessers virkemåde og resultater. Sidst i 1950’erne eta
bleredes et modelforsøg for Hanstholm havn, og resultatet heraf blev, 
at en molehavn med en særlig føring af de store hovedmoler kunne 
undgå en opfyldning af det passerende sand, der var anslået til ca. 
700.000 m3 pr. år. Undersøgelserne blev, sammen med en række andre 
målinger, bestemmende for, at man ved lov af 29. april 1960 vedtog 
at bygge den nuværende Hanstholm havn.

Arbejdet er nu fuldendt. Inderhavnen dækker et areal på ca. ½ km2 
og er afgrænset fra yderhavnen af to dækmoler. Den sydvestlige hav
nemole har en højde af ca. 10 m over havet. Der er indrettet en fiskeri
havn i den nordøstlige og en trafikhavn i den vestlige del af det indre 
havnebassin.

Hanstholm by og kommune
Den nuværende Hanstholm kommune omfatter sognene Hansted, 
Ræhr, Vigsø, Hjardemål, Lild og Tømmerby, mens den gamle kom
mune fra før 1970 kun udgjordes af de tre førstnævnte. Befolknings
udviklingen i denne sidste afspejler på mange måder den noget skif
tende politiske holdning til bygningen af en havn – foruden naturligvis 
krigsårenes evakuering; dette kan aflæses af nedenstående befolknings
kurve.

Langt den overvejende del af befolkningsekspansionen er sket i 
Hanstholm by, der i 1970 havde 1716 indb. Den hermed forbundne 
byggeaktivitet afspejler sig derigennem, at 315 af de 500 boliger (1970) 
– hvoraf 449 er enfamiliehuse – er opført efter 1960. Hertil skal så 
lægges de mange nye erhvervsvirksomheder. Tilsvarende har den store 
tilvandring givet sig udslag i befolkningens aldersfordeling, idet 34 % 
er under 15 år, men kun 3,5 % er over 65 år. Erhvervsfordelingen 
(erhvervsaktive) i Hanstholm by viser 107 i primære erhverv, 208 i 
sekundære og 353 – eller næsten halvdelen – i tertiære erhverv.

De følgende oplysninger om antal arbejdspladser og pendlere gæl
der hele den nye storkommune i 1970. Ud af 1823 erhvervsaktive be
skæftigede landbruget 339, fiskeriet 247, industrien 300 (deraf 79 i 
næringsmiddel-, 46 i transport- og 33 i maskinindustri). 284 var be
skæftiget i bygge- og anlægssektoren, 206 i handel og omsætning, 145 
i transport samt 245 i tjenesteydelser (deraf 74 i hotel- og restaura
tionsbranchen). Bag en ganske ringe forskel mellem den såkaldte nat
befolkning (2005 hjemmehørende erhvervsaktive) og dagbefolkningen 
(2002 beskæftigede personer) skjuler sig, at 278 havde deres arbejde i 
en anden kommune, mens til gengæld 275 var indpendlere til Hanst
holm. Mellem disse sidste var bl. a. fiskere og personer i byggeriet, 
mens udpendlerne overvejende var industriarbejdere til Thisted.

N. N.

Udsnit af  2 cm kort, 1:50 000
udarbejdet 1960, enk. r. 1972

Fra et indbyggertal på 
1200 i 1901 sluttede den 
gamle Hanstholm kom
mune med 2638 i 1970. 
For den nuværende kom
mune er det tilsvarende 
tal for 1970 4934 og for 
1975 i alt 5379 personer. 
Evakueringen under 2. 
verdenskrig er antydet 
med den stiplede linje.
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22 Thy – Et sandflugtsområde

Den aeoliske virksomheds formskabende evne har gjort sig gældende 
mange steder i Danmark, og da specielt i Jylland, hvor flyvesands
topografien efter en planimetrisk opmåling kan opgøres til at dække 
et areal på 1650 km2 eller 5,6 % af hele halvøens areal. Heraf er noget 
over halvdelen knyttet til den jyske vestkyst, mens resten er indsande, 
dels på de glaciofluviale hedesletter og dels på næstsidste istids ud
vaskede moræner; i de ovennævnte tal er ikke medregnet sådanne 
arealer, hvor talrige facetslebne sten i overfladen er umiskendelige 
tegn på en fossil afblæsning af de øvre jordlag, sådan som det også 
kendes i dag (se nr. 10). Medregnes disse afblæsningsflader, kommer 
man op på, at mindst 10 % af Jyllands overflade er omlejret af vin
den. De største og mest markante flyvesandsområder ligger dog i 
direkte tilknytning til den jyske vestkyst fra Rømø i S til Skagen i N, 
foruden langs den nordlige del af den jyske Kattegatkyst.

Det her gengivne kortudsnit fra Thy, der er opmålt 1883, illustrerer 
tre af de vigtigste formelementer i flyvesandstopografien. Yderst mod 
V, lige inden for havstokken, ligger et sammenhængende bælte af op 
til 20 m høje havklitter, hvor vinderosion og nytilførsel af sand fra 
forstranden tilsammen skaber en aldrig hvilende topografi af hvide 
eller svagt bevoksede klitter. Denne havklitbræmme strækker sig ca. 
800 meter ind i land, hvor den afløses af en kilometerbred sandslette, 
udformet på hævet havbund fra stenalderen. Niveauet er her bestemt 
af landhævningen og af grundvandsspejlet, der normalt binder sandet 
indtil 80 cm over dets niveau, og fladen er at opfatte som en defla
tionsflade. Tværs over sandfladen strækker sig en række lave, parallelt 
forløbende sandrimmer, der mod Ø ender i et system af parabelklitter. 
Deres oprindelige form er i nogen grad udvisket, efter at de er stand
set op, enten af topografiske grunde, eller fordi de er blevet dækket af 
vegetation. Af kortudsnittets kurvemønster fremgår det, at klittopo
grafien i kortets sydlige del hører op ved kanten af det marine for
land (Torupklit) eller ved vestranden af Vang Sø. Mod N er klitten 
blæst op over det høje land og dækker dele af morænen. Sandflugts
bæltet når her en bredde af over 5 kilometer.

Parabelklitten er den typiske vandreklitform i Nordvesteuropas hu
mide klima, og efter samstemmende observationer flytter den sig 7,5 
til 8 meter om året, såfremt den uhindret kan rykke frem i terrænet. 
Antager man, og med rimelig grund, at klitbevægelsen i Thy først er 
standset i sin fremmarch omkring tidspunktet for denne kortlægning, 
kan man regne sig frem til, at fx Torup Klit og Revhale Klit hen
holdsvis SV og NV for Vang Sø har brugt ca. 650 år til at nå fra hav
klitten til det sted, hvor de er standset op. Dette skulle sætte starttids
punktet til højmiddelalder, og spørgsmålet melder sig da, om denne 
teori finder støtte i historiske efterretninger. Desværre er kilderne fra 
høj- og senmiddelalder på dette punkt meget sparsomme, og kun en 
enkelt beretning fra Thy antyder sandflugtsødelæggelse fra denne pe
riode (gården Nybøl blev lagt øde omkring midten af 1200-tallet).

Det må da også anses for givet, at sandflugten endnu i midten af 
1500-tallet ikke ret mange steder er nået frem til landsbyjorderne, for 
i så fald ville præsteindberetningerne fra denne tid have indeholdt op
lysninger om nedgang i tiende og i præsternes indtægt af jorden. Men 
det er dog værd at notere et af Christian III i 1539 udsendt reskript, 
hvori det med bødestraf er forbudt »at oprykke Halm og Tag ved 
Vesterstranden«. Påbudet gentages af Frederik II i 1570, og i Christian 
V’s Danske Lov (1683) indgår rovdrift på klitvegetationen som et for
bud i lighed med tyveri og ran. Faren ved sandflugt er således erkendt 
meget tidligt fra allerhøjeste sted, og i det følgende århundrede begyn
der da også efterretningerne og klagerne at strømme ind fra lokal
samfundene i form af indberetninger om svigtende indtægter og øde
lagte marker, foruden at gårde af klitten tvinges til at flytte. En for
fatter (Aagaard) nævner således, at den nuværende Vang by skulle 
være opstået ved sammenflytning af sandflugtramte gårde og huse fra 
klitten. Ganske vist har dette ikke kunnet bekræftes, men langs vejen 
mellem Vang by og Vangså er konstateret en muldhorisont, der opad
til bliver jævnt lysere af iblandet flyvesand. Bedre underbygget synes 
derimod efterretninger fra samme kilde om, at Torup by skulle være 
flyttet lige så langt Ø for kirken, som den tidligere lå V for den. Rea
liteten er her den, at Torup sogn blev nedlagt og kirken nedbrudt i 
1794, formentlig fordi sandflugt havde lagt væsentlige dele af bymar
ken øde og tvunget gårdene til at flytte til deres nuværende placering.

Muligvis skal man finde de opgivne marker på det sted, hvor Vester
sø ligger. Denne havde på Videnskabernes Selskabs kort (1795) en 
langt større udstrækning end i 1883 og nu. Det er ikke urimeligt at 
antage, at både Vestersø og Vang Sø er opstået som følge af, at de 
høje klitter har stoppet for den naturlige afvanding fra det høje land 
østpå til havet fx gennem en ikke længere eksisterende Vang Å forbi 
klitbebyggelsen Vangså. Ligesom Vang by er Vangså selv opstået ved 
sammenflytning af en del forskellige klithuse, efter at disse er blevet 
ramt af sandflugten.

Opsummerer man de talrige efterretninger om sandflugtsødelæg
gelser af kulturlandskabet, kommer man frem til, at de første betyde
lige ødelæggelser grupperer sig omkring 1625 og 1645. Kulminationen 
sker dog først i perioden 1680-1750, med maksimum omkr. 1730, 
hvorefter forholdene atter ændres i gunstig retning. En del af øde
læggelserne kan hænge sammen med de usikre forhold dels under 
Trediveårskrigen og dens efterdønninger i Danmark og dels under 
Store Nordiske Krig, der gav anledning til mange ødegårde. Men tids
punktet for de mange ødelæggelser falder også sammen med tilsva
rende sandflugtskatastrofer i England og andre steder i Nordvest
europa og hænger måske sammen med de kølige, fugtige århundreder, 
som forskellige videnskabsgrene er enige om begyndte i slutningen af 
højmiddelalder og varede ved til omkring 1750, den såkaldte Lille 
Istid. Det kan måske lyde som et paradoks, at køligere og fugtigere 
vejr i højere grad end tørt og varmt vejr skulle afstedkomme sand
flugt. Men det begrundes i, at den omtalte klimaforværring må for
klares som en langtidsændring af cyklonernes bane på den nordlige 
halvkugle til en hyppigere position langs vore breddegradder, hvorved 
klimaet er blevet køligere og fugtigere, men også mere blæsende. NV
vindene på bagsiden af disse cykloner har været i stand til hurtigt at 
udtørre de øvre sandlag og sætte klitten i bevægelse. Samtidig må man 
erindre om, at klitbønderne også har gjort deres til at lette sandflugten 
ved at fjerne de sandbindende planter. Et efterladt minde om disse 
NV-vindes virkning har man i rimmernes retning hen over sandsletten, 
og det er den samme vind, der har drevet parabelklitterne fremad, så 
de i tiden efter 1550 nåede frem til dyrket land. En væsentlig med
virkende årsag til sandflugtens ophør og parabelklitternes standsning 
må tillægges de meget intensive klitbeplantninger, der for en stor del 
er foretaget af Klitvæsenet, som også har pasningen og administra
tionen af dem. I denne plantningspolitik spiller økonomien en mindre 
rolle end hensynet til konservering og skabelse af rekreative områder. 
De største klitplantager på kortudsnittet er Nystrup Klitplantage 
(1446 ha) længst i NØ, helt overvejende bestående af nåletræ, hvori 
den oprindelig store andel af bjergfyr efterhånden afløses af andre 
træarter. En sitkagranbevoksning på ca. 100 ha har danmarksrekord i 
tilvækst. Sydligere ligger Torup Klitplantage (1982 ha), der overvejende 
indeholder bjergfyr. De første spæde plantningsforsøg her kan føres 
tilbage til omkring 1815. I det store og hele er sandflugten nu bremset, 
kun i havklittens urtedækkede del foregår der omlejring af flyvesand.

Fiskeri fra kysten har lige op til vore dage været en supplerende, 
men usikker indtægt for klitboerne ved siden af landbruget på stræk
ningen fra Agger til Hanstholm. Langt mere indbringende var dog på 
lokalt hold skudehandelen, der fra midten af 1600-tallet blomstrede 
gennem næsten 200 år, indtil den sygnede hen efter midten af 1800- 
tallet. Den afløstes da som erhverv af fiskeriet med fladbundede både 
fra kysten ved Klitmøller, Vorupør samt i mindre grad fra Stenbjerg 
og Vangså. Efter bygningen af Hanstholm havn er også dette erhverv 
gået tilbage, mens den nye indtægtskilde er turismen, der om vinteren 
kan suppleres med arbejde i plantagerne. I 1970’erne er der foretaget 
betydelige investeringer i turismen. Det mest synlige bidrag hertil er 
en automobilvej (»kystvej«) gennem sandflugts- og klitegnene fra 
Hanstholm over Vorupør til Agger, hvorfra en færge skaber forbin
delse til Thyborøn. Vejen gennemskærer for en stor del fredede om
råder, der er underlagt Statsskovdirektoratet og som sådan undergivet 
fredningsbestemmelserne. V. H.

Udsnit af målebordsblad, 1:20000, Y 26, målt 1883
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23 Limfjorden – Han herred – Vejlerne

Limfjorden er i landskabelig henseende et af de mest afvekslende far
vande i Danmark. Den har en længde af 170 km langs det gennem
gående løb og kan naturligt deles i tre hovedområder, den østlige del 
fra Hals mod Ålborg (se nr. 30), et centralt område fra Ålborg til 
Oddesund og et vestligt mellem Oddesund og Agger-Harboør-tangerne.

Mellem Hals og Ålborg er fjordens bredde kun 1-2 km med en 
smal sejlrende, der er fra 10 til 18 m dyb. V for Ålborg-Nørresundby 
er situationen en helt anden. Her har man bredninger og snævringer 
og mod S et system af fjorde og sunde, medens der mod N tidligere 
var en række indskæringer med grundt vand – de såkaldte vejler – der 
nu er afskåret fra Limfjorden og delvis tørlagt. Sejlrenden fortsætter 
fra Ålborg gennem Nibe Bredning mod Aggersund, dog med ringere 
dybde (4 m); den forbindes med de små købstæder Nibe og Løgstør 
med gravede render, og et tilsvarende uddybet sejlløb fører nu mod
V ind i Løgstør Bredning – o. 1860 skabtes her den første gode sejl
forbindelse gennem Frederik 7.s kanal V om Løgstør.

Løgstør og Livø Bredninger har vanddybder op til 11 m, men her 
er mange grunde og øer. Fra Livø Bredning udgår tre sunde; det øst
ligste går igennem Risgårde Bredning og Hvalpsund og ender i Skive 
Fjord og Hjarbæk Fjord, hvor Viborg i tidligere tider havde sin havn. 
Mellem Salling og Mors ligger Sallingsund, der gennem Kås Bredning 
og Venø Bugt fører sydpå til Struer; medens Sallingsund har en ret lige 
sejlrende, er den tredje vandvej N og V om Mors stærkt bugtet. Den 
udgår fra Løgstør Bredning gennem det op til 22 m dybe Feggesund, 
hvor Mors strækker sig nordover med drag og oddedannelser forbi 
Feggeklit; her afslører de stejle skrænter opbygningen af molerlag 
vekslende med askelag fra tertiærtidens vulkanske aktivitet. Herfra 
går denne tredje rute over Thisted Bredning, gennem Vilsund og vi
dere sydpå til Venø Bugt og til Oddesund.

Fra gammel tid har man haft færgeruter over de smalle sunde, men 
nu er der bygget broer over mange af dem – Oddesundbroen (1938), 
Vilsundbroen (1939), Aggersundbroen (1942) – og Sallingsundbroen 
skal afløse færgeruten mellem Glyngøre og Nykøbing Mors. Det

tredje, vestlige afsnit af Limfjorden – Nissum Bredning – har igen 
helt sin egen karakter uden øer og med ganske få indskæringer (se 
nr. 20).

Vejlerne
Kortet overfor gengiver et typisk udsnit af landskabet i Vester Han 
herred mellem Limfjorden og Skagerrak. I et to km bredt bælte langs 
N-kysten har flyvesandet helt udformet terrænet oven på den hævede 
Litorinahavbund; op til 25 m høje klitpartier tegner sig som tydelige 
parabler i kurvebilledet i fx Torup plantage og på lyngområdet N for 
Klim. Kun en enkelt knude har været modstandsdygtig over for Lito – rinahavets 
erosion – Bulbjerg med den fritstående limstenssøjle Skarre
klit – den står med sin 30-40 m høje, stejle klint mod V og N som et 
fredet område i dette meget besøgte turistland. I egnen Ø for Torup 
Strand ligger to tydeligt adskilte strandvoldsystemer, og herimellem 
finder man det eneste areal, der har været udnyttet til agerbrug i hele 
kystzonen; ellers har fiskeri og i ældre tid skudehandel på Norge væ
ret det eneste erhvervsgrundlag.

Mod V strækker en næsten sammenhængende moræneryg sig fra 
Lild til Hannæs. Området var tidligere en halvø (se nedenstående kort), 
og såvel bebyggelsens som vejnettets placering nær randzonen mellem 
det høje land og de lave, fugtige flader antyder det kendte afhængig
hedsforhold mellem eng og ager. De mange læhegn og småplantnin
gerne fortæller om sandjorde med stor risiko for muldflugt. Lignende 
forhold genfindes på moræneøerne ved Klim og Torup og N for Vust. 
I øvrigt er hele landskabet S for Klim-Torup et stort marint forland, 
der ligger 1-2 m o.h. Strandvolde danner det eneste tørre grundlag 
for bebyggelse og veje, og først ved anlæg af diger og afvandings
kanaler er det blevet muligt at opdyrke en del af disse arealer. Græs 
er dog stadig den vigtigste afgrøde.

Et helt specielt landskabselement er dog de inddæmmede felter, der 
indgår i rækken af delvis tørlagte »vejler« mellem Thisted og Nørre
sundby. Her drejer det sig dels om de tidligere Han og Bygholm Vej
ler og dels om Tømmerby Fjord i V, der er en del af Vesløs Vejle, 
som det fremgår af Videnskabernes Selskabs kort.

Bygholm Vejle er 10-12 km N-S og dækker et areal på ca. 30 km2; 
de enkelte dele af vejlen har særlige navne, der synes at være knyttet 
til de dybeste områder. Her foregik i ældre tid et betydelig ålefiskeri. 
Engene langs vejlernes kyster blev brugt til sommergræsning, men de 
lå lavt og var ofte truet af oversvømmelser. Da Aggertangen i 1825 
blev gennembrudt, ændredes Limfjordens saltholdighed og dermed 
den artsmæssige sammensætning af fiskebestanden; bl. a. skete der en 
alvorlig nedgang i ålefiskeriet. Samtidig tiltog antallet af oversvøm
melser til gene for græsarealerne, I en årrække overvejede man en af
spærring af Bygholm Vejle og de V for denne liggende indskæringer, 
og i 1868 afsluttedes bygningen af en 6 km lang dæmning mellem 
Klim Fjordholme og Hannæs. Samtidig anlagdes dæmninger og land
vandskanaler i det inddæmmede område, så det blev opdelt i bassiner 
og delvis beskyttet mod vand fra de omliggende arealer; den nordlig
ste dæmning mellem Hanvejle og Lund Fjord er opført i forbindelse 
med jernbanen Thisted-Fjerritslev (1904-1969).

De inddæmmede arealer mellem Nørresundby og Thisted udgør om
kring 150 km2, hvori indgår områderne omkring Gjøl og Øland. Den 
anvendte del af disse inddæmninger er næppe mere end en tredjedel, 
herunder også græsningsfelterne, medens resten enten er lavvandede 
bassiner, rørsumpe eller fattig strandeng. Det er nærliggende at spørge 
om årsagen til, at ca. 100 km2 således henligger i næsten naturtilstand, 
når man med anlæg af pumpestationer kunne sikre et ganske stort 
landbrugsområde. Det er især to faktorer, der er afgørende, jordbunds
kvaliteten og ferskvandsøkonomien. Jordbunden er overvejende sandet, 
og det 10-12 km brede landområde mellem Limfjorden og Skagerrak 
rummer næppe så store ferskvandsreserver, at man kan tillade sig en 
grundig afvanding af de lave arealer, uden at det kommer til at gå 
stærkt ud over de tilstødende områder; i tørre somre har Sløjkanalen 
S og Ø om Klim således medført tørkeskader på de tilstødende flader. 
Store dele af Han herreds vejler er nu et fuglereservat. N. N.

Udsnit af 2 cm kort, 1:50 000
1217 III udarbejdet 1963-64, enk.r. 1972

Udsnit af Videnskabernes Selskabs »Kort over Jylland«, 1811, visende 
det midterste afsnit af Limfjorden med bredninger og vejler, der ind
skrænkede landforbindelsen gennem Vester Han herred til et 3 km 
smaltområde med vejen Thisted-Ålborg.
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24 Skagens Odde – Råbjerg Mile

Kortudsnittets område er domineret af storklitter, som hviler på ældre 
havaflejringer. Sandsletter veksler med klitrygge, som især i N kun er 
dækket af lyng og klitgræsser. Dette træløse, sandede landskab med 
havet så nær er en for Danmark sjælden natur. Området er en del af 
det mægtige land, som fra Frederikshavn rækker 40 km N ud i havet: 
Skagens Odde. Det ligger 10-12 km SV for Skagen by mellem Skager
rak og Kattegat, der her kun er adskilt af en 5 km bred landstribe.

Skagens Odde er opbygget siden stenalderen, ved at bølgerne har 
bragt sand og grus fra SV langs Vestkysten. Strandvoldene er bestan
digt blevet lagt uden på hinanden fra S mod N, og bøjet mod Ø og 
SØ; de er forstærket af sandflugtens ophobninger af flyvesand. I 
stormperioder blev strandvoldene delvis skubbet sammen, så de lave 
tilgroningsrender mellem dem blev næsten dækket af sand og disses 
tørvelag skjult.

Sandtilførslen langs Vestkysten er begyndt ved Thyborøn og er 
undervejs forøget så meget, at der årligt når ca. 1 million m3 materiale 
til Skagen-området. Denne materialtilførsel har muliggjort Oddens 
vækst ud fra istidslandskabet mellem Frederikshavn og Hirtshals; 
samtidig har landet hævet sig 12-15 meter i forhold til havet. Idet 
landet hæver sig, ændres de herskende bølgeforhold, og havet angri
ber sine egne gamle aflejringer fra V. De dominerende vestlige vinde 
med det frie tilløb over Skagerrak, har kunnet fyge med det tilførte 
strandsand; vilkårene for klitdannelsen har således i lange perioder 
været gode. På det gamle målebordsblad viser højdekurverne forskel
lige mønstre. De partier, som er mørke af tætliggende kurver, er de 
egentlige klitter, mens de lyse partier med få højdekurver er de gamle 
strandvoldssletter med tilhørende hævet havbund og et tyndt flyve- 
sandsdække.

I et 800 meter bredt bælte langs Vestkysten er klitområderne gen
nemskåret af smalle render og sletter, der forløber V-0. Renderne er 
gamle af blæste strandvolde; ved selve kysten ligger de i 7-8 meters 
højde, de omgivende klitter er 10-15 meter højere. Såvel render som 
klitter er skarpt afskåret mod havet af en klint; havet æder sig lang
somt mod 0. Den konstante højde, som ses i renderne, er bestemt at 
stenene i de hævede, friblæste strandvolde, hvor stensletter stopper 
vindsliddet. Tørvelagene i kystklitterne medvirker til, at vegetationen

har bedre kår lokalt og derved bliver modstandsdygtig mod vinden. 
På stranden finder man let de gamle tørvelag nedstyrtet fra klinten; 
i disse »martørv« er fundet oldsager fra bronzealderen.

Østkysten er blidt udformet; her findes kun en lav klitrække pa
rallel med kysten, der i øvrigt består af et lavtliggende, hævet strand
plan. Kysten er en lækyst, ved de mere sjældne østenstorme er vand
standen i Kattegat ofte så lav, at bølgerne ikke får tag i stranden.

Den centrale del af kortudsnittet fra Kannesteder over Starholm, 
Rannerød til Karred viser to opdyrkede strandvoldsletter med kun få 
klitter. De har siden middelalderen, især efter år 1500, været »dyrk- 
ningsoaser« i dette sandhav, som Skagens Odde er. Selv i nutiden er 
der agerbrug på sletternes sandede jorde, som er begunstiget af hæ
derlige fugtighedsforhold. I ældre tider udgjorde de omgivende klitter 
ekstensive græsningsarealer, især for får. Nu er sommerturismen ved 
at omforme det gamle landbrug. Gårdene bliver til sommerhoteller 
og lystejendomme.

Såvel agrene som de gamle overdrevsarealer har bestandigt været 
truet af sandflugt. De magre agre blev beskyttet mod den egentlige 
klit ved hjælp af risgærder, lyngtildækning og udplantning af græs i 
klitten. Ved pleje har befolkningen medvirket til opbygningen af den 
kæmpestore, beskyttende klitvold, Engklit-Tornbakke Rimme. N for 
dyrkningsoaserne har klitterne kunnet udvikle sig mere frit, men de 
er også stærkt kulturpåvirket. I 1600-1700-tallet skete der en rovdrift 
på overdrevsarealerne, vegetationen blev ødelagt og sandflugten stærkt 
accelereret. Lyngen og græsset blev høstet til vinterfoder, brændsel og 
tækkemiddel. I løbet af 1800-tallet måtte man indskrænke brugen og 
tilplante alle truede arealer med hjælmegræs. Så sent som i 1888 an
lagde man værnskoven Bunken plantage, der nu ses i SØ-hjørnet af 
kortet. Området N om Engklit består af sandsletter med småklitter og 
enkelte store U-formede klitrygge, såkaldte »parabelklitter«; de ven
der åbningen mod V. Parabelklitter dannes ved en lokal udbæsning i 
et ellers planterigt område, sandet løber ind i en hjælmevegetation, 
som stimuleres af tilsandingen til ny vækst op igennem sandet. Der er 
vigtigt for forståelsen at vide, at sandflugten sker ved, at sandskor
nene hopper langs overfladen; sandflugten er lænket til terrænet og 
er tvunget til at løbe mellem græsstråene. Kun i orkan flyver sand. 
Det store selvfornyende læ i klitgræsset medvirker til de høje, smalle 
parabelklitters opbygning. I fugtige perioder vil de nye klitters grund
vand sive ud og dæmpe udblæsningen i sletten.

Det SV-lige hjørne af kortet er måske det mest særegne landskab, 
og det er under stadig udvikling. Klitterne er her anderledes; de er 
store, delvis kuppelformede, med enkelte skråninger og i øvrigt af
rundede sider. Disse »miler« er 100-500 m brede og 18-20 m høje. 
Studeli Mile, nu kaldet Råbjerg Mile, ligger vestligst; lidt østligere 
findes en unavngiven mile ved pkt. 114. I dette område er plantevæk
sten delvis sat ud af spillet, både fordi de store sandhobe er blevet 
næringsfattige, og fordi man af fredningshensyn ikke tilplanter. Vin
den og det nøgne sand dominerer landskabsprocesserne; mod V, til 
luv, er sandmilerne svagt skrånende, men mod Ø, til læ, vil det hop
pende sand falde til ro i skråninger, som kun styres af skredprocesser. 
Disse læskråninger kan være så stejle som 25°-30° og er ofte »le
vende«. Der findes mange generationer af læskråninger alt efter vejr
forholdene; store dele af Milens luvside kan bestå af den ene lille læ
skråning efter den anden, som langsomt vandrer mod Ø; Danmarks 
største vandreklit er på vej. På flyvebilledet ses Råbjerg Mile som en 
mægtig sandplet, 750 × 600 m, i det mørke landskab. I løbet af 90 år, 
siden målebordsbladet blev opmålt, er milen vandret 1 km mod ØNØ, 
norden om de gamle lavvandede klitsøer, der ses som signaturløse 
arealer nær kortrammen.

Henimod klitsøerne har milen udbygget en ny klitryg. Der hvor mi
len lå i 1887 er nu en udblæsningsslette med småklitter og temporære 
søer, der har en speciel vegeation. Man kan sige, at milen er ved at 
udvikle sig til en kæmpeparabelklit med selve vandreklitten som kerne. 
Om sommeren vil det store turistbesøg dels omforme de smukke læ
skråninger og dels ødelægge megen vegetation. Dette besøgsslid kan 
kaldes en moderne rovdrift. H. K.

Udsnit af kortblad 1:20 000, F 36, målt 1887

Råbjerg Mile, den store vegetationsløse vandreklit, ses som en skæv 
hvid figur. To læskråninger skimtes Ø for Milens centrum, de mørke 
partier S og V for er fugtige udblæsningssletter. De dyrkede flader 
strækker sig Ø og N om Milen. Erosionskystens retliniede forløb un
derstreges af hvide brændingszoner. De gamle strandvolde anes som 
buer, der går SØ på fra kysten.
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25 Store Vildmose – Kolonisation af højmose

Et snit gennem kortet overfor fra N til S viser først et glacialt bakke
land med et uroligt relief, der kulminerer ved Tise kirke med højder 
på over 40 meter. Derefter følger den senglaciale yoldiaflade, hvis øvre 
marine grænse på dette sted ligger ved + 30-35 meter. Denne flade 
sænker sig mod syd, og dens afgrænsning mod litorinafladen ved om
kring + 8 meter markeres bl. a. af de to randlandsbyers gårdrækker 
i Manna og Øster Hjermitslev. Neden for disse breder sig den hævede 
stenalderhavbunds udstrakte flade. I sin øvre del indtil Øster Hjer
mitslevenge består den fortrinsvis af saltvandsdynd og -ler samt strand
sand, hvorefter de marine sedimenter i overfladen afløses af sphag
numtørven i Danmarks engang største højmose, Store Vildmose.

Indtil 1920 lå Vildmosen urørt hen som en næsten uigennemtrænge
lig sump, overstrøet med smådamme, de såkaldte Luner, hvorimellem 
sammenhængende flader af tørvemos bredte sig, mens kun de mere 
tørre steder var bevokset med krat. Højmosens afvanding skete gen
nem Ryå, der ved mosens vækst i sin tid var blevet tvunget i en stor 
bue udenom. Den urørte Vildmose dannede oprindelig næsten en cir
kel med en diameter på 7-8 km og dækkede et areal på 6750 ha. Al
lerede Enrico Dalgas havde i forrige århundrede interesseret sig for en 
udnyttelse af mosen via en afvanding af tørvelagene, men sagen nød 
ikke fremme hos myndighederne og måtte opgives.

De første resultatrige angreb på mosen skete 1906 i forbindelse med 
oprettelsen af Tylstrup forsøgsstation, men ikke førend i 1920 kom 
der et effektivt system i opdyrkningsforsøgene ved nedsættelsen af 
Vildmosekommissionen. 1921 begyndte forberedelserne til den land
brugsmæssige udnyttelse ved anlæg af 50 km veje og ikke mindre end 
400 km åbne afvandingsgrøfter med en indbyrdes afstand af 100 me
ter over de af staten efterhånden erhvervede 3700 ha af de centrale 
dele. Derudover blev der nedlagt over 800 km drænledninger. Tørve
fladen blev derefter fræset, merglet og gødet, og den tilsåedes med 
græs eller korn, mest havre.

I løbet af de første 25 år sank moseoverfladen med 2,5 meter, og 
den naturlige iltning af tørvemassen i forbindelse med afvandingen vil 
sluttelig efter beregningerne få den virkning, at tørvelagene mange 
steder totalt »opbrændes«, delvis hjulpet af en øget organisk nedbryd
ning af humusstofferne, så at dyrkningen sluttelig vil foregå direkte 
på de underliggende marine sedimenter. Denne nedbrydning har ved 
forsøg vist et omfang på 18 tons/ha/år, og man har beregnet, at mo
sen under dyrkning nedbrydes på 100-150 år. Et problem allerede fra 
begyndelsen var forsyningen med ferskvand til husholdninger og til 
kreaturer, idet boringerne bringer salt vand op fra de marine lag, og 
vandtilførslen må derfor ske gennem rørledninger fra det omliggende 
højere land.

I begyndelsen skete der kun en udlejning af de opdyrkede arealer 
(fenner) til kreaturgræsning, men 1934 oprettedes de første 10 forpag
tergårde i mosens nordøstlige ende. 1935 overtoges arealerne af Statens 
Jordlovsudvalg, der etablerede Opdrætningscentralen for tuberkulose
og kastningsfri besætninger på et 1500 ha stort areal, byggede Cen
tralgården og anlagde 19 staldgårde. Efterhånden overgik de sidste til 
selvstændige brug, og virksomheden ophørte, idet Centralgården bort
forpagtedes til Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Frem til 
1960 var der oprettet 57 nye brug på i alt 1855 ha i omdrift, mens 
andre 1140 ha henlå til græsning, og af den oprindelige højmose er 
der kun nogle få randpartier tilbage, og disse er totalt fredede.

Højmosens sphagnumtørv hvilede som nævnt på den hævede sten
alderhavbunds marine sedimenter. Omfattende arkæologiske under
søgelser har vist, at fladen i oldtiden var opdyrket, efter at de første 
agerbrugere havde ryddet den oprindelige skov, der var groet op på 
den gamle havbund. Ved afdækninger er der således afsløret betyde
lige dyrkningsfelter af samme type som de af G. Hatt undersøgte old
tidsagre i mange egne af Jylland, de såkaldte keltiske agre, firkantede 
agre begrænset af digevoldinger. Samtidig har undersøgelserne afsløret 
plovspor med en indbyrdes afstand af 20-30 cm, frembragt af den pri
mitive plovtype arden, over en flade på 1-2 km2. Muligvis vil nogle 
af disse vise sig at være fra bronzealder, men i alle tilfælde har jern
alderfolket sat sine spor mange steder i sandbunden under tørven. Til 
disse hører de talrige lave gravhøje, der dukkede frem, da tørvemassen 
sank sammen. Alene i Tise sogn er der talt over 50 høje fra germansk 
jernalder. Videnskaben har kunnet konstatere en aldersforskel mellem

højene ind mod mosens midte og dem i randpartierne, og man har 
sat dette i forbindelse med en også fra anden side erkendt klima
ændring, der satte ind i løbet af jernalderen. Under denne, der blandt 
andet kom til udtryk i et mere fugtigt vejr, fik sphagnummosset gode 
vækstbetingelser. Efterhånden som tørvemosset bredte sig fra de cen
trale dele ud til siderne og forvandlede den dyrkede flade til højmose, 
blev oldtidens bønder tvunget udad og til sidst helt bort fra mosen. 
Men de nyeste forskningsresultater tyder på, at der så sent som i mid
delalderen, omkring 1200, er startet en fornyet opvækst af højmosen, 
og man er tilbøjelig til at ville sætte den i forbindelse med en hævning 
af Ryås vandspejl, foranlediget af bygningen af en vandmølle under 
gården Hammelmose. Den herved fremkaldte opstuvning af vand i 
åen har forværret afvandingsforholdene på mosefladen og sat fornyet 
fart i væksten af sphagnum, selv om også en ny klimaændring, star
tende i senmiddelalder, har gjort sit dertil.

Det er ikke nogen helt urimelig tanke, at de allerede i jernalderen 
fordrevne bønder fra Vildmosen er søgt op på mere tørt land, og det 
er nærliggende at forestille sig, at disse har været med til at etablere 
de to randlandsbyer, Øster Hjermitslev og Manna. Navneendelsen -lev 
hører hjemme i folkevandringstiden, og forleddet er det gamle danske 
mandsnavn Hjalmar. Manna er et såkaldt kortnavn og ikke datérbart 
ud fra sin form, men typen regnes af stednavneforskerne for at være 
gammel. De to landsbyers beliggenhed er yderst karakteristisk, på 
grænsen mellem yoldia- og litorinaflade, mellem ager og eng, og viser 
hen til et samspil mellem agerbrug og kvægavl. Litorinafladen har 
leveret græsning, vinterhø og tørvebrændsel, mens yoldiafladen også 
dengang tjente som ager, og endelig har det længere borte liggende 
morænebakkeland haft funktion som overdrev. I denne situation har 
det været let at opretholde en økologisk balance mellem de to sider af 
landbruget. Når udskiftningen i 1820, der fik karakter af en kam
udskiftning, ikke umiddelbart førte til nogen udflytning af gårdene, 
kan man heri se et bevis for, at lokaliseringen også efter landborefor
merne var økonomisk forsvarlig, selv om man ikke må være blind for, 
at der skulle stærke kræfter – og økonomisk bistand – til at splitte et 
århundredgammelt sammenhold.

Først omkring midten af forrige århundrede skete der væsentlige 
nydannelser på bebyggelsens område. 1855 oprettedes Grishøjgård 
som afbyggergård fra Hjermitslevgård, og omtrent samtidig anlagdes 
Ny Hammelmose (uden for kortets vestrand). Af samme alder er be
byggelsen Øster Hjermitslevenge. Næste fase i bebyggelsesekspansio
nen er den gradvise udstykning af de to afbyggergårde, ligesom jord 
fra den af staten i 1952 købte Blåsiggård har skabt 10 nye husmands
steder.

Forudsætningen for de store opdyrkningsarbejder i Vildmosens cen
trale dele var som sagt etableringen af et mere effektivt afvandings
system, og heri har Ryå været den vigtigste recipient. Den har da også 
været genstand for omfattende reguleringsarbejder med henblik på at 
øge afstrømningen. Det gælder ikke alene åens nedre løb, der er både 
uddybet og gjort bredere, men å-udretninger er foregået mange andre 
steder, som det kan erkendes på kortet ved afsnøringer og forlægnin
ger af løbet. Ved den herved opnåede vandstandssænkning er arealerne 
uden om højmosen gjort sikre, enge er blevet til kornmarker og nye 
brug etableret.

Store Vildmose har siden 1920’rne ikke kunnet bære prædikatet 
Danmarks største højmose, denne værdighed er i stedet for tilfaldet 
Lille Vildmose i det østlige Himmerland langs Kattegats kyst. Her har 
en tilsvarende forvandlingsproces som i Store Vildmose kun ramt den 
nordlige del, der var genstand for en omfattende tørveskæring under
2. verdenskrig. Men den tilbageliggende sydlige del er i dag den eneste 
velbevarede store højmose i det nordvesteuropæiske lavland. Denne 
er nu sammen med Tofte skov ved fredning søgt bevaret for efter
verdenen i sin nuværende status gennem forbud mod tørvegravning 
og grøftning som et stykke uberørt natur med begrænsede adgangs
forhold. V. H.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25000
1217 I SØ, målt 1884-85, rettet 1974
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26 Vorsådalen – Yoldia – og litorinafladers kolonisering

I det nordlige Danmark, og i særlig grad i Vendsyssel, udviser sam
spillet mellem diluviallandskabet og de yngre, marine flader en række 
karakteristiske morfologiske træk, der igen afspejler sig i kulturland
skabsmønstret. Nedenstående skitse viser således Vorsådalen, ind
rammet af højt diluviallandskab, der især mod V i Dronninglund 
Storskov og i Allerup Bakker antager storslåede former (Knøsen 136 m 
og Skorstensbanke 109 m). Partiet går ofte under navnet Jyske Ås. 
Disse bakker opfattes som en randmoræne, sat op af en islobe fra Ø, 
hvorefter et fornyet isfremstød har formet den østlige afgrænsning i 
Albæk Bakker. Ved gletsjerens endelige afsmeltning lå Vendsyssel be
tydeligt lavere end nu, og havet kunne trænge ind i lavningen mellem 
de to randmoræner, dannende en bugt fra det endnu isfyldte Kattegat. 
I denne afsattes fine sedimentlag, der efter en arktisk musling kaldes 
yoldialeret, ligesom havperioden hedder Yoldiahavet. Efter en fast
landsperiode, i hvilken erosionen satte ind, trængte havet påny ind i 
bugtens laveste dele, hvor man finder skalførende sedimenter fra li
torinatid, hvorefter ny landhævning gav dalen sin sidste udformning, 
idet Vors Å og dens tilløb gravede sig ned i litorinaaflejringerne i takt 
med landhævningen.

Kortet overfor gengiver et udsnit af Vorsådalen, sådan som den så 
ud ved århundredskiftet, da bebyggelsen og arealudnyttelsen domine
redes af landbrugserhvervet. Den vigtigste morfologiske grænse ses 
i kortets vestrand, hvor kurveforløbet skifter karakter. Mod V har 
højdekurverne et bugtet, uregelmæssigt forløb, mens de mod Ø dan
ner et system af konforme linier med stadigt stigende indbyrdes af
stand mod dalens midte. Dette morfologiske skel betegner den øvre 
grænse for Yoldiahavets udstrækning i denne retning, lokalt markeret 
flere steder som en akkumulationsterrasse, der ligger i en højde af 39- 
40 meter (ca. 125 fod), svarende til højeste marine grænse. Denne ter
rassekant ses bl. a. ved Dorftved Ø for Dorfgade, ved kanten af Stag
sted Skov og ved Brønden (gården Karmessig) længere mod N. De 
fleste steder er grænsen dog ret udvisket som følge af erosionen i den 
lange tid siden senglacial tid. I det samme niveau udspringer også 
flere af de mindre tilløb til Vors Å, ofte som kilder omgivet af et 
vældparti, mens nogle få åer gennemskærer den morfologiske grænse 
og udspringer længere vestpå og for såvidt repræsenterer en ældre 
vandløbsgeneration.

Grænsen mellem yoldiaflade og litorinaflade er vanskeligere at an
skue på kortet, idet den forstyrres af overliggende ferskvandssedi
menter, men skalførende marine aflejringer fra Litorinahavet er på
vist op til en højde af 10,5 m (33 fod) ved gården Knudseje i kortets 
nordlige del. På kortet fremtræder litorinafladen fortrinsvis som eng
områder, ledsagende Vors Å og dens tilløb.

Bebyggelsen på kortbladet er overalt en typisk enkeltgårdsbebyg
gelse, eller når det går højt, små gårdklynger med et fælles navn som 
Stagsted (opr. 5 gårde) og Idskov (Igskov med 4 gårde). Ikke desto 
mindre er der en væsensforskel på bebyggelsen i morænelandskabet, 
på randfladen lige neden for højeste marine grænse, og på den ganske 
jævne yoldiaflade, her benævnt centralfladen (litorinafladen er i denne

del af Vorsådalen bebyggelsestom). Således er der en stigende gen
nemsnitlig brugsstørrelse fra morænen, over randfladen og ud på cen
tralfladen. Det stærkt kuperede terræn på randmorænen har begun
stiget dannelsen af de relativt små brug på grund af de i små stumper 
opsplittede landbrugsressourcer, ager og eng (se også nr. 18). På grund
lag af Christian V.s Danske Matrikel 1688, hvortil de følgende tal re
fererer, kan det dyrkede areal pr. brug beregnes til kun at være 3,5 ha 
i bakkelandet. Går man herfra ud på randfladen, der her defineres 
som det parti af yoldiafladen, der har en hældning på 1:30 eller mere, 
har ressourcernes bedre fordeling i lidt større sammenhængende fla
der betinget et gennemsnitligt dyrket areal på 10 ha. Samtidig udviste 
randfladen den største dyrkningsprocent, nemlig 37 %, hængende 
sammen med, at denne del af fladen har de bedste hydrologiske be
tingelser. Bebyggelsen var ofte knyttet til vældområder med dertil 
knyttede engpartier. Videre ud mod de centrale partier af fladen faldt 
bebyggelsestætheden til knap 1 pr. 100 ha, mens det dyrkede areal til 
gengæld steg til 22,5 ha (1688). Eneste gamle landsby er her Idskov. 
Disse tal kan forekomme meget små i betragtning af, at nogle af 
Vendsyssels storgårde i realiteten ligger her, fx Vorgård (108 ha ager), 
Dybvad (82 ha) og Knudseje (68 ha). Det totale jordtilliggende var 
dog langt større, men meget henlå som græsningsområde for stude.

Arealbenyttelsesmønstret på det viste kortudsnit domineres nok af 
agerlandet, men på centralfladen indtager engområder dog betydelige 
arealer. Først og fremmest henligger de i sin tid af litorinahavet dæk
kede dele endnu ved århundredskiftet som våde enge, men signaturen 
for eng ses også at brede sig over yoldiafladen mange steder, stedvis 
iblandet signatur for hede. En sammenligning med Videnskabernes 
Selskabs kort fra 1796 og med udskiftningskort fra omtrent samme 
tid viser, at engområderne og i endnu højere grad hedepartierne 
havde en langt større udstrækning i 1688, foruden at der dengang 
fandtes flere nu forsvundne skovpartier på fladen. Så sent som om
kring 1800 henlå størstedelen af arealet mellem Vorgård og Stagsted 
som hede, det gælder også partiet Ø for Idskov (egtl. Egeskov) i dalens 
østlige del. Disse antydninger af, at Vorsådalen først sent er blevet 
opdyrket og bebygget, støttes af den kendsgerning, at meget få af be
byggelserne kan føres tilbage til tiden før 1400-tallets begyndelse. 
Vorgård nævnes således første gang 1481, og mange af enkeltgårdene 
kan ikke spores længere tilbage end til 1500- eller 1600-tallet. Der er 
utvivlsomt tale om et sent kolonisationsfremstød hen over en skov
klædt Vorsådal, måske fremkaldt af ønsket om en udnyttelse til kvæg
græsning og studeopdræt, der på den tid var en god forretning.

Formodningen om en sen kolonisation støttes også af bebyggelses
navnene. Karakteristisk for området er således de mange gårdnavne 
på -tved, -holt og -skov, der angiver en rydningssituation, og som til
hører et sent navnelag, idet dog -tved kan være ældre. Et sent navnelag 
er også endelserne på -mose, -hede, -sig, -kjær og -vad, og ingen af 
disse er næppe ældre end højmiddelalder. I det hele taget er Vorså
dalen mærkeligt tom for de ældre navnelag, og vikingetidens og høj
middelalderens normalt voldsomme bebyggelsesekspansion, kendeteg
net ved navnene på -by og -torp, gør sig her kun gældende i to til
fælde: Hugdrup og Stagsted, der egentlig er et Skacktorp. Selv sogne
navnet Skæve er formentlig et rydningsnavn, men alderen kan ikke 
bedømmes. Man skal helt uden for Vorsådalen for at finde vikinge
tids og endnu ældre bebyggelse som Hørby, Jerslev og Helium.

Vorsådalen er til i dag forblevet en udpræget landbrugsegn, og kun 
Flavenskjold på hovedvej 10 mellem Aalborg og Frederikshavn er som 
et lokalt servicecenter en nydannelse i landskabsbilledet. Den største 
ændring i arealbenyttelsesmønstret er de nyetablerede plantager på 
Jyske Ås, der har skabt kontakt mellem Dronninglund Storskov og 
Vesterskoven i Allerup Bakker. Det er karakteristisk, at opgivelsen af 
landbrugsjord til fordel for skovdrift netop har ramt bakkelandet, 
hvor brugsstørrelserne er mindst, og hvor det stærkt kuperede land
skab ikke er gunstigt for det mekaniserede landbrug. V. H.

Udsnit af atlasblad, 1:40000 Jerslev, udgivet 1900
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27 Aalborg-Nørresundby området – Cementindustri

Det vigtigste topografiske træk er Limfjorden, der betinger bysam
fundets status dels som overfartsby mellem Vendsyssel og den jyske 
halvø og dels som center for skibsfarten i Nordjylland. Et andet vigtigt 
præg i området giver undergrunden. Denne består af skrivekridt, der 
flere steder kun er dækket af et tyndt lag kvartære dannelser, og det 
er kridtoverfladen mere end istidsaflejringerne, der bestemmer over
fladeformerne. Istidslandskabet kranses af aflejringer fra det sengla
ciale Yoldiahav, der når en højde af 15-25 meter, mens det laveste 
niveau udgøres af stenalderhavets litorinaaflejringer, hvis øvre marine 
grænse ligger ved 6-6,5 meter. De lettilgængelige skrivekridtlag og det 
ligeledes lettilgængelige yoldialer er basis for, at der både N og S for 
fjorden er udviklet en meget betydelig cementindustri, der igen er ble
vet grundlag for produktionen af eternitplader, letbeton og andre til
svarende byggeelementer.

På kortet ses såvel produktive kridtgrave som opgivne, vandfyldte 
kridtbrud. Tilsvarende iagttages ved Nr. Uttrup nogle strandsølignende 
bugter, hvorfra det for cementindustrien nødvendige ler (her yoldia
ler) bl. a. er hentet. Ialt giver den danske cementindustri direkte ar
bejde til 2565 personer ved fuld beskæftigelse uden dog at kunne til
fredsstille efterspørgslen.

Cementindustrien i Danmark omfatter i dag 5 fabrikker, hvoraf de 
3 ligger i Aalborg-Nørresundby, en i Assens ved Mariager Fjord (fabr. 
Dania) og en ved Karlstrup N for Køge. Ældst var fabrikken Cimbria, 
der grundlagdes ved Mariager Fjord 1873, men nedlagdes 1920 efter 
en sammenslutning af cementfabrikker under A/S Aalborg Portland 
Cement Fabrik, hvorefter fabrikationen overførtes til fabrikken Dania, 
der var grundlagt 1887. Ved Aalborg ligger den største fabrik, Rørdal, 
hvis produktion startede 1891, cementfabrikken Danmark i Vejgård 
og – ligeledes under Aalborg Portland Cement – fabrikken Norden i 
Hasseris, hvor cementfabrikation er ophørt. Fabrikken Rørdal er den 
største i Norden med 7 roterovne, og den første i Europa, der indførte 
denne produktionsteknik. Endelig ligger i Nørresundby (Lindholm) 
Dansk Andels Cementfabrik, stiftet 1911 og udvidet 1960-61, og lige
som Rørdal har den egen eksportkaj.

Fordelingen af den færdige cement skete tidligere i papirsække af 
virksomhedens egen produktion og pr. skib, og især småskibsfarten 
var engageret heri. Men i dag er transporten af færdig cement på spe
cialbyggede lastbiler blevet mere og mere almindeligt, idet dette ikke 
kræver omladning. Eksporten af Portland cement var meget betydelig 
helt ind i 1960’erne, men det stigende byggeri, hvori cement er en ho
vedbestanddel, tildels som færdigstøbte byggeelementer, har i 1970’erne 
ført til, at fabrikationen ikke kan stå mål med efterspørgslen, men der

må yderligere importeres cement. Samtidig har dansk cementindustri 
i efterkrigsårene måttet konkurrere med en stigende egenproduktion 
hos de udenlandske kunder. Til gengæld har dansk industri i øget grad 
været aktiv ved opførelsen af cementfabrikker over store dele af 
verden.

Nedenstående tabellariske oversigt giver indtryk af udviklingen.

antal
fabrikker

produktion 
tus. tons mill. kr.

beskæf
tigede

eksport 
mill. kr.

1924 7 590 24 2130 12
1936 7 792 15 1459 6
1948 4 769 57 1347 16
1960 5 1.442 156 1521 21
1972 5 2.873 421 2565 –1

Aalborg for 200 år siden, efter Pontoppidans Danske Atlas 1769. a. 
Aalborg slot, b. Budolphi kirke, c. Vor Frue kirke, d. Latinskolen, g. 
Gammeltorv, 11 Algade, 39 Bispensgade, 65 Østerå, 66 Vesterå. Her 
gengivet efter »Danske Købstæder for to hundrede år siden og i dag«.

Aalborgs byudvikling.
Den første bydannelse i Aalborg kan føres tilbage til omkring år 1000 
og blev til i det lave parti, der fra fjorden skyder sig ind mellem bakke
landet i Hasseris og Vejgård, hvor Vesterå og Østerå må have haft en 
strategisk betydning. Muligvis skal denne by opfattes som afløser af 
oldtidsbebyggelsen på Lindholm Høje. Allerede Adam af Bremen om
taler Aalborg som vigtig søfartsby og færgested, og stedets betydning 
understreges af kronens store interesser her, hvor der også tidligt har 
ligget en kongelig borg, muligvis på samme sted som det eksisterende 
Aalborg slot. Begyndelsen til Aalborg menes at have været et par små 
landsbyer (Pedersstaden og Fruebyen), der hægtedes sammen af Al
gade, og hvor omkring der udviklede sig torveby og havn. Som sidst
nævnte fungerede Østerå, som det endnu kan ses af fotografier fra for 
100 år siden.

Datidens fjordbred lå formentlig der, hvor Bispensgade i dag ligger, 
men ved tilgroning og opfyldning forskød kystlinien sig efterhånden 
så meget ud i fjorden, at den tidligere strandvej blev byggemoden, og 
Bispensgade opstod. Ved studiet af skøder og skattelister har man 
kunnet danne sig et indtryk af renæssancetidens Aalborg (se neden
stående kort). Mens Algade fortrinsvis var håndværksmestrenes gade, 
så var Bispensgade lige så tydeligt købmændenes og skippernes gade, 
ligesom Aalborgs fornemste og rigeste familier boede her, bl. a. bi
sperne over Viborg og Vendelbo stifter. Byen havde ved slutningen af 
1600-tallet ca. 4000 indbyggere, og der var oprettet flere manufaktu
rer. Men derefter ser det ud til, at byen har haft en moderat udvikling 
helt frem til omkring 1850, hvor de første moderne vejanlæg – snart 
efterfulgt af jernbanerne (1869) – etableredes, ligesom skibsfarten fik 
et opsving ved uddybning af sejlrenden gennem Hals Barre. Disse tek
niske innovationer var med til at berede vejen for et industrielt gen
nembrud af betydeligt omfang, og heri spillede ikke mindst cement
og teglindustrien en rolle ved siden af klædeindustri, tobaks- og sprit
industrien. Følgen heraf blev en næsten eksplosiv byvækst, hvorved de 
gamle rammer sprængtes. Først inddroges Vejgård, senere Hasseris i 
byudviklingen, ligesom byen også strakte sine fangarme over fjorden 
til den gamle konkurrent Nørresundby. Af stor betydning var det, at 
den gamle pontonbro fra 1865 i 1933 afløstes af en ny vejbro, hvis 
utilstrækkelighed førte til, at man i 1970 kunne indvi en motorvejs
tunnel under fjorden med en langt større kapacitet. Endnu en fødebro 
til Aalborg er jernbanebroen, der toges i brug i 1938 og afløste den i 
1879 indviede bro.

De udvidelser af Aalborg kommune, der skete med kommunalre
formen af 1970, er en konsekvens af denne bebyggelsesekspansion, 
hvorved kommunen har opnået et indbyggertal på over 150.000. For
skellen på dette tal og handelsområdets ca. 330.000 indbyggere beret
tiger fuldt ud Aalborgs placering som regionalt center for Nordjyl
land, ligesom forudsætningerne for denne status er opfyldt gennem et 
stort antal overordnede centerfunktioner på landsdelsniveau, hvis 
nyeste skud er et universitetscenter. V. H.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25000
1217 II SØ, målt 1880-84, rettet 1963, enk.r. 1972

1317 III SV, målt 1880 og 84, rettet 1964-65, enk.r. 1971
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28 Gudumholm – Randbebyggelse

Mens landskabet i Vendsyssel er karakteriseret ved sine 3 typiske ni
veauer: istidslandskabet, de senglaciale yoldiaflader og stenalderens 
litorinaflader, så finder man i det her behandlede område S for Lim
fjorden i det østlige Himmerland kun svage spor af det mellemste ni
veau. Yoldiasedimenter er ikke med sikkerhed konstateret i kortblads
området, men det er påvist, at den senglaciale øvre, marine grænse 
skal ligge omkring + 15 til + 20 m. Sådanne niveauer findes dog NV 
for Klarup, hvor et par øer i Litorinahavet kan opfattes som abrasions
flader fra Yoldiahavet, ligesom det er tilfældet – og med større sikker
hed – lige V for Storvorde, hvor en svagt skrånende flade, endende i 
en noget affladet erosionsskrænt, her har et niveau, der naturligt hen
fører den til senglacial tid. Bortset fra disse undtagelser domineres 
kortudsnittet helt af et stykke istidslandskab, der på alle sider omgives 
af Litorinahavets aflejringer. Især mod Ø hæver denne »ø« sig klinte
agtigt op fra litorinafladen, mens skræntens stejlhed er knap så udtalt 
de øvrige steder, selv om terrænskellet også her er meget skarpt mar
keret. En så markant grænseprofil selv på steder, hvor det frie stræk i 
litorinatid har været ganske kort, som mellem Gudum og Lillevorde, 
kan næppe være blevet udformet ved normal bølgeerosion som på øst
kystens frie stræk; man må i stedet forestille sig, at erosionen er frem
kaldt af en betydelig tidevandsbølge i et ellers roligt farvand. En støtte 
for denne teori er de i det smalle sund konstaterede marskaflejringer, 
der må have forudsat et tidevand af noget omfang. Dette tidevand har 
naturligvis også været en faktor i udformningen af de øvrige, mere frit 
eksponerede kyster, hvor de marine kræfter har opkastet strandvolde 
langs foden af den østvendte kyst, et morfologisk element, der har 
været udslaggivende for detaillokaliseringen af bebyggelsen. Langs 
østkysten må der også være foregået en materialvandring mod N, hvor 
den i stedet for at følge den datidige kysts drejning mod NV, er fortsat 
lige ud, mens de medførte sedimenter er blevet aflejret i form af en 
krumodde, hvorpå landsbyen Storvorde senere opstod, med en tilhø
rende afspærringslagune V herfor.

Brændingen langs litorinahavets kyster og tidevandskræfterne er 
dog utilstrækkelige til at forklare, hvorfor istidslandskabet har fået en 
så skarpt afgrænset ø-form, særlig når det tages i betragtning, at kyst
skrænten flere steder når en højde af 40-50 meter, selv på tilsynela
dende beskyttede steder. Måske skal øen tolkes som en »falsk bakke«, 
udformet ved subglacial erosion, men en sådan tunneldalteori er dog 
ikke sandsynlig. Man må snarere hælde til en teori om, at landskabs
formen er meget ældre end istiden. En sådan tolkning finder støtte i 
det forhold, at kridtundergrunden på dette sted ligger meget højt, så 
at den i den østlige del af øen i praksis når frem til overfladen og kun 
er dækket af et tyndt lag moræne. Et resultat heraf er de mange kridt
grave, dels i østskrænten og dels på selve plateauoverfladen som V for 
Storvorde. Ifølge denne teori skulle øen være dannet ved forkastnin
ger i undergrunden, sådan som det også er konstateret i forbindelse 
med Gravlevdalen, og som det er velkendt fra Thy i egnen omkring 
Hanstholm.

Det omgivende Stenalderhavs højeste marine grænse ligger omkring 
+ 5,5 til + 6,0 m, og aflejringerne består dels af sand og dels af 
marskler (i Romdrup-sundet), men de er mange steder dækket af fersk
vandsaflejringer som dynd og tørv. Litorinafladens meget svage relief 
og de heraf følgende yderst vanskelige afstrømningsforhold forvand
lede Stenalderhavet under landhævningen til uendelige mose- og kær
strækninger, som først er gjort brugbare for landbruget i nyere tid 
ved omfattende og meget kostbare landvindingsarbejder.

Forholdene ændredes først, da bondevennen, stiftsamtmand Frie
drich v. Buchwald i 1777 begyndte at anlægge Gudumlund kanal, 
hvorved Lindenborg Å kanaliseredes. Afvandingsprojektet vanskelig
gjordes af det meget ringe fald i Lindenborg Ås nedre løb langs øens 
østkyst, hvor faldet på de sidste 4 km er mindre end 1 meter. Kanal
arbejdet, der først stod færdigt i 1802, stod bl. a. i forbindelse med det 
af v. Buchwald i 1780’erne her opførte fabriksanlæg, videreført af grev 
E. H. Schimmelmann. Senere udgrøftedes og kanaliseredes Romdrup 
Å, ligesom der opførtes beskyttelsesdiger foran mundingen af Linden
borg Å i Limfjorden. Så sent som omkring 1960 har omfattende land
vindingsarbejder sikret et stort landbrugsareal længst mod syd.

Som perler på en snor langs randen af øen ligger de anselige lands
byer Romdrup (18 gårde), Klarup (18 gårde), Storvorde (30 gårde),

Sejlflod (15 gårde) og Gudum (27 gårde). Gudumholm har derimod 
en anden tilblivelseshistorie, idet denne by består af udflyttergårde fra 
Gudum, resterne af Gudumlund fabriksby og den senere stationsby 
med dennes serviceinstitutioner. Landsbyernes beliggenhed og deres 
ydre morfologi som rækkebyer har været ideel ud fra såvel økologiske 
som økonomiske principper. På disse steder har det været let at skaffe 
ferskvand til husholdningen og kreaturerne i rigelig mængde fra det 
gennem kalkundergrunden nedsivende vand, der træder frem som kil
der langs skræntfoden. Også arealbenyttelsen begunstigedes af belig
genheden på grænsen mellem to miljøer, Agerlandet havde man inde 
på morænen, mens litorinafladerne afgav græsnings- og høslætmulig
heder nærmest gårdene og rigeligt med brændsel i form af tørv længere 
ude. Herved opnåede man en gunstig balance mellem agerbrug og 
kvægavl, og man var tilmed i stand til at satse på den ene eller den an
den udnyttelsesform, alt eftersom tiderne begunstigede korndyrkning 
eller kvæghold, selv om de to brugsformer naturligvis var gensidigt 
betingede. Landbrugsforholdene var dog ikke helt problemfri. Den 
største gene har været de hyppige oversvømmelser, der har besværlig
gjort høbjærgningen, indtil afvandingsarbejderne satte ind. Efter ud
skiftningen flyttede mange gårde ud af landsbyerne, men uden at op
give den gunstige beliggenhed, som mødet mellem moræne og litorina
flade indbød til. I flere tilfælde kan det konstateres, at udflytterne har 
valgt at placere sig ved mundingen af de små tørdale, der har skabt let 
forbindelse til agerlandet på plateauets indre. Efter de omfattende af
vandings- og landvindingsarbejder på litorinafladen er der sket væsent
lige ændringer i arealbenyttelsesmønstret, idet de tidligere enge er ble
vet inddraget under omdriften og forvandlet til kornmarker, der nyder 
godt af de forbedrede hydrologiske forhold på de udstrakte flader.

Et talmæssigt udtryk for de store ændringer i arealbenyttelsen kan 
fås ved sammenligning mellem det dyrkede areal (= areal i omdrift) 
for 1688, 1876 og 1958.

1688
Det dyrkede areal i ha 

1876 1958

Romdrup-Klarup 520 1484 1678
Storvorde 287 1089 1449
Gudum-Lillevorde 899 2356 2910
Sejlflod 179 907 1040

Af tallene fremgår det, at en stor del af omlægningen har fundet sted 
inden 1876 i forbindelse med udskiftningen og den omtrent samtidige 
første kanalisering af Lindenborg Å, selv om også de senere afvan
dingsarbejder har sat deres præg på omfanget af det dyrkede areal.

Med hensyn til den generelle udvikling kan dette århundrede frem
vise 2 faser af betydning for området. Den første fase falder sammen 
med anlægget af jernbanen mellem Aalborg og Hadsund i 1900, der 
kom til at betyde en afgørende forbedring af kommunikationen med 
omverdenen. Efter datidens politik skulle alle have andel i den nye 
teknologi, og der oprettedes stationer i Gudumholm, Sejlflod, Stor
vorde og Klarup foruden flere mindre holdepladser. Størst betydning 
fik jernbanen for Gudumholm, hvor der i forvejen var en varieret er
hvervsbasis, ligesom den større afstand til Aalborg skabte grundlag 
for et lokalt marked. For Storvorde og Sejlflod blev banen derimod 
af sekundær betydning og fremkaldte ingen vækst, ligesom det blev 
tilfældet med Klarup. Allerede omkring 2. verdenskrigs slutning havde 
jernbanen udspillet sin rolle som urbaniseringsfaktor, og den nedlag
des i 1969. Men omtrent samtidig hermed indledtes 2. udviklingsfase, 
betinget af den kraftige urbanisering i Aalborgområdet. Denne nye 
vækst kom især Klarup (med Romdrup) til gode i forbindelse med de 
stærkt forbedrede vejforbindelser til storbyen, og udflytningen hertil 
har især efter 1960 sat sit præg på bebyggelsen, så at den nu sammen
voksede Klarup-Romdrup by har over 2000 indb., fortrinsvis tilflyt
tere med arbejdsplads i Aalborg. Af betydning blev det også, at de 
samme byer indgik i Aalborg kommune. V. H.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25000
1316 IV NV, målt 1880, rettet 1963, enk.r. 1970
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29 Nørreå-dalen ved Ø – Et østjysk dallandskab

Østjyllands landskabsrelief karakteriseres af istidsaflejringer, der gen
nemskæres af Ø-V forløbende dybe dalstrøg, hvis arealmæssige dimen
sioner berettiger, at de betragtes som en særlig landskabstype. Nørreå
dalens bredde er længst mod Ø i kortudsnittet 3 km. Umiddelbart V 
herfor forgrener dalen sig i to kilometerbrede dele, Nørreådalen S 
for og Søbæk-dalen N for den 4 km2 store rest af moræneplateauet, 
der ligger isoleret Ø for Viskum Kirke, og som ved den folkelige navn
givning har fået det korte men særdeles beskrivende stednavn: Ø. For 
som en ø ligger dette erosionsprægede stykke morænelandskab omgivet 
til alle sider af fugtprægede enge og sumpstrækninger! Den danske 
geograf Edvard Erslev (1824-92), der i 1876 stiftede Det Kongelige 
Danske Geografiske Selskab, beskrev i bogen »Jylland, Studier og 
Skildringer til Danmarks Geografi« (1886), uden vor tids detaljerede 
viden om gletscheres og floders dynamik, den topografi, der fremkom 
ved morænelandskabets dissekering af de store dalsystemer, netop som 
»Ødannelsen«. Står man en sommeraften efter en solet dag i Viskum 
Skovs nordlige skovbryn og ser ud over Nørreå-dalens udstrakte fla
der, der breder sig 50 m under plateauets niveau, hvor de afkølede 
luftmasser synker ned og danner »mosekonebryg«, der bølger i den 
fugtprægede lavning, så kan man gribes af den forestilling, at man 
oplever »den tidligere tilstand«, som Erslev udtrykte det, da vældige 
vandmasser fossede og »Ø« var en virkelig ø midt i et mægtigt strøm
leje. Der er et påfaldende modsætningsforhold mellem nutidens små 
vandløb, Nørreå og Søbæk, og de brede flodsenge dybt nedskåret i 
landmassen, hvor åerne snor sig. Det var dette misforhold, arkæologen 
Johs. Brøndsted træffende beskrev billedligt ved analogien »som små 
piger i alt for store himmelsenge!«

I geomorfologisk fagsprog betegnes sådanne dale som disharmoni
ske, hvorved det understreges, at de ikke er resultat af den aktuelle 
vandløbserosion, men skyldes fluvial daludformning ved tidligere 
tiders langt større vandløb. De store østjyske dallandskaber kan ikke 
direkte indpasses i den almindelige klassifikation som ungt, modent 
eller gammelt stadium i en enkelt flods erosionscyklus i henhold til 
William Morris Davis’ hypotese. Nørreå-dalen er nemlig ikke skabt 
ved et enkelt vandløbs kontinuerlige daldannelse, men ved integrering 
af flere yderst forskellige dalelementer. De store østjyske dale er så
ledes af polycyklisk oprindelse.
1. Tunneldal-stadiet i sidste istid (Würm). Det var de mægtige smelte
vandsmasser, der samledes til subglaciale vandløbssystemer i og under 
den indlandsis, der østfra skred ind over Østjylland, som stedvis i for
bindelse med gletschererosion under fremskudte istunger udgravede 
det første system af tunneldale. Smeltevandstunnelerne har, især i slut
fasen, da dødisstadiet var indtruffet, haft karakter af »braided river«, 
dvs. et netværk af strømrender. Ø-lokaliteten er netop et sted, der 
viser dette vandløbsmønster. Smeltevandsstrømmen, der kom østfra, 
har delt sig i to løb, der atter ved Ø’s vestlige ende er forenet igen til 
et løb. Da isdækkets mægtighed har været adskillige hundrede meter, 
dengang isranden var ved hovedopholdslinjen, må vandet i istunnelerne 
have stået under højt, hydrostatisk tryk. Det kunne derfor løbe opad 
vestpå mod gletscherporten i bræranden ved Hald Sø. Vandets strøm
ningsretning har altså dengang været fra Ø mod V – dvs. modsat 
Nørreåens løb i vore dage! Tunneldalkarakteren viser sig i nutids
landskabet ved moræneplateauets ca. 50 m høje, stejle skrænter ned 
mod de brede dalbunde. De postglaciale erosionsdale, hvoraf mange 
formentlig oprindelig kan have været dele af de subglaciale tunneldal
systemer, har senere dissekeret disse skrænter. Herved er en kilometer
bred randzone af moræneplateauet N og S for dalen omdannet til et 
forkløftet erosionslandskab. Vandløbene i disse kløfter har haft stærkt 
fald, således er faldet 36 m/km i Veldsmølle Bæks dal, hvis navn an
giver, at vandkraften her tidligere har været udnyttet til mølledrift – et forhold der 
også fremgår af den stadigt eksisterende mølledam.

En gruset terrasseflade forekommer mange steder langs skrænt
foden. Det er rester af tunneldalens bund, der endnu resisterer und
tagen de steder, hvor den er fjernet ved den senglaciale floderosion, 
når mæanderbuer angreb selve dalsiden, som det fx har været tilfæl
det S for Velds Krat. Grusterrasserne, som danner flader i samme 
niveau på lange strækninger, har været gunstige terrænelementer for 
vejanlæg. Vejen fra Øby mod V løber på en sådan terrasse; det samme 
gælder, S for Nørreådalen, vejstrækningen fra Koldbæk vestpå.

På Ø, der kun er ca. 1 km bred, omfatter erosionslandskabet næsten 
hele overfladen, bortset fra små rester af det oprindelige moræne
plateau langs Ø-områdets øst-vest forløbende midtakse. Erosions
landskabet mod N udgør et kuperet lyngbakkeområde.

2. Smeltevandsdal-stadiet i senglacial tid. Da klimaforbedringen 
bragte istiden til slutning, og isranden på denne lokalitet smeltede til
bage mod Ø, benyttede de enorme smeltevandsmasser alle tidligere 
dannede dale som flodsenge. Smeltevandet løb i sidste istid helt ud i 
Vesterhavet, fordi Limfjorden og Kattegat var dækket af indlands
isen. Da denne smeltede bort, løb smeltevandsstrømmene den kortere 
vej til Limfjorden på det tidspunkt, da isranden endnu forløb gennem 
Himmerland. Smeltevandselve, af dimensioner som de store mellem
europæiske floder, løb da gennem Nørreå-dalen fra Ø mod V. Den 
kortere vej til erosionsbasis – havfladen – accelererede dybdeerosionen, 
og på samme måde virkede den isostatiske landhævning, der satte ind, 
da isdækket svandt. Da de ekstramarginale smeltevandsstrømme, i det 
isfri terræn uden for isranden, havde stor erosionsevne, fordybede de 
deres leje i tunneldalbunden efter dal-i-dal princippet.

3. Fjord-stadiet. En helt ny fase i Nørreå-dalens udvikling indtræder 
i stenalderen, da havniveauet gentagne gange var højt. Da blev Nørreå
dalen en fjord, hvis bund blev planeret af det aflejrede sand og dynd.

4. Nutidsstadiet består af de tidligere omtalte landskabselementer 
samt enkelte nye, som fx de føromtalte postglaciale kløfter. Hævnin
gen siden Litorina-eller Stenalderhavets tid har på mærkbar måde haft 
indflydelse derved, at dalens hældning mod Ø er blevet mindre. Den 
postlitorine hævning er ved Randers Fjord, hvor Nørreå udmunder, 
3 m og ved Viborg, V for Ø-lokaliteten, kun 2,5 m. Dette i forbin
delse med føromtalte planering i fjord-stadiet har bevirket, at Nørreå
dalens fald er yderst ringe fra Ø-lokaliteten til udløbet, kun 0,12 m/km. 
Når vindstuvning fra Ø presser Kattegats vand op i Randers Fjord, 
er der i lange perioder overhovedet intet fald. Resultatet er, at dal
bunden har meget høj grundvandsstand og derfor store vandlidende 
eng og -mosestrækninger. Før dræningens tid var det de fleste steder 
umuligt at traversere den brede dal, der derved blev en naturgrænse 
af stor effektivitet, hvilket influerede på de administrative grænsers 
forløb. Nørreå-dalen dannede således grænsen mellem Sønderlyng og 
Middelsom herreder. Et stort afvandingsprojekt er startet i 1962 for 
at sænke grundvandsstanden og dermed intensivere den landbrugs
mæssige udnyttelse.

Arealudnyttelsen har meget forskelligartet karakter i de forskellige 
landskabstyper. Moræneplateauet var efter oldtidsmindernes store an
tal at dømme, tæt befolket i tidlig tid. Nu er det totalt udnyttet som 
landbrugsflade. Her ligger N for dalen gamle landsbyer som Velds, 
Mollerup og Ørum, hvoraf sidstnævnte har ændret karakter til sta
tionsby, da den nu nedlagte jernbanelinje Viborg-Fårup blev anlagt 
hen over plateaufladen på grund af det udfladede terræns velegnethed 
for jernbaneanlæg. Af samme grund løber også hovedvejen A 16 
(Viborg-Randers) her. Enkeltgårde, udflyttet efter jordreformerne i 
slutningen af 1700-tallet, ligger spredt over moræneplateauet. Det store 
landbrug er repræsenteret ved Viskum hovedgård (221 ha, deraf 15 ha 
skov). Den lille, hvidkalkede hovedbygning fra 1780 afviger fra de 
andre store gårde ved sin statelige fremtræden i provinsiel Louis Seize 
stil. Den ligger nede på terrassefladen, der her er usædvanlig bred, og 
den tilhørende del af dalbunden er veldrænet og inddraget under om
driften. På Ø’s sydlige terrasse ligger landsbyen Øby. Det er kun en 
mindre del af Ø, der er opdyrket, nemlig de ganske små plateauflade
rester. Det stærkt kuperede terræn er dels dækket af skræntskov, dels 
af lyng, og store grusgrave æder sig ind i bakkerne både fra S og N.

Kløftzonerne er så reliefrige, at landbrugsmæssig udnyttelse er umu
lig. Dalbundens engstrækninger anvendes som græsningsarealer, og kun 
små arealer er endnu under plov. Afvandingsgrøfternes mønster præ
ger her kortbilledet. A. S.
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30 Limfjordsmundingen ved Hals – Muldbjerge

Det marine forland
Det er ejendommeligt for dette kortudsnit, som gengiver et landareal 
på ca. 50 km2, at istidslandskaberne, der for Danmark som helhed er 
dominerende, her kun er repræsenteret ved det ca. 1,5 km2 store 
bakkelandskab, Muldbjerge, ved kortets S-rand. Områdets øvrige land
skaber er udstrakte, lavtliggende flader af marint forland, dvs. dels 
land opbygget af havaflejringer, dels egentlig hævet havbund. Dette 
er til gengæld typisk netop for det nordlige Jylland, hvor landhævnin
gen siden stenalderen har været størst, 6-8 m inden for kortudsnittet. 
Derved er istidslandskaberne blevet bræmmet af brede forlandsflader. 
Fra kystlinjen ved Egens strækker det marine forland sig de 5 km til 
Mov og herfra 8 km videre vestpå til Stenalderhavets kystklinter ved 
Sejlflo.

Området omkring Hals er hævet havbund, en jævn, lavtliggende 
sandflade med højt grundvandsspejl, der giver ret gode landbrugs
muligheder og frodig skovvegetation, fx i Hals Sønderskov. S for Lim
fjorden ligger en tilsvarende km-bred kystzone, men mod SV skifter 
det marine forland karakter. Her ligger Lille Vildmose, den største 
højmose i Danmark, oprindelig 55 km2. Mosearealet er nu reduceret 
ved afvanding og opdyrkning fx ved Dokkedal V for Muldbjerge. Når 
denne store flade af hævet havbund forsumpede, skyldtes det dels den 
ringe hældning, der hindrer regnvandets afstrømning, og dels det højt
stående grundvandsspejl, der hindrer dets nedsynken. Dette natur
miljø, præget af næringsfattigt vand, var forudsætning for dannelse af 
en højmose med tørvemos og kæruld i de fugtigste områder og hede
lyng samt rensdyrlav i de højere, mere tørre dele. Hertil kom som et 
særpræg en række søer betinget af frembrydende kalkholdigt kilde
vand, der modvirkede højmosevæksten. Søerne er nu tørlagt – Mølle
søs landbrugsflade ses i kortets SV-hjørne. Traverserer man Lille Vild
mose med kurs mod Ø, ser man Muldbjerges bakkeprofil tegne sig 
med indtryksgivende kontrastvirkninger over den totalt vandrette hori
sontlinje.

Muldbjerge
Muldbjerge er den sidste rest af en moræneø, der lå i Stenalderhavet 
5 km fra nærmeste kyst ved Nr. Kongerslev, V for Lille Vildmose. 
Muldbjerge har været udsat for kraftige bølgeangreb fra alle sider, 
derom vidner de afgrænsende stejlskrænter, de tidligere kystklinter. 
Det fri stræk har været størst mod Ø ud over Kattegat. Vinde herfra 
har kunnet fremkalde de største bølger og dermed den stærkeste ned
brydning af landmassen. Resultatet er da også blevet en totalt udlig
net kystlinje mod Ø, en »linealkyst«, med N-S forløbende terminant
retning.

Det trekantede område mellem Muldbjerges nordspids, Egens og 
Mov præges i kortbilledet af rette linjer og langstrakte, lukkede højde

N-Jylland i fastlandstiden, ca. 6000 f.Kr.. De store floddale kan nu 
konstateres som render i havbunden, »Ålborg-floden« som renden i 
Langerak. (Delvis efter V. Nordmann).

kurvefigurer, der udstråler fra områdets S-punkt og breder sig vifte
formet. Dette topografiske mønster karakteriserer den type marint 
forland, der betegnes som strandvoldsslette. Materialet hertil stammer 
fra de nedbrudte morænemasser langs Muldbjerges Ø-kyst, som efter 
sortering i havstokken ved N-gående materialvandring (se kort nr. 47 
Hindsholm) langs kysten er aflejret som den 5-6 km lange vifte af 
grusede strandvolde med udgangspunkt i Voldbjerge. De ældste af 
strandvoldene er de vestlige, og viftemønsteret viser med al tydelighed 
strandvoldsslettens vækst mod Ø, indtil terminantretningen var nået, 
i forlængelse af Muldbjerges Ø-kyst. Vejforløbet betinges af strand
voldenes mønster, idet vejbyggerne har undgået de fugtige lavninger. 
Lokaliseringen af de to landsbyer Egens og Mov er også helt igennem 
bestemt af strandvoldenes forløb, idet de højeste steder bød på de 
bedste betingelser for bygningers fundering.

Hals Barre
Limfjorden her ved Hals er et smalt, 1 km bredt farvand, Langerak. 
En rende med dybder indtil 16 m og en bredde på 3-500 m bugter 
sig i større sving end selve fjordens. Renden er omgivet af lavvandede 
flader med mindre end ½ m’s vanddækning. Hvor renden svinger tæt 
ind under land, fremkommer havnemuligheder, hvis landet er så højt
liggende, at vejanlæg er mulige som her, fx ved Hals. Den dybe rende 
er en dalfure udgravet af »Ålborg-floden«, som i fastlandstiden af
vandede hele det nuværende Limfjord-område østpå. Da landoverfla
den dengang lå 10 m højere end nu i forhold til havniveauet, og ero
sionsbasis følgelig lige så meget dybere, har »Ålborg-floden« kunnet 
nedskære den dybe rende, som senere er holdt fri for udfyldning ved 
den stærke vandudveksling mellem Limfjorden og Kattegat, når vest
lige vinde efter Aggertangens gennembrud i 1862 kunne stuve store 
vandmasser op i Limfjordens bredninger. Som det fremgår af kortet, 
fortsætter Ålborg-flodens dybe rende ikke nu som tidligere ud i Kat
tegat. Et lavvandet område, Hals Barre, er fremkommet og har skabt 
søtrafikken ind til Limfjorden store vanskeligheder. Dette er en kon
sekvens af kystudviklingen siden fastlandstiden.

Kattegat-kysten er her i området en typisk fladkyst. Strandengenes 
ydre tuezone og rørsump danner en amfibialsk kystlinje, og uden for 
denne har lavvandede arealer stor udstrækning. Dybder på over 6 m 
træffes først ca. 6 km ude, hvilket betyder, at strandplanets gennem
snitlige hældning kun er 1:1000. Bølgebrydning sker derfor langt ude 
på strandplanet med revledannelse til følge. Revlerne kan under storm 
ved højvande vandre indefter og eventuelt modificeres til tilvækst
revler, der ligger tørre ved normal vandstand. Der kan udvikles klit
landskaber på disse langstrakte barreøer, og de kan under visse om
stændigheder svejses til kystlinjen. På Nordmandshage ligger sådanne 
tilvækstrevler uden vegetation, på Korsholm en tilsvarende på et mere 
modent udviklingsstadium med klitvegetation. Materialvandringen er 
S for Limfjorden dominerende nordgående og N for Limfjorden syd
gående. Dette forhold kan måske have medvirket til Hals Barres op
ståen, men er i hvert fald skyld i den opfyldning, der sker af den gra
vede rende med 8,5 m’s dybde og 90 m’s bredde gennem barren ind 
til Hådyb, det østligste og dybeste af de tre strømløb over barren. Man 
må fjerne ca. 35.000 m3 om året for at holde renden. Egense Dyb 
længst mod V ender blindt, men har været aktivt i stenalderen, indtil 
det afløstes af Vejdyb, der atter blev erstattet af Hådyb – en udvik
ling, der antagelig har fundet sted, medens Stenalderhavets vandstand 
var aftagende som følge af den isostatiske landhævning. De skiftende 
strømløb omkring en barre ved en sedimentførende flods udløb i et 
hav med stor materialvandring minder om deltadannelse.

Besejlingen af indløbet til Limfjorden over Hals Barre er særdeles 
besværlig. Fyr- og vagersikringen er kompliceret, fordi der skal navi
geres langs en bugtet linje, og fordi de lavvandede områder med til
vækstrevler som nævnt ligger umiddelbart ud til sejlrenden. Hals Barre 
fyr, 8 km uden for indløbet, tjener til anduvning for fartøjer fra Katte
gat. Herfra afløser ledefyrene på Egense Kloster Pynt S for og Hals 
N for indløbet hinanden som retningsgivere. A. S.

Udsnit af atlasblad, 1: 40 000, 1214, udarbejdet 1922, enk. r. 1943
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31 Pindstrup – Fra tørvegravning til moderne industri

Egnen omkring Pindstrup har i størstedelen af den kendte historie 
været temmelig fattig. Dens ressourcemæssige forudsætninger for er
hvervsudvikling var beskedne, så længe landbrug/skovbrug var de vig
tigste erhverv. I en relativt kort periode ændredes forholdene, idet der 
blev åbnet muligheder for lokalt initiativ. Den stedlige tørv var plud
selig blevet af værdi. På dette grundlag udvikledes der en ret betyde
lig industri, som efterhånden i meget høj grad har frigjort sig fra den 
lokale råvarebasis. På dette område har den lokale industriudvikling 
en del fælles med det øvrige lands. Eksemplet viser, hvorledes begre
bet ’ressourcer’ afhænger ikke alene af den tekniske udvikling, men 
også af den individuelle opfattelse af de eksisterende muligheder.

Landskabet har nogle få, let genkendelige hovedelementer: i kor
tets midte udstrakte, flade dale omgivet af bakkeplateauer i N og S. 
Bakkelandet i N er skarpt afgrænset mod dallandet, omtrent hvor 
jernbane og landevej følges gennem den nordlige korthalvdel. Der er 
tale om urolige morænebakker, opbygget af magre, sandede materia
ler. Hovedparten af disse arealer er skovbevoksede; enkelte steder er 
der dog udviklet højmose. Skoven er meget blandet og for en dels 
vedkommende interessant både fra et botanisk og et ornitologisk 
synspunkt. Fjeld Skov er samlet i én ejendom (1055 ha).

Dalstrækningen i kortets midte markeres af en række højmoser og 
kær: Auning Kær, Smørmose, Kastrup Mose og Pindstrup Mose. Gen
nem sidstnævnte løber den stærkt regulerede Ryom Å. Moserne er nu 
næsten helt afvandede, afgravede og opdyrkede. Dalbunden er stærkt 
sandet, stedvis med skalaflejringer. Geologisk set er der tale om en 
smeltevandsdal, som i Stenalderhavets tid – sammen med Kolindsund
- blev en fjordarm. Grænsen for det sydlige bakkeland mod dalen er 
ikke nær så skarpt tegnet som den nordlige. Skaføgård ligger nær den 
omtalte grænse i kanten af et stort skov- og plantageareal. Moræ
nerne er af meget varieret sammensætning; flere isolerede bakketoppe 
som fx Knudshøj ved Thorsager peger på landskabets dannelse i for
bindelse med dødis. Et landskab med så mager og ofte vandlidende 
jord som kortbladets har frembudt store vanskeligheder for skovbrug/ 
landbrug. Man undgik dalbunden; kun det højtliggende land opdyr
kedes.

Før århundredskiftet bestod landsbyen Pindstrup af en række gårde 
på kanten af de store mosestrækninger. Den oprindelige landsby, som 
nu næsten er forsvundet efter en stor brand i 1921, var baseret på 
dyrkning af bakkelandet og husdyrhold på engstrækningerne. Til hus
behov, og lejlighedsvis en smule salg, gravedes der tørv i den nærlig
gende mose.

I 1905 oprettedes Pindstrup Mosebrug af Johs. la Cour. Bruget 
omfattede til at begynde med blot en enkelt mindre gård, fra hvis til
hørende moseareal der gravedes tørv med håndkraft. Produktionen 
bestod ikke alene af tørv til brændsel, men også af tørvestrøelse. Sidst
nævnte produkt kunne anvendes som strøelse under husdyr, men brug
tes (eller genbrugtes) især til jordforbedring. En af de største vanske
ligheder var at skaffe vandet bort under gravningen. Til dette brugtes 
oprindelig store vandsnegle. Transporten lettedes meget af virksom
hedens placering umiddelbart ved Pindstrup station. Under 1. Verdens
krigs delvise afspærring udvidedes og mekaniseredes tørveproduktio
nen vældigt. En tilsvarende forøgelse af efterspørgselen efter brændsel 
fandt også sted under 2. Verdenskrig. I de nævnte perioder fulgte 
tørvegravningen i Pindstrup opsvinget i det øvrige land, men særligt 
produktionen af tørvestrøelse gjorde det muligt at fortsætte tørvegrav
ningen også i fredstid.

Tørvegravningen udvidedes dog i det store og hele gennem perio
den til omkring 1950. Når dette kunne lade sig gøre, hang det bl. a. 
sammen med, at tørvemassen i stigende grad brugtes til briketfremstil
ling. Den indvundne erfaring på dette område bragtes i anvendelse 
ved opførelse af briketværker og ved tørvegravning i en lang række 
moser på Djursland (Stenvad, Fuglsø, Bendstrup). Produktion optoges 
også længere borte som i Store og Lille Vildmose og i Kongens Mose 
ved Løgumkloster. Efter 50 års tørvegravning beregnede Mosebruget, 
at der i alt var produceret ca. 2,5 milliarder tørv, ca. 400.000 tons bri
ketter og ca. 4 millioner baller tørvestrøelse.

Tørveproduktion er imidlertid også i høj grad sæsonpræget. Det 
stod derfor tidligt klart, at en kombination med anden fremstilling 
ville være gunstig af beskæftigelsesmæssige årsager. Under de store

tørvekampagner arbejdede ofte omkring 1000 mand, og det ville selv
følgelig være en fordel også at kunne skaffe arbejde til i det mindste 
en fast kerne om vinteren. I forbindelse med Mosebruget opførtes 
derfor efterhånden en anselig række større og mindre fabrikker: sav
værk og træuldsfabrik 1912, emballagefabrik 1926, krydsfinerfabrik 
1938, møbelpladefabrik, træbetonpladefabrik, spånpladefabrik 1950, 
og i 60’erne grøntpillefabrik og sphagnumpottefabrik.

Der var efterhånden erhvervet betydelige mosearealer for at sikre 
råvaretilgangen. Erhvervelsen havde nødvendiggjort køb af en række 
landbrugsejendomme. På et tidspunkt disponeredes der over omkring 
70 ejendomme med i alt over 5000 tdr. land. Langt størsteparten bort
forpagtedes. Efterhånden som tørvemasserne efter afvanding afgra
vedes omkring Pindstrup, blev arealerne jordforbedret og opdyrket. 
En del af jorderne, især ved gårde omkring Ringsø, benyttedes til 
græsdyrkning. På denne dyrkning plus høslet på lejede arealer base
redes grøntpillefabrikationen. En af de bærende ideer bag fremstillin
gen af grøntpiller er at bevare den store næringsværdi i ungt græs ved 
at tørre det og derefter koncentrere det ved presning. Næringsværdien 
af græs, specielt hvad angår protein, er størst i et tidligt stadium, og 
tilvæksten aftager med alderen; derfor må der tages 3-4 slæt græs i 
sæsonen ved rationel udnyttelse, og en hurtigt tørring er afgørende. 
Græspillefabrikker må derfor baseres på udnyttelse af større, specielle 
arealer, og afhøstningen må ordnes systematisk. Disse betingelser er 
til stede ved Pindstrup, men udviklingen af en kraftfoderindustri 
svækkes noget af de voldsomme prisstigninger på brændselsolie.

Oprettelsen af en spånpladefabrik betød en gradvis frigørelse fra 
lokal råvarebasis. Spånplader består af ’hakket’ træ, træflis, der er li
met sammen under pres efter et schweizisk patent. Kvaliteten af lim
ningen er vigtig; på dette felt er der foregået en væsentlig forbedring. 
Det anvendte træ kan derimod være af ringe kvalitet, ofte bruges nåle
træsbrænde. Af dette fandtes en vis lokal tilgang, men denne blev me
get snart næsten betydningsløs. Der bruges nu en betydelig del af den 
jyske brændeproduktion. Store lagre er nødvendige. Til oplagring 
viste det sig heldigt, at der i de tidligere læggepladser for tørv var 
store, nærtbeliggende friarealer. Fabrikken udvidedes i flere omgange 
og kan nu levere godt halvdelen af landets forbrug af spånplader, et 
produkt, som bruges i stigende grad såvel til møbler, inventar som til 
skibsaptering osv.

Det er karakteristisk for spånpladefabrikationen og for de andre 
’andengenerations’-produkter, at den lokale råstofbasis er blevet 
stærkt reduceret, men til gengæld er der lokalt samlet en trænet ar
bejdsstyrke og ’know-how’ samt omfattende tekniske anlæg. Efter
hånden som transport pr. bane eller bil er blevet lettere, spiller loka
liseringen af råstofferne en mindre rolle. Af de oprindelige grunde til 
at placere fabrikationen i Pindstrup er der således kun få tilbage. Til 
gengæld er betydningen af at have store, billige arealreserver til ud
videlser, lager osv. blevet af større vægt, end man oprindeligt kunne 
have forudset.

Omkring industrierne i Pindstrup voksede den tidligere landsby op 
til at blive en respektabel stationsby. Der var således i 1930: 498 indb., 
i 1955: 714 indb., og i 1970: 745 indb. En del byggeri opførtes som 
funktionær- og arbejderboliger. Polske, indvandrede tørvearbejdere 
boede oprindeligt i en lille bebyggelse V for Pindstrup, samlet om
kring en katolsk kirke.

Også de omliggende ikke-mose arealer har i dette århundrede æn
dret udseende. De ringeste landbrugsarealer er blevet opgivet og til
plantet. Et særligt område ved Hedeskov har endog fundet anven
delse til fritidshuse. Arealet ligger i tilknytning til de beplantede om
råder ved Skaføgård (i alt 519 ha), hvis tilliggende mose- og sandjords
arealer i øvrigt har været genstand for en betydelig grundforbedring 
i familien Estrups eje. S. C.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000
nr. 1315 II NV, målt 1876-78, rettet 1973
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32 Mols Bjerge – En kommende naturpark

Det landskab, kortbladet viser, er med sine storslåede bakker temme
lig enestående i Danmark. Mod V når Mols Bjerge sine største højder 
med Agri Bavnehøj (137 m), Loddenbjerg (127 m), Langbjerg (132 m) 
og Trehøje (127 m.) I kraft af beliggenheden på et næs mellem Kalø 
Vig og Ebeltoft Vig virker bakkerne endnu højere, og der er en im
ponerende udsigt fra dem.

Landskabet afspejler klart sin dramatiske tilblivelse i den sidste del 
af istiden. Parallelle bakkerækker afslører flere på hinanden følgende 
fremstød af den mægtige isbræ, der fra S skubbede sine blandede ma
terialer op i et udstrakt randmorænesystem. Under denne proces blev 
Ebeltoft Vig området udglattet og eroderet; man finder i den centrale 
del af dette tungebækken dybder på fra 10 til 15 m. Ved Femmøller 
markerer det nuværende pas gennem bakkerne et vældigt hak i isran
den. Også landskabets materialer er knyttet til istidsprocesserne. Bak
kernes uhyre vekslende jordbund hviler på moræne, der snart er leret, 
men oftest sandet eller gruset, ja endog med store, skrammede og 
slidte sten. Morænen havde yderligere store mængder indlejret is, hvil
ket afsløres af de mange, ofte afløbsløse jordfaldshuller.

Selv om landskabets hovedtræk således klart skyldes isens og smel
tevandets virke, er mange detaljer dog udformet siden. I kystlandet 
ses den kombinerede virkning af landhævningen, der fandt sted efter 
isens bortsmeltning, og havets bølgevirksomhed. Foden af Stenalder
havets gamle klinter ligger flere steder mere end fire m over det nu
værende havspejl og næsten en km fra den nuværende kystlinie. Strand
søen Bogens Sø (Buk Sø) afspærres fra havet af et vældigt system af 
strandvolde.

Bakkernes former afslører flere steder, at jordflydning og -krybning 
har fundet sted. Men i øvrigt griber omformning ved vind og rindende 
vand ind også i nutiden, især hvis vegetationen brydes. I kortets syd
lige del ses tillige klinter, der endnu nedbrydes af havet. På de magre 
jorder med deres hyppige dække af flyvesand er der i reglen udviklet 
sure morbundstyper. I mindre områder findes fuldt udviklet højmose
tørv.

Udnyttelsen af et landskab som det beskrevne har altid været van
skelig. Langt op i dette århundrede har anvendelsen til landbrug væ
ret dominerende suppleret med lidt fiskeri m. m. De eksisterende kil
der til landbrugets historie i Mols Bjerge giver os et ret fuldstændigt 
indtryk af denne fra slutningen af 1600-tallet til nu. Kilderne viser, at 
der har været en betydelig stabilitet i både brugenes antal og i drifts
formerne indtil op mod dette århundrede. Man må altså have fundet 
en slags løsning på de magre jorders problemer.

Det ser ud til, at praktisk taget al jord var under udnyttelse, men 
med meget varierende intensitet. Jorder af god kvalitet og nærmest 
gårdene udnyttedes til kornavl, dog oftest med en lang brakperiode; 
ringe eller fjerntliggende jorder udnyttedes næsten kun til græsning 
og lyngslæt. Nær gårdene havde man omkring 1820 et sædskifte med: 
1) boghvede, 2) rug, gødet, 3) byg eller, hvis jorden var svag, rug, 4) 
havre og derefter 3-4 års brak, altså en omdrift på 7-8 år. Underti
den sås også spergel – i det hele taget modificeredes meget efter lokale 
forhold. Længere fra gårdene såedes ofte blot boghvede fulgt af to 
gange rug, hvorefter jorden lå brak i fra 4 til 7 år. På de tørre bakker 
afbrændtes lyngen for blot et enkelt år at give plads for én rugaf
grøde. Det var beskedne udbytter, man fik, men til gengæld var spe

cielt brandjordsrugen værdifuld som sædekorn, fordi den var næsten 
ukrudtsfri.

Med de lange brakperioder henlå store arealer i forskellige stadier 
af genvækst til lynghede, og disse gav god, men mager græsning. Da 
vandforsyningen til køer var usikker i tørre somre, holdtes der flest 
får. På mange af de gamle agre udvikledes under græsning en særlig 
hedetype, kendetegnet b1. a. ved sit islæt af enebærbuske, som antager 
de forskelligste former. Både enebær og lyng fandt i øvrigt mange an
vendelser, b1. a. som brændsel.

Den brune hede dækkede det allermeste af Molslandskabet bortset 
fra nogle små områder med egepur og fx mod S i Fuglsø Skov lidt 
bondeskov med b1. a. bøg. Fra sidste halvdel af 1800-tallet kom dertil 
en række nåleskovsplantager (fx Vistoft Plantage 1887) i den alminde
lige bølge af hedeopdyrkning. Flere plantager fulgte i dette århun
drede. Sammen med de talrige pletter af speciel vegetation udviklet 
under særlige forhold såsom på tørre skrænter, i og omkring kilde
væld, mellem strandvolde osv. bidrog dette til en overordentlig varie
ret vegetation på Mols. Af Danmarks arter af blomsterplanter fore
kommer næsten halvdelen i området under dets særlige regie af natur/ 
kultur.

Fra omkring 1920 begyndte interessen for friluftsliv og naturskøn
hed at give sig udslag i bygning af sommerhuse ved Ebeltoft Vig. Kor
tet viser kun en del af den nu eksisterende sommerhusbebyggelse. I 
forhold til de fleste danske strandes bebyggelse har denne et begræn
set omfang. Yderligere er den placeret således, at fx selve kysten og 
Mols Bjerge er blevet næsten helt friholdt. Samtidig er der sikret of
fentligheden adgang til både strand og bakker med få begrænsninger. 
Grunden til at bevarings- og naturadgangsforhold er ret gode i om
rådet er uden tvivl, at man tidligt begyndte frednings- og planlæg
ningsaktiviteter.

En af de vigtigste aktiviteter var den private fredning af gården 
Strandkjær med tilliggende (ved fru E. Dahl). Der er særlig grund til 
at nævne denne, fordi den i 1951 muliggjorde oprettelsen af Mols
laboratoriet under Århus Universitet. Gennem laboratoriets arbejde 
har man kunnet skaffe sig et vigtigt materiale til belysning bl. a. af 
vegetationsudvikling, et materiale, der også er af stor betydning for 
løsning af problemet med fredede arealers vedligeholdelse. Også an
dre fredninger har været finansieret ved private midler, fx en meget 
omfattende ved Toggerbo (A. P. Møllers Fond). De offentlige fred
ningers rolle i området har ikke været mindre afgørende. En tidlig 
fredning af et smalt kystområde ved Ebeltoft Vig bidrog til at friholde 
stranden for den sædvanlige rand af sommerhuse og bevare udsigts
forholdene. I stedet planlagdes et koncentreret sommerbeboelsesom
råde omkring Molskroen (v. arkitekt E. Fischer), hvorved den udmær
kede strand åbnedes for mange. I øjeblikket sikrer fredninger, fred
skovsbestemmelser og den almindelige planlægning, at Molsområdet 
i hovedtræk bevares, som det er. For at naturparktanken kan virkelig
gøres mangler, at nogle flere områder fredes, så områdets sammen
hæng sikres. Man mangler også løsninger på ’status quo’ problemet: 
konservering af de gamle natur-kulturlandskaber.

Mols Bjerge har en stærk tendens til at springe i ’skov’, bestående 
af bl. a. bjergfyr og gyvel. Lyngheden ældes og bliver mindre smuk. 
For at bevare landskabets åbne karakter og forny vegetationen har 
man i 1970’erne påbegyndt store forsøg med at lade forskellige kvæg
racer og får afgræsse bakkerne. Man har yderligere overvejet at for
søge at rekonstruere det gamle landbrugs virkninger på vegetationen. 
Allerede nu ser det ud til, at græsning løser en stor del af vedligehol
delsesproblemet, der selvfølgelig helst må være løst, inden den store 
naturpark oprettes. S. C.

Udsnit af målebordsblad, 1:20 000
2317, målt 1875, rettet 1952, enk.r. 1965
2417, målt 1875, rettet 1952, enk.r. 1965

De naturbeskyttede om
råder i Mols Bjerge om
fatter dels fredede arealer, 
dels de tilstødende skove.
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33 Midtjyllands søområde – Dalstrukturer

Mossø-egnen, Midtjylland. 
Skematisk blokdiagram: 7X 
14 km. Højdemål: 3 X for
størret.
1. Moræneplateau, 2. Tunnel
dal, a. Mossø-bassinet, b. Sal
tenå-dalen, 3. Smeltevands- 
dal, Gudenå-dalen, 4. Dal
terrasser, resterende dele af 
tidll. dalbund, 5. Dødislavnin
ger, c. Salten Langsø, d. Mo
selavning, e. Jordfaldshuller,
6. Postglaciale erosionsdale, 
der sønderskærer plateauer
ne, 7. Recent dalbund, f. 
Gudenå, g. Gudenåens delta 
i Mossø. Efter Atlas over 
Danmark, bd. I: Landska
berne. (Axel Schou del).

Denne egn er et af Danmarks højdeområder, idet moræneplateauet, 
der her er den initiale landskabsform, har sin svagtbølgede overflade 
i 100 m-niveauet. Stedvis forekommer der storformede, jævnt skrå
nende morænebakker over det egentlige plateauniveau; således hæver 
Møgelbjerg i Addit Skov sig til 137 m, og i Rye Sønderskov nås 162 m 
højde. S for Sr. Vissing er Loddenhøj 129 m, og i Ottehøje-partiet NØ 
for Vinding når det højeste punkt 145 m. Det oprindelige moræne
plateau er nu dybt sønderskåret og opdelt i blokke med stejle, kløft
furede skråninger.

Sønderdelingen af plateauet begyndte i sidste istid, da de store 
smeltevandsmasser strømmede ud mod bræportene i indlandsisens 
rand og udgravede sig brede strømlejer dybt ned i morænen under is
dækket. Disse strømme løb i isens bevægelsesretning – i denne egn fra 
Ø mod V – og det var en af dem, der skabte Mossø-Salten Langsø 
dalen, der krydser det landskab, vi betragter. Vandmasserne, der løb 
under tryk, har også i istunnelen kunnet erodere lejet dybt ned i mo
rænen på steder, hvor dennes struktur var mindre modstandsdygtig, 
fx i sandpartier. Tunneldalens længdeprofil har altså ingen konstant 
faldretning, og dybe partier veksler med højereliggende morænetærsk
ler. De dybe områder er oftest langstrakte med længdeakse i tunnel
dalens længderetning, og de søer, der er fremkommet på steder, hvor 
grundvandsstanden er så høj, at hullerne bliver vandfyldte, fremtræder 
som de for tunneldallandskabet typiske langsøer – her Mossø og Sal
ten Langsø. Søbundene har ofte dybe huller, som senere tiders sedi
mentation ikke har formået at fylde op (se blokdiagrammets østlige 
ende). Rækker af langsøer og stejle, ofte 100 m høje, kløftfurede dal
sider er tunneldallandskabets karakterelementer.

I afsmeltningstiden, da isranden stod længere mod Ø, har smelte
vandsfloderne benyttet tunneldalene som strømlejer og yderligere ud
formet disse ved sideerosion i flodbuernes ydersving og ved aflejring 
af sandmasser i bunden. Her lå mange steder i de dybe huller dødis
klumper dækket af tykke sandlag, som beskyttede effektivt mod 
smeltning i det subarktiske klima. Da en klimaforbedring i postglacial
tid slog igennem, smeltede disse dødismasser, hvorved der ved de 
overliggende lags nedskridning fremkom jordfaldshuller, der ofte var 
så dybe, at de fyldtes med grundvand og fremtrådte landskabeligt som 
søer og – efter tilgroning – som moser. Tunneldalbundene ses nu 
mange steder som terrasser, idet nutidens vandløb, fx Gudenå i dette 
område, har eroderet deres dale dybt ned i dem. I dalstrøget N for 
Sr. Vissing er terrassefladen fuld af førnævnte dødisgruber, hvoraf 
mange fremtræder som småsøer, således Vængsø, Rødesø, Oversø, 
Stejlholt Sø, Kragsø m. fl., medens andre er moselavninger, fx Væng
mose og Springbjerg Mose.

På Addit Næs, S for Salten Langsø, er disse jordfaldshuller så tal

rige, at fladekarakteren helt er forsvundet. Smeltevandsfloderne uden 
for isranden, der betegnes som ekstramarginale i modsætning til de 
subglaciale, havde ofte deres løb parallelt med isranden. Da denne i 
Ø-Jylland havde N-S retning, løb de ekstramarginale smeltevands- 
floder i samme retning. I dette område har Gudenådalen altså en løbs- 
retning vinkelret på tunneldalene, som den derved forbinder. Efter 
passagen mellem Nørreås- og Sr. Vissing plateauerne løber Gudenå 
tværs over Mossø-dalen til Gudensø og herfra videre mod N til den 
derværende Jul Sø-tunneldal.

De stejle plateauskrænter ud mod de store dale gav den normale 
vanderosion optimale kår med det resultat, at alle skrænter blev furet 
af erosionsdale, der ved tilbageskridende erosion arbejdede sig læn
gere og længere ind i plateaublokkene fra alle sider, ofte så effektivt 
at plateaufladen helt forsvandt. Moræneplateauet var blevet et ero
sionslandskab, i hvilket kun materialet, morænen, viste, at det oprinde
ligt var et morænelandskab. Nørreås området NV for Voerladegård 
er et stykke moræneplateau angrebet af erosion fra Mossø-tunneldalen 
mod N og af Gudenådalen mod V, hvorved det er blevet så smalt, at 
vandløbserosionen helt har sønderskåret plateaufladen. Det reliefrige 
landskab kan ikke udnyttes landbrugsmæssigt, men dækkes af skrænt
skove. S for landsbyen Voerladegård ses rester af plateaufladen i 80- 
90 m niveauet. Det er et typisk træk, at dette plane område er ager
land, og samme forhold ses mange steder, fx ved landsbyerne Sr. Vis
sing, Addit og Vinding, hvor kortbilledet viser landbrugsarealer om
givet af skovområder, hvis udbredelse betinges af de kløftfurede 
plateauskrænter.

Når de recente vandløb har kunnet nedskære deres dale i de gamle 
dallandskabers bunde, hvorved dal-i-dal princippet er blevet reali
seret, er årsagerne dertil flere. Den isostatiske landhævning har bevir
ket, at floderne ved nedskæring har adjusteret deres længdeprofiler til 
den ny erosionsbasis. Et andet forhold er, at fx Gudenåen har forkor
tet sit løb under isens bortsmeltning fra at udmunde i Limfjorden til 
et udløb i Randers Fjord. Da længdeprofilet derved bliver kortere, 
men stadig begynder i samme højde og skal nå samme slutniveau, må 
det blive stejlere, hvilket betyder, at floden i hele sit løb får tendens 
til at skære sig ned i sin tidligere dalbund. Terrasserne i de store dale 
er således ikke alene beviser for tidligere tiders langt større vandstrøm
me, de er også vidnesbyrd om palæogeografiske udbredelsesforhold, 
nemlig tidligere tiders vandløbsmønster. A. S.

Udsnit af atlasblad, 1:40 000
2610, udarbejdet 1951, enk. r. 1963
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34 Århus

Århus, der ligger inderst i Århus Bugt, er Danmarks næststørste by 
og Jyllands hovedstad. Ifølge nyere arkæologiske undersøgelser er 
Århus grundlagt omkring år 900. Byen ligger i »mundingen« af en 
indtil 1800 m bred tunneldal, der i V-Ø retning forbinder Midtjylland 
med Århus Bugt, og heri ligger også Brabrand Sø og Århus Å. Nogle 
få km nordligere løber Egå-tunneldalen til Århus Bugt; i den østligste 
del af dalen og på dens skråninger ligger nu en stor del af Århus’ 
nordlige forstæder.

De ældste dele af byen ligger omkring mundingen af Århus Å (se 
kort A). Nogle af byens ældste gader, Frederiksgade, Immervad, Vol
den og Studsgade er led i den oprindelige østjyske hovedvej, der pas
serede åen i et vadested 500-600 m inden for mundingen. Indtil mid
ten af 1800-tallet var Århus en lille by, der lå samlet omkring de to 
middelalderlige kirker, Domkirken og Vor Frue Kirke, med de mel
lemliggende små pladser, Lille Torv og Store Torv. En af hoved
gaderne var Vestergade, der løb fra Lille Torv langs åens nordbred 
til Vesterport og landevejene mod Ringkøbing og Viborg. En anden 
var Ågade, der fra Immervad fulgte åen til det beskedne havneanlæg, 
der dengang endnu omfattede den såkaldte »indre havn« i åens mun
ding og desuden den »ydre havn« i bugten, beskyttet af to store læ
moler. Som det fremgår af kortene A og B, skete der en ret betydelig

vækst af Århus’ bykerne i løbet af perioden fra 1858 til 1875. Nye 
kvarterer voksede op såvel i N som i S, og den østjyske længdebane 
blev anlagt i det i 1860’erne endnu ubebyggede terræn ud for Ryes
gade. Hovedbanegården var og er en sækbanegård for den østjyske 
længdebane; banen havde allerede i 1875 fået en sidegren mod Grenå, 
som i Århus føres langs med havnen og til Østbanegården.

Hovedtrækkene i gadebilledet præges af landevejene, som stråler 
radialt ud fra byens centrum (se kort D og E). Siden 1930’rne har de 
været forbundet med en ringgade. I større afstand fra centrum er 
planlagt og delvis udført en ydre ringgade fra Højbjerg i S over Viby 
og Hasle til Vejlby-Risskov i N.

Århus har et stort antal forstæder, der dog siden kommunalrefor
men i 1970 er indlemmet i hovedkommunen. Blandt disse skal nævnes 
Højbjerg, Skåde og Holme i morænebakkelandet i S, Viby mod SV 
langs vejen til Skanderborg, og Åbyhøj i tunneldalen mod V. Hasle 
ligger N for tunneldalen omkring Viborgvejen, og endelig er de vig
tigste forstæder i N Vejlby og Risskov, hvor Vejlby er bygget op i 
morænebakkelandet mellem tunneldalene – i og omkring en stjerne
landsby, hvis vejnet endnu præger dele af gadesystemet i denne for-

A. Århus 1858. Em. Bærentzen & Co. lith. Inst.
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B. Århus 1875. Efter kort i Århus Vejviser 1879. C. Udsnit i sort gengivelse af Færdselskort nr. 2, 1:200.000, 1973.

stad. Risskov ligger dels på Egå-tunneldalens sydskråninger og dels 
på den lave litorinaslette ud mod Århus Bugt; her fortsætter bebyg
gelsen langs kysten mod N til mundingen af Egå (Åkrogen). Hele 
dette område, der oprindelig var sommerbebyggelse for Århusborgere, 
benævnes Vejlby Fed og er nu i meget stort omfang inddraget som 
almindelig bebyggelseszone. Endnu nordligere ligger – omkring hoved
vejen til lufthavnen og Grenå – forstæderne Skødstrup og Løgten og
V for denne vej den hurtigt voksende »parcelhus-soveby« Lystrup. Af 
andre »sovebyer« kan nævnes Malling, Beder, Mårslet og Tranbjerg 
Haveby i S og Stautrup og Tilst i V.

I samfærdselsgeografisk henseende har Århus en særdeles gunstig 
beliggenhed. Den østjyske længdevej forbinder Århus med Ålborg og 
Frederikshavn i N og med Kolding, Flensborg og Hamborg i S. En 
af de vigtigste Ø-V-gående hovedveje i Jylland (A 15) mellem Ring
købing og Grenå, løber ligeledes igennem Århus. Den forbinder Århus 
med byens lufthavn ved Tirstrup, der har adskillige daglige forbindel
ser med Kastrup med en flyvetid på mindre end ½ time. Endvidere 
ligger Århus på den østjyske længdebane og har forbindelse med 
Grenå, ligesom den er udgangsstation for tværlinjen Århus-Skander
borg-Skjem. Der er to ruter til København, dels via Fredericia og 
dels med færge via Kalundborg. En privatbane fører mod S til Odder 
og den lille havneby Hou med færgeforbindelse til Samsø.

Havnen i Århus blev tidligt udbygget med moleanlæg i bugten uden 
for åen, og navnlig i 1900-tallet er der sket meget betydelige udvidel
ser, så havnen er Danmarks næststørste. Den har færgeforbindelse til 
Kalundborg og Oslo og faste ruter til mange europæiske og over
søiske destinationer.

Det vigtigste erhverv i Århus er industrien, som i 1970 beskæftigede
42.000 mennesker. Af disse var 28 % beskæftiget i metalindustrien, 
24 % i bygge- og anlægsvirksomheder, 14 % i nærings- og nydelses
middelindustrien og 13 % i den grafiske industri; mindre betydning 
har tekstil- og beklædningsindustrien, som kun beskæftigede 8 %. 
Blandt virksomhederne inden for metalindustrien kan fremhæves År
hus Værft og Flydedok, Frichs Lokomotivfabrik og Sabroe (køle
anlæg m. v.); desuden er der støberier og maskinindustri og en filial 
af Danfoss. Inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien kan næv

nes bryggeriet Ceres og Århus Oliefabrik, der fremstiller vegetabilske 
olier; vigtig er også slagterivirksomheder og produktionen af marga
rine samt tobaksindustrien (Skandinavisk Tobakskompagni). Inden for 
tekstilindustrien er de vigtigste produkter tæpper, trikotage og konfek
tion. Endelig ligger et antal teglværker inden for Århus kommune 
(DEFTA – De forenede Teglværker).

Af vigtige institutioner kan nævnes Århus Universitet, der med ca.
16.000 studenter er Danmarks næststørste; det blev grundlagt i 1928 
og ligger i en stor parklignende campus i den nordlige del af byen. 
Som universitetshospital fungerer Kommunehospitalet, der med ca. 
1100 sengepladser er et af landets største. Desuden har Århus stats
hospital og amtssygehus. Endvidere har byen tandlæge-, journalist- og 
handelshøjskoler, 7 gymnasier samt tekniske skoler og handelsskoler. 
Blandt de mange museer kan nævnes Den gamle By, der ligger i til
knytning til Botanisk Have; S for Århus i den gamle herregård Moes
gård ligger det arkæologiske og etnografiske museum, medens kunst
museet er placeret i tilknytning til universitetet.

Århus by og omegn er meget rig på naturskønne, rekreative om
råder. I den nordlige del af byen ligger den lille Risskov og mod S 
Marselisborg skove, som strækker sig 8-10 km langs med kysten til 
strandene ved Fløjstrup og Ajstrup. I den nordlige, bynære del af dette 
skov- og parkområde ligger Den forstbotaniske Have og Marselisborg 
Slot samt stadion.

Århus var i begyndelsen af 1800-tallet kun en lille by; den havde i 
1801 godt 4000 indbyggere. Byen er navnlig vokset stærkt, efter at den 
i 1860’erne fik jernbaneforbindelse, samtidig med at havnen stadig 
blev udvidet, og industrien voksede. I 1901 havde den 52.000 indbyg
gere og i 1975 246.000; samtidig er kommunens areal dog udvidet – navnlig ved 
kommunalreformen i 1970 – og det svarer nu nogen
lunde til kortudsnit C. J. H.

D. Side 82. Udsnit af 2 cm kort, 1:50 000 1314 IV, udarbejdet 1968, 
enk. r. 1971.

E. Side 83. Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000 1314 IV NØ, udarbejdet 
1968, kompletteret 1969.
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35 Johannes Mejers kort over Åbenrå amt - 
Danmarks ældre kortlægning

Kortet over landsbyen Lunderup og dens jorder i Rise sogn er ét ud 
af de 63 detaljerede kort, som Johannes Mejer udarbejdede i årene 
1639-41 over Åbenrå amt til Hertug Frederik. De 63 håndtegnede 
originalkort indbefatter: landsbykort i målestokken ca. 1:12.500, sog
nekort i ca. 1:25.000, 2 herredskort og 1 amtskort i ca. 1:50.000. På 
daværende tidspunkt var Åbenrå amt ikke så omfattende som nu, men 
bestod kun af Sønder Rangstrup og Rise herreder samt af Varnæs birk.

Kortene udgør et enestående kartografisk kildemateriale til belys
ning af danske landbrugsforhold på Christian den Fjerdes tid, med 
glimrende grundrids af amtets landsbyer. På kortet over Lunderup er 
der ligesom på de øvrige landsbykort tabeller, hvoraf en, »de quantitate 
Camporum«, oplyser om landsbyens agerjord, eng, mose og hede.

Arealerne er udtrykt i 
toftroder og kvadratroder. 
1 toftrode = 120 kvadrat
roder à 324 kvadratfod. 
1 rode er her 18 fod. Me
jer opgiver ikke, hvilken 
fod han anvender.

En anden tabel, »Habitationes Rusticorum«, indeholder oplysninger 
om ejerne og deres ejerandele udtrykt i otting samt om husmænd og 
kirkegods. Tallene 1-8 på kortet angiver byvangens inddeling.

Johannes Mejer (1606-1674) fødtes i Husum, men kom til København 
for at studere matematik og astronomi. I sin hjemegn var Mejer tid
ligt begyndt på kartografiske opgaver, og netop i disse egne havde 
digearbejde nødvendiggjort adskillige opmålinger. Det er derfor natur
ligt, at marskegnene fostrer den mand, der fremstiller det første de
taljerede Danmarkskort. De ældst signerede kort fra Mejers hånd er 
daterede 1636, heriblandt et over det sagnomspundne Rungholt. Fra 
1638-1648 opmålte Mejer hertugdømmerne, og kortene offentliggjor
des i Caspar Danckwerths: Neue Landesbeschreibung der zwey Hert
zogthümer Schleswich und Holstein«, 1652. Disse kort, de eneste kort 
Mejer fik trykt, var i ca. 150 år grundlaget for alle kort over området.

Det er nemt at påvise fejl på Mejers kort, men man må erindre, at 
han arbejdede med primitive instrumenter og måtte gøre hele arbejdet 
selv. Kortlægningen var ikke baseret på trigonometriske beregninger. 
Grundlaget var et stort antal polhøjdebestemmelser, hvorved han fik 
bestemt bredden, som gennemgående er god. Som udgangsmeridian 
anvendte han Azorernes og satte Uranienborgs længde til 46°45’ ø.f. 
Azorerne. Ved afstandsmåling på jorden og ved observationer af må
neformørkelser udregnede han Husums længde. Fra kirketårne målte 
han horisontvinkler til omliggende kirker eller markante terrængen
stande. Med en slags magnetisk teodolit har han bestemt azimut for 
de enkelte retninger, men han har ikke korrigeret for misvisningen. 
Mejer må have haft et udpræget visuelt anlæg for afstandsbedøm
melse og landskabstræk. Kortere afstande har han målt med målestang.

Bortset fra kortene over hertugdømmerne havnede alle Mejers kort 
i arkiverne, og de kom ikke til at præge Danmarkskortet, mens Mejer 
levede. De danner imidlertid grundlaget for kortene i Peter Resens 
»Atlas Danicus«, 1688; også E. Pontoppidan tyede til Mejers kort, da 
han tegnede kort til »Danske Atlas« 1763-81. Johannes Mejers arbej
der markerer sig særdeles fordelagtigt i Danmarkskortets tilblivelses
historie, der strækker sig over en periode på omkring 1500 år, nemlig 
fra ca. 200 e.Kr. til slutningen af 1700-tallet, da Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab og Det Kongelige Søkort-Arkiv påtager sig 
arbejdet med at kortlægge Danmark.

Kortlægningen af Danmark før Johannes Mejer
Ptolemaios’ »Europe tabula qvarta«, hvis oprindelse kan føres tilbage 
til omkring 200 e.Kr., holdt sig som det bedste kort over Norden til 
begyndelsen af 1400-tallet, da det detroniseredes af danskeren Clau
dius Clavus Nordenskort. På de til Ptolemaios-håndskrifterne hørende 
kort findes, bortset fra Skandia, ingen lokalitetsbenævnelser på om
råder Ø for Jylland. På Clavus’ kort derimod spores der en anderledes 
viden om de faktiske forhold. Clavus’ ældre arbejde, Nancyteksten 
1427, giver fyldige oplysninger om såvel Danmark som andre nordiske 
lande. Den skandinaviske Halvø, der hos Ptolemaios figurerer som en 
ø, er her afsat som en halvø med opdeling af norske, svenske og dan
ske områder. Sjælland og Fyn har fået en tilforladelig konfiguration.

Marcus Jordan (1521-1595) skal ifølge Ortelius have udgivet et trykt 
Danmarkskort i 1522 ved den tyskfødte bogtrykker Hans Vingaard i 
København. Det er den eneste meddelelse om det første trykte Dan
markskort udgivet i Danmark. Jordan, født i Krempe i Holsten, stu
derede ved Københavns Universitet, hvor han i 1550 blev professor i 
matematik. I 1533 tegnede Jordan et specielt Jyllandskort, det indgår 
som en del af et Danmarkskort, som han i 1585 udarbejdede på Hen
rik Rantzaus foranledning. Det er offentliggjort i fjerde bind af »The
atrum urbium«, Köln 1587 og er dateret 1585. Jyllandskortet tryktes i 
Ortelius’ »Theatrum orbis terrarum«.

Danmarkskortet fra 1585 er det eneste kort, som vi kan lægge til 
grund for en bedømmelse af Jordans geografiske kendskab til Det 
danske Rige. Bedst gengivet er Limfjorden, Holsten og Fyn, hvorimod 
Sjælland, Skåne og især Halland udviser mangler. Kattegat har også 
en forkert form. På Sjælland findes næsten kun købstæder og konge
lige slotte. Knardorp (Knardrup), hvor Universitetet besad en ejen
dom, er også afsat. At denne specielle lokalitet er med, gør det let at 
bestemme de kartografer, der senere bruger Jordan som direkte eller 
indirekte kilde. I den geografiske oversigt over Danmark hedder det 
f.eks.: »… en del, der grænser op til Sverige, består af Skåne, Halland 
og Blekinge, skønne og folkerige provinser«.

Tycho Brahe (1546-1601) offentliggjorde et kort over Ven i »Epi
stolarum astronomicarum libri« 1596 – det eneste kort, vi har fra hans 
hånd. Kortet er det første i Norden baseret på trigonometrisk opmåling.

Christian den Fjerde nærede stor interesse for en kortlægning af 
Danmark. I 1631 overdrog han Hans Willumsen Lauremberg (1590– 
1658) den opgave at udarbejde kort over Sjælland og omliggende øer. 
Lauremberg fik i 1645 en kraftig påmindelse om at færdiggøre sit ar
bejde. Det hjalp åbenbart ikke, for to år senere overlades kortlægnin
gen til Johannes Mejer. Samme år sker der det ejendommelige, at 
nogle nye gode kort, et over Sjælland og et over Lolland-Falster, gen
gives i Janssonius’ »Novus Atlas«. Nogle år derefter ses de også i 
Blaeus »Atlas major«. Kun Lauremberg kunne levere forlægget.

I årene omkring 1700 lykkedes det for Jens Sørensen (1646-1723) 
med temmelig primitive hjælpemidler at kortlægge alle danske far
vande samt at angive Danmarks kystlinje med forbavsende nøjagtig
hed. Men hans gode kort blev ikke trykt. De havnede alle i admiralite
tets arkiv. Det første trykte Danmarkskort med virkelig relevans til 
de faktiske topografiske forhold offentliggøres i E. Pontoppidans 
»Danske Atlas« og er tegnet af D. C. Fester på grundlag af Mejers 
Danmarkskort 1650 og Willars rytterdistriktkort (nr. 66). I. R. K.

Udsnit af Johannes Mejers kort over landsbyen Lunderup og dens jor
der i Risø sogn, 1:12 500. Originalkortet er indbundet sammen med 62 
kort i »Erdt Buch dess Ampts Apenrade …« 1641. Det kongelige Bi
bliotek. Udgivet i faksimile af N. E. Nørlund, 1942
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36 Egernsund – Et teglværksområde

Af kortbladets stednavne er to kendt ud over en snæver lokal kreds: 
Gråsten i sin egenskab af sommerbolig for regentparret og Egernsund 
på grund af sin koncentration af teglværker. Her skal især fokuseres 
på teglværkerne og deres betydning.

Om Gråsten kan kort nævnes, at bebyggelse på stedet er opstået i 
slutningen af 1600-tallet i forbindelse med opførelse af slottet, der var 
sæde for administrationen af den kongelige del af Sønderjylland. Slot
tet blev bygget i barokstil og var et meget storslået anlæg. Af de op
rindelige bygninger er kun slotskirken tilbage, hovedbygningen øde
lagdes ved brand 1757, og de resterende bygningsdele har ændret ka
rakter ved restaureringer gennem tiden. Slottet og de naturskønne om
givelser er med til at gøre Gråsten til turiststed om sommeren. Byens 
største erhvervsvirksomhed er svineslagteriet mod øst i det trekantede 
område mellem jernbanen og havnen. Det opførtes kort efter 1920 
som led i at integrere Sønderjylland i den danske erhvervsstruktur. 
Tysk landbrug var ikke baseret på svineavl, men på kvægopdræt, og 
kvægslagtningen skete mod S. Bygningen SV for Sildekule rummer en 
filial af Danfoss på Nordals. Området ud til kysten er i dag fredet, 
men S for vejen langs Sildekule udbygges der nu med industri og han
delsvirksomheder.

De på kortet forekommende krigergrave stammer fra 1864. De 
danske tropper drog gennem byen på tilbagetoget fra Dannevirke, tæt 
fulgt af tyske tropper. Konfrontationen skete ved Dybbøl, ca. 5 km 
Ø for Nybøl.

Den råstofmæssige baggrund for Egernsundteglværkernes virksom
hed er senglacialt, stenfrit issø-ler. Issøernes omfang fremgår af ne
denstående kort. Det omgivende landskab udgøres af bundmoræne, 
der fortrinsvis består af moræneler af frugtbar karakter. Gråsten lig
ger således i grænseområdet mellem de to jordbundstyper, mens 
Egernsund er anlagt på det stenfrie ler. På dannelsestidspunktet var 
områderne omkring Nybøl Nor og Broager dækket af et tyndt lag 
dødis, med spredte isfri partier. Flensborg Yderfjord og Vemming
bund var fyldt med gletchertunger, som ikke kunne få afløb mod 
Østersøen, der var dækket af indlandsis. Området omkring Nybøl Nor, 
Vemmingbund og den nordlige side af Flensborg Fjord lå lavere end 
de tilstødende dele, hvorfor smeltevandet fra gletcherne søgte hertil. 
Selve Nybøl Nor opfyldtes af en dødisklump, men i de tilgrænsede 
områder dannedes der et system af issøer. Egernsundissøen var på ca. 
8 km2 og Illerissøen 2,6 km2. Søaflejringerne består af lagdelt, stenfrit 
ler, vekslende med sandlag, der afspejler årstidsvariationerne. Varvig
heden antyder, at dannelserne er sket over en periode på 50-60 år. 
Sødybderne har været indtil 25 m, således at man ved at følge 25 m 
kurven på kortet omkring Nybøl Nor får afgrænset issøen nogenlunde. 
Lagene er indtil 18 m tykke.

Alle teglværkerne blev placeret på selve issøaflejringerne og ud til

kysten, så produkterne let kunne afskibes. At søtransporten ingen be
tydning har mere, fremgår indirekte af kortet, idet nogle af de eksi
sterende teglværker mangler moler. Andre steder vidner moler om 
tidligere, men nu nedlagte teglværker, bygningerne mangler. Bygnin
gerne kan også have skiftet funktion; ved Toft er der i dag rederi og 
værft.

Teglbrændingen kan spores tilbage til middelalderen, men først i 
1700-tallet begyndte en egentlig industri. Det maksimale antal tegl
værker nåedes omkr. 1890 med 37 teglværker, der havde en kapacitet 
på ca. 100 mill. enheder. Disse teglværker var både lokaliseret ved 
Nybøl Nor og ved Flensborg Fjord. Blomstringen omkr. 1900 skyld
tes bl. a., at værkerne opnåede store leverancer ved bygningen af Kie
lerkanalen. Da kanalen var færdigbygget, optrådte nyanlagte teglvær
ker ved kanalen som konkurrenter. Hård konkurrence og depressions
periode med faldende priser bevirkede tilbagegang for værkerne, der 
op til 1. verdenskrig kørte med produktionsindskrænkning på ca. 50 %. 
Under 1. verdenskrig lå halvdelen af værkerne stille, arbejdskraften 
manglede. Ved genforeningen var der 29 teglværker i området, i 1935 
16, i dag er der 11 tilbage. At disse værker producerer fuldt så meget 
som de oprindelige 37, fremgår af diagrammet. Produktionskapacite
ten er i dag på ca. 140 mill. enheder. De eksisterende teglværker er 
koncentreret omkring Nybøl Nor og har fælles salgskontor i Egern
sund. Den øgede produktionskapacitet skyldes tekniske forbedringer. 
I 1800-tallet var den store nyskabelse indførelsen af ringovnen, der 
sikrede kontinuerlig drift. Denne ovn er siden 1958 i stigende grad 
blevet afløst af tunnelovnen herhjemme. Den første danske ovn blev 
netop introduceret af et Egernsundværk i 1958. I 50’erne var det for
bedringer ved tørringen, der var med til at øge produktionskapaci
teten.

Ingen steder i Danmark findes en så betydelig koncentration af 
teglværker som ved Egernsund, og værkerne har i de sidste 25 år øget 
deres andel af hele landets produktion. Egernsundfeltet dækker 18 % 
af den danske teglproduktion i dag, mod 7 % i 1951. Medvirkende 
hertil er den betydelige automatisering, idet værkerne har ca. 20 % af 
de danske tunnelovne. Mens tendensen i den danske teglproduktion 
siden 1965 har været faldende, har Egernsundværkernes afsætning 
været stigende på nær de to sidste år.

Teglværksarbejde var tidligere et udpræget sæsonarbejde, hvor der 
næsten var stilstand fra november til marts, men de tekniske ændrin
ger har nu medført, at vejret så godt som ikke påvirker beskæftigelsen. 
Svingninger i produktionen i dag skyldes økonomiske konjunkturer i 
ind- og udland. Lokalt har teglværkerne haft stor betydning for be
skæftigelsen i Egernsundområdet, og set fra en sønderjysk synsvinkel 
var teglværksindustrien den eneste betydelige industri i landsdelen ved 
genforeningen. Der beskæftiges i dag et par hundrede mand i tegl
værkerne, og deres drift har især betydning for området lokalt. For 
landsdelen spiller branchen beskæftigelsesmæssigt ingen større rolle.

H. A.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000
1211 I NV, målt 1932, rettet 1967

De naturgeografiske forhold i teglværksområdet ved Egernsund. Del
vis efter Sigurd Hansen, 1940.

Omsætningen af teglpro
dukter 1951-1974 omreg
net til mill. enheder. For 
Danmark er omregnings
grundlaget ændret efter 
1966. Kilde: Produktions- 
statistikken og De for
enede Teglværkers kon
tor i Egernsund.
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37 Nordborg kommune – Bebyggelses- og industriudvikling

»Nordborg kommune har – i modsætning til de fleste andre kommu
ner i Danmark – ingen gennemfartstrafik-problemer, idet der ikke kan 
angives en eneste rute af betydning gennem Nordborg kommune, som 
med fordel kan benyttes af trafikanter, der ikke har ærinde i kom
munen«. (Dispositionsplan 1973).

Beliggenheden, der har givet anledning til den ovennævnte trafikale 
konstatering, har også øvet indflydelse på erhvervsudviklingen, der 
her især skal gøres til genstand for behandling.

Det geomorfologiske underlag består af et kuperet moræneland
skab, der er stærkt præget af øst-vestgående dale. Paralleltløbende 
tunneldale kan iagttages i kortbladets nordlige del, hvor Nordborg Sø 
er en langsø i den nordligste alsiske tunneldal. En anden tunneldal ses 
ved Bundsø-Mjels Sø mod S. Vandmasserne forenedes i istiden mod
V og løb gennem Åbenrå Fjord mod hovedstilstandslinien. Jordbun
den er en leret morænejord, der tidligere har dannet et godt grundlag 
for landbruget. De mange gennemskæringer, længdedalene og tvær
dalene, har dog bevirket, at en del arealer har fået lov at henligge som 
enge og moser. Et karakteristisk træk for egnen er de mange levende 
hegn, der går tilbage til udskiftningen, der her påbegyndtes allerede 
i 1600-tallet. I dag, hvor området gennemgår en stærk bebyggelsesmæs
sig udvikling, søger man at værne om disse oprindelige træk. Eng , 
mose- og skovarealerne bevares, og de levende hegn søges vedlige
holdt med den oprindelige vegetation og indgår som et aktiv i byplan
lægningen.

Om den tidligste bebyggelse vidner de mange stengrave i Brands
bøl skov (yngre jernalder). Stednavnene kan groft dateres således: 
Havnbjerg og Nordborg fra 500-800, Lavensby fra 600-1000 og efter 
1200: Himmark, Elsmark og Langesø. Nordborg slot menes bygget 
omkring 1157 som værn mod venderne. Af de oprindelige bygninger 
er der næsten intet tilbage.

Nordborg kommune (omfatter Nordborg flække + 6 tidligere selv
stændige kommuner) har siden 1845 efter folketællingerne at dømme 
haft et svagt faldende folketal, en tendens, der fortsætter til 1940. Be
folkningen ernærede sig tidligere hovedsageligt ved landbrug, og p. gr. 
af jordens bonitet var befolkningstætheden større på Als end i det 
øvrige Sønderjylland. Afvandringen fra landbruget i forbindelse med 
manglende alternativ beskæftigelse forklarer befolkningsudviklingen

1920-40. Oprettelsen af fabrikken Danfoss, der i 1933 startede i Els
mark som en enkeltmandsvirksomhed på loftet i en gård, vendte ud
viklingen. Gennemsnitlige beskæftigelsestal for virksomheden vil for
klare dette: 1935: 4, 1940: 40, 1945: 193, 1950: 581, 1955: 2321, 1960: 
4504. I dag svinger tallet for personalet omkring 7000. I de første år 
klarede man sig med lokal arbejdskraft, men fra 40’erne har virksom
heden forårsaget tilflytning til Nordborg. Man har både efterspurgt 
rigelig og kvalificeret arbejdskraft. Danfoss fremstiller automatik til 
køleanlæg, kølekompressorer og hydrauliske komponenter, central
varmeanlæg, oliefyr og kedler, udstyr til elektronisk hastighedsregule
ring af vekselstrømsmotorer samt motorværn.

Bebyggelsesudviklingen omkring Nordborg efter 1945. Indsat kurver 
over: I. befolkningsudviklingen i Nordborg kommune 1910-1973. II. 
antal ansatte på Danfoss 1950-1974.

Ansatte på Danfoss procentisk fordelt på bopælskommuner – ialt 7040 
personer pr. 20. 12. 1974 (inkl. Tinglev og Gråsten afdelingerne).

Bebyggelsen
De gamle landsbyer er blevet voldsomt udvidet med moderne bebyg
gelse (de krogede veje og de uensartede lodder contra de snorlige par
celler), og nedenstående kort illustrerer de sidste 30 års bebyggelses
udvikling, som Danfoss ved en aktiv boligpolitik og senere ved en 
delvis finansiering af byplanlægningen i Nordborg kommune har væ
ret med til at påvirke. De første boliger, hvori Danfoss var impliceret, 
ses ca. 300 m NV for Havnbjerg, en rækkebebyggelse langs lande
vejen, opført som boligforeningshuse. Da man ikke kunne forudse, 
hvor voldsomt virksomheden ville ekspandere, og p. gr. af den kom
munale opsplitning, forelå der ingen udbygningsplan for området før 
1962. En del af det tidlige byggeris placering med overkørsler ud til 
hovedvejen (Nordborg-Sønderborg), giver i dag trafikale problemer. 
Etagebyggeri (3 etager), som det er opført i slutningen af 50’erne ud 
til Nordborg Sø, er også opgivet, efter at der foreligger en disposi
tionsplan. Man mener ikke, at høj bebyggelse passer ind i landskabet.

Den bymodel, der siden den første dispositionsplan i 1962 stræbes 
henimod, er båndbyen. Modellen forudsætter en sammenhængende 
bydannelse fra Nordborg over Havnbjerg, Brandsbøl og Stevning, 
altså syd om Danfoss. Bebyggelsen, som virksomheden er impliceret i, 
består (1975) af 1648 lejligheder i to boligforeninger, 168 lejligheder, 
som Danfoss ejer, og 987 huse opført af Danfoss-ansatte med tilskud 
af firmaet: Personer, der har været ansat i 2 år, kan få lån til selvbyg
geri på hele Als (oprindelig kun på Nordals).

Dispositionsplanen er opbygget af byenheder, bestående af bolig
område og fællesanlæg. En enhed tænkes udbygget ad gangen, således 
at man ikke kommer til at stå med flere halvfærdige enheder, hvis be
folkningsudviklingen stagnerer. Der satses på, at 60 % af bebyggelsen 
skal være tætte, lave boligformer og 40 % parcelhuse.

Ovenstående kort over det østlige Sønderjylland og Als viser, hvor 
de ansatte på Danfoss bor. Hovedparten bor i Nordborg kommune, 
medens Sønderborg rummer den næststørste andel. Funktionærerne 
bor i højere grad end arbejderne i byområderne. Dette forhold er sær
lig udpræget for Sønderborgs vedkommende. Her bor 23 % af funk
tionærerne og 15 % af arbejderne. H. A.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000
1212 II SØ, målt 1932-33, rettet 1967
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38 Lillebælt – Færgefart – Broforbindelse

Lillebælt er det smalleste, men også det dybeste af de danske stræder. 
Kortet viser farvandet i dets snævreste løb med de tilgrænsende dele 
af Jylland og Fyn. Ca. 700 m V for den gamle Lillebæltsbro er det 
kun godt 650 m bredt. Bæltet har mellem Fænø i S og Frederica i N 
et stærkt bugtet forløb, kaldet Snævringen, og åbner sig i nordøstlig 
retning gennem Tragten mod Kattegat. Farvandet S for Fænø kaldes 
Bredningen.

Ved stærke, vedvarende vinde fra N eller NØ presses vandmasser 
fra Kattegat ind i bæltet, og der fremkommer herved en unormal høj 
vandstand, som kan bevirke oversvømmelser i havnene og på andre 
steder langs kysten. Denne situation kaldes vindstuvning. Omvendt vil 
længere tids V- eller SV-vinde presse vandet ud af bæltet, så der ind
træder lavvande, som under ekstreme forhold kan hindre besejling af 
havnene. De stærke strømme har en anselig erosionskraft rettet dels 
mod kysterne, dels i dybden – ud for Fænø måles 81 m vanddybde – og kan desuden 
vanskeliggøre sejladsen. Vest for Fænø udmunder 
Kolding Fjord, en udpræget tunneldal, i Lillebælt, og mod Ø skiller 
Fænø Sund mellem Fyn og Fænø.

Landskabet er i store træk udformet i den sidste istids seneste fase, 
da der under bæltfremstødet gled en gren af Østersøgletcheren nordpå 
gennem Lillebælt. Moræneaflejringer dækker størstedelen af over
fladen, og kystens indskæringer og halvøer kan oftest forklares ved 
stilstandslinier under isens afsmeltning. Af tunneldale må foruden 
Kolding Fjord nævnes Elbodalen i kortets nordvestlige hjørne. Den 
prækvartære dybgrund består hovedsagelig af eocænt plastisk ler (Lil
lebæltsler), der er blottet flere steder, mest markant ved Røjle Klint 
NØ for Strib. Møllemade i Vejlby sogn er et postglacialt afspærrings
forland.

Det overvejende frugtbare moræneler udnyttes dels til landbrug 
dels til gartneri og frugtavl. Tidligere har man dyrket en smule tobak. 
I middelalderen var Middelfart centrum for marsvinefangst, i dag fan
ger man i Lillebælt især ål.

Den rurale bebyggelse har et østdansk præg med ret tætliggende 
landsbyer med 150-400 indbyggere og desuden findes spredte gårde

og huse. Storbrug forekommer, fx Fænøgård, men egnen domineres 
af mellemstore gårde og husmandssteder. Middelfart er områdets æld
ste by, vokset op ved det midterste og vigtigste af de 3 overfartssteder 
mellem Fyn og Jylland (De andre var Snoghøj-Kongebroen og Fre
dericia-Strib). Fredericia derimod er anlagt som fæstningsby 1644-48 
og kom i aktiv funktion under svenskekrigene 1657-60 og igen under 
de slesvigske krige 1848-50 og 1864. Fæstningen nedlagdes så sent som 
1909, men inden for fæstningsvoldene er 1600-tallets retvinklede gade
net bevaret, som det tydeligt fremgår af nedenstående kort. De min
dre bysamfund Strib og Snoghøj er opstået omkring færgestederne.

Det blev jernbaneanlæggene i 1800-tallets sidste del, der på afgø
rende måde ændrede områdets kulturgeografiske struktur. Den fynske 
stambane blev fra Ø ført frem til Strib. Som endestation for jernba
nen og færgeleje for jernbanefærgerne til Fredericia udviklede Strib 
sig hurtigt til serviceby. Middelfart station blev placeret ca. 1 km Ø 
for Middelfart, og mellem by og station voksede en ny bydel op med 
stationsbykarakter. Forbindelsesvejen blev hovedgade, og i tilknytning 
til sporarealer og havn opstod der et industrikvarter. Militæret havde 
forlangt, at den østjyske længdebane blev ført ind i selve Fredericia 
fæstning, og byen blev derved et trafikknudepunkt, hvor færgefarten 
fra Fyn fik forbindelse mod Vejle og Kolding.

Den første Lillebæltsbro åbnedes 1935 og ændrede atter det kultur
geografiske landskab. Den 1178 m lange vej- og jernbanebro fra 
Hindsgavlhalvøen V for Middelfart til Snoghøj betød, at Strib mistede 
både færgefarten og jernbanen, idet dog et godsspor blev bevaret. I 
stedet etableredes en nu nedlagt motorbådsforbindelse til Fredericia 
og rutebil til Middelfart. Byen blev soveby for pendlere til Middelfart 
og efterhånden også til Fredericia. Middelfart fik ny banegård SØ for 
bycentret, og et nyt kvarter fortrinsvis med parcelhuse voksede op, 
mens området V for, omkring herregården Hindsgavl, ikke er urbani
seret. Jorden tilhører Middelfart kommune og tjener overvejende re
kreative formål. Slottet selv og parken er foreningen Nordens kursus
ejendom. I dag (1974) har byen 16.637 indbyggere.

Fredericia, der bevarede sin stilling som jernbaneknudepunkt, fik 
også ny banegård placeret 1 km V for fæstningsbyen, og omkring den 
er opstået nye bydele. Havnen, der er en af Jyllands bedste med stor 
vanddybde, har medvirket til at gøre Fredericia til en vigtig industriby. 
Blandt større virksomheder kan nævnes olieraffinaderi og superfosfat
fabrik. Med de omliggende landsbyer, der i dag har forstadskarakter, 
har Fredericia kommune i 1973 nået et indbyggertal på 44.874. I en 
vis forstand kan området Fredericia-Middelfart inklusive bebyggelser 
som Erritsø og Snoghøj betragtes som et næsten samlet urbant om
råde, idet broen som vejforbindelse giver mulighed for en betydelig 
daglig pendling. Da Fredericia kun har et lille ruralt opland, har kon
kurrencen fra de nærliggende byer Kolding og Vejle været følelig, og 
på et tidspunkt var der planer fremme om et samarbejde mellem disse 
3 byer med henblik på en slags »arbejdsdeling«, hvorefter Fredericia 
skulle være centralhavnen. Disse planer synes for tiden skrinlagte.

Den stærkt voksende biltrafik over Lillebæltsbroen har gjort en ny 
bro over bæltet nødvendig. Den blev bygget som led i bestræbelserne 
for at udbygge hovedvej A 1 (København-Esbjerg), hvori også Eu
ropavej E 66 indgår, til motorvej. Broen der i hele sin længde er 1700 
m udgår på Fyn fra et punkt midt mellem Middelfart og Strib og når 
Jylland ved Lyngsodde. Den blev taget i brug i 1970, samtidig med at 
motorvejstrækningen på Fynssiden blev åbnet for trafik. I 1972 blev 
den nye bro, der nu også har motorvejsforbindelse til Kolding pas
seret af 5.310.000 biler, den gamle bro kun af 1.950.000.

Uden for de urbane områder og det centrale trafiknet kan man på 
kortet ved indsejlingen til Kolding Fjord se elværket Skærbækværket 
(oprettet 1946-50), hvorfra store dele af Østjylland forsynes med elek
tricitet. Værkets beliggenhed er bestemt af de relativt store vanddyb
der, der tillader olietankerne at gå til kaj. Aa. Aa.

Udsnit af 2 cm kort, 1:50 000 
1213 II, udarbejdet 1970, enk. r. 1971

Den nordlige del af Lillebælt efter Generalstabens Topografiske Kort, 
1:100 000 fra 1920.
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39 Vejle – En østjysk fjordby

Kortudsnittet indeholder store modsætninger i relief og bebyggelses
tæthed. Det mest markante morfologiske træk er det ca. 1½ km brede 
Ø-V-gående dalstrøg med Vejleådalen og Vejlefjord. Både i N og S 
har landskabet plateaukarakter med spring fra ca. 70 m til ca. 100 m 
niveauet, og mod dalen med kløfter, der visse steder har dannet fal
ske bakker. I Søndermarken ses dybe dødishuller.

Adskillige træk afslører, at Vejleå-dalen er en tunneldal. Den brede 
bund har vekslende niveau, højereliggende terrasserester ved Træd
balle, 2 morænebanker midt i Vejle og lave søbassiner bevokset med 
rørsump og krat. Navne, der ender på -kær, viser, at dalbunden på 
grund af det ringe fald har været vanskelig at opdyrke. Ved grøftning 
er Frøkær omdannet til smalle englodder, og en kanalisering af åens 
nedre løb med pumpestation til regulering af afstrømningen har mu
liggjort overgang fra eng til ager (f. eks. Roskær). Det svage fald fort
sætter i fjorden, der derfor har en gravet sejlrende. Grejsdalen afviger 
bl. a. ved sin størrelse fra de andre sidedale og formodes dannet ved 
afløb fra en nordligere tunneldal.

De stejle, skovklædte dalsider og den lave del af dalbunden er ty
pisk blottet for bebyggelse, mens selve Vejle by udgør en stærk bebyg
gelseskoncentration, der arealmæssigt dominerer kortudsnittet og funk
tionelt et langt større område. Ud fra et centrum, der bl. a. rummer 
kirken og rådhuset, strækker byen sig tværs over dalen og fortsætter 
på terrasserne. En sammenligning med kortet fra 1767 viser, at det 
inderste af fjorden er fyldt op og bebygget. Videre kan bebyggelsen 
følges i Grejsdalen og op ad skrænterne langs vejene, hvorefter den 
breder sig ud på plateauerne i et uregelmæssigt radialt mønster. At 
byen har fået denne form, skyldes samspil af en række faktorer, såvel 
naturbetingede som historiske, tekniske og administrative. Som for an
dre danske købstæder blev spørgsmålet om arealudvidelser først vir
kelig aktuelt i sidste halvdel af 1800-tallet, men siden da har det været 
akut for Vejle.

Mens bebyggelsen af den bløde dalbund og skrænterne især er et 
spørgsmål om teknisk formåen, har de administrative grænser skabt 
vanskeligheder for ekspansionen på plateauerne. Fra gammel tid var 
Nørremarken og Søndermarken Vejles bymarker; ellers gik nabokom
munerne tæt ind til byen, og her opstod en forstadsbebyggelse, som 
Vejle ikke havde indflydelse på. Det er overvejende parcelhuskvar
terer, i hvis afgrænsninger omridset af de udstykkede gårdes jordtillig
gender kan spores. Skovene og herregårdsjordene har unddraget sig 
bebyggelse, men skaber nære rekreationsområder og bevarer det åbne 
land tæt ind mod byen. (Efter kortets udgivelse er Lille Grundet dog 
blevet købt af Vejle kommune til udstykning). En særstilling indtager 
fjernforstaden Bredballestrand, der fra fiskerleje over sommerhus

område er blevet boligkvarter for pendlere til Vejle og er vokset op 
ad kløfter og skrænter.

Resultatet bliver en stærk opsplitning af byområdet og en differen
tiering af funktionernes lokalisering. I det centrale Vejle ses sammen
hængende bebyggelse med boliger og cityfunktioner. Boligblokkene 
fortsætter mod nord i dalen og breder sig mod vest på terrassen og 
mod øst på det opfyldte areal, der ellers rummer havnefunktioner. I 
tilslutning til disse ligger en række store industrier mellem havnen og 
city. Kvarteret vestfor har overvejende industrier, men også andet 
større byggeri placeres efterhånden her, f. eks. skoler og institutioner. 
Et tredje industrikvarter med dels nye, dels udflyttede virksomheder 
ses på Nørremarken, der også har flere former for boligbebyggelse.

Bybebyggelsens lokalisering og udvikling.
Vejle ligger i rækken af østjyske fjordbyer, som har mange træk fæl
les. De beskyttede åmundinger i forbindelse med passagen over tunnel
dalene har skabt ideelle betingelser for en bydannelse.

Fra N og S mødtes vejene på de to lave moræneknolde, og på den 
vestliges sydskråning ned mod åen opstod byen, hvis navn betyder 
vadested. Med havn i åmundingen blev den knudepunkt for land- og 
søtrafik. Den blev derved centrum for lokal handel, håndværk og an
den oplandsbetjening, netop de funktioner, som middelalderens byer 
havde. Vejle fik sine privilegier i 1327, men forblev en af landets 
mindste købstæder frem til 1800-tallet, da en kraftig vækst satte ind.

Endnu i 1700-tallet havde byen kun oplandshandel i »2 miles« af
stand, mod N og S på grund af konkurrence fra de dengang større 
byer Horsens og Kolding, og mod vest satte heden grænsen. Landbo
reformerne, gode konjunkturer og senere hedeopdyrkningen medførte 
en betydelig udvidelse af oplandets folketal og areal, og i dag strækker 
Vejles handelsområde sig langt ind i Ribe amt. Andre vækstfaktorer 
var amtskontorets overflytning fra Kolding og modernisering af trafik
forholdene, der styrkede byens rolle som trafikknudepunkt. Den efter
hånden betydningsløse åhavn blev i 1820’rne afløst af en fjordhavn 
ved Holmen, som flere gange er udvidet og uddybet, sidst i 1924-26. 
Jernbanen Fredericia-Århus, der åbnedes i 1868, løber langs fjord
bredderne, følger den ældgamle passage over tunneldalen og går så
ledes tværs igennem bykernen.

Også vej koncentrationen er bevaret, idet hovedvejene 10, 18 og 13 
samt landeveje til Ribe og Varde mødes her. Det har skabt store tra
fikproblemer, der kun delvis er afhjulpet ved de 2 parallelgader, Dæm
ningen på den overdækkede Grejså og Boulevarden vestligt i byen. 
Som led i motorvejsbyggeriet i perioden 1975-80 vil en 4-sporet vejbro 
blive ført over Vejle Fjord ca. 1 km øst for havnen.

Industrien er dog den faktor, der har haft størst indflydelse på be
folkningsvæksten. I slutningen af 1700-tallet opstod der en bebyggel
seskoncentration langs Grejsåen, hvis fald og stabile vandføring ud
nyttedes i en række vandmøller, som senere er blevet lokaliserende 
for tekstil- og metalindustrier, og i midten af 1800-tallet grundlagdes 
de første moderne industrier. I slutningen af årh. kom den store eks
pansion, domineret af bomuldsspinderier og -væverier, der har givet 
byen en særstilling blandt landets industribyer. Den største enkeltvirk
somhed målt efter beskæftigelse er nu Andelssvineslagteriet (Tulip).

Beskæftigelsen i Vejles 3 vigtigste industrigrupper angivet i pct. af 
hele industrien og sammenlignet med hele landet ses af tabellen.

Vejle Hele landet

Nærings- og nydelsesmidler 37% 18%
Tekstil, beklædning og læder 25% 10%
Jern og metal 16% 40%
I alt 78% 68%

De store problemer omkring byens begrænsede arealressourcer er først 
løst ved kommunalreformloven af 1970, da alle forstadskommuner 
samt Engum kommune blev samlet i Vejle kommune med et folketal 
i 1970 på 49.847; selve Vejle by fik derved 43.976 indbyggere.

R. H. J.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25000
1213 I NV og 1213 I SV, målt 1867-68, rettet 1970

Vejle 1767, kort i Pontoppidans »Danske Atlas«. Byen udfylder area
let mellem Sønderå, Grejs Mølleå og den nu rørlagte Midtå og fort
sætter langs Nørregade til byportene, hvorfra der udgår veje til Hor
sens og Varde. Efter »Danske købstæder for 200 år siden og i dag«.
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40 Nordøstfyn – Industri- og bebyggelsesudvikling

Kortudsnittet viser en del af NØ Fyn med byerne Odense, Munkebo 
og Kerteminde. Tidligt i middelalderen kunne Odense besejles af min
dre skibe ad Odense Å til Biskorup, men med handelens stigende be
tydning går man over til at udskibe varer fra landsbyen Munkebo og 
især fra Kerteminde. Gennem det 16. og 17. århundrede anvender 
Odensekøbmændene Kerteminde som stabelhavn, og byen vokser støt. 
Omkring 1680 udbygges sejlløbet gennem Odense Fjord, og i de næste 
godt et hundrede år kan Odense besejles til Skibhusene. Besejlings
forholdene var ofte utilfredsstillende, og mod slutningen af det 18. 
århundrede arbejdes der med planer om en kanal til Odense. Endelig 
i 1804 får Odense egen havn med kanal til Odense Fjord ved Stige 
(se nr. 41). Havnen får afgørende betydning for Odenses industrielle 
udvikling gennem hele det 19. årh., hvor byen bliver den næstvigtigste 
industriby i Danmark. Havne- og kanalanlægget, som det ses på kor
tet, er resultatet af mange udbygninger, og i dag er havnens kapacitet 
begrænset af en vanddybde i kanalen på 7,5 m,som muliggør sejlads 
af skibe med en lasteevne på 7.000 tons.

Udviklingen inden for skibsfarten har imidlertid igen reduceret tra
fikken på Odense havn. Skibsfartens andel af de samlede godsmæng
der er aftagende, og det er de store transporter over lange afstande, 
der tegner sig for den største andel. Lukningen af Suezkanalen betød, 
at værfter verden over begyndte at producere supertankere. Med 
denne udvikling kom Odense Stålskibsværft, en del af A. P. Møller
koncernen, som ligger ved Odense kanal, i klemme. Kun nybygninger 
på indtil 23.000 tons kunne søsættes i kanalen, og en udbygning op til 
100.000 tons, som der i første række var tale om, kunne ikke gennem
føres i Odense. Man måtte se sig om efter et sted, hvor et nyt værft 
kunne anlægges, og dette blev Lindø ved Munkebo. Værftet er pla
ceret kun 15 km fra Odense, dvs. i samme arbejdskraftopland og 
med mulighed for god kontakt med det gamle værft. Lindøværftet lig
ger i Odense Fjord på et sted, hvor sejlrenden løber tæt ind til land. 
Det blev fra starten i 1958 bygget med tre bassiner og tørdok til 
100.000 tonnere, men for at imødekomme kravet om endnu større 
supertankere er det senere blevet udvidet med det store udrustnings
bassin, som tydeligt ses på kortet. Det er bemærkelsesværdigt, at en 
arbejdsplads, som i perioder har haft over 5.000 ansatte, er blevet 
placeret uafhængigt af eksisterende byer.

Befolkningsudviklingen i byer og kommuner

Ar Odense Kerteminde Langeskov Munkebo

1950 by 113.500 3.860 1.004 398
1970 by 137.276 5.007 1.976 4.328
1970 kommune 164.935 10.329 4.739 4.914
1974 kommune 167.813 10.714 5.254 5.727
1980 kommune 166.995 11.263 6.149 7.044
1990 kommune 167.236 11.995 7.078 8.198

Tallene for 1980 og 1990 stammer fra Danmarks Statistiks befolk
ningsprognose fra 1975 og forudsætter, at vandringerne i landet vil 
fortsætte som i perioden 1972-73.

I administrativ henseende består området af kommunerne: Odense, 
Kerteminde, Langeskov og Munkebo samt en del af Ullerslev kom
mune i SØ og en del af Otterup i NV. Allerede i 1950 har Odense 
langt overskredet de 100.000 indbyggere, og frem til 1970 vokser byen 
yderligere 20%. Tabellen viser imidlertid, at tilvæksten har været 
større i de mindre byer, hvor Kerteminde er vokset med 30% og 
Langeskov næsten fordoblet. Munkebo har i 1970 11 gange så mange 
indbyggere, som landsbyen havde i 1950.

Før 1970 gik Odenses kommunegrænse inde i byen. Odense var 
hvad englænderne kalder »underbounded«. På kortet ses, hvordan den 
gamle kommunegrænse løber langs jernbanen SV for Odense Å, hvor
ved bydelene Dalum og Hjallese blev adskilt fra resten af byen. Ved 
kommunesammenlægningerne i 1970 blev Odense tillagt en ca. 10 km 
bred ring af tidligere forstadskommuner. I dag strækker Odense sig til 
10 km-stenen mod Otterup og mod Ø til Marslev (8 km). Mod S og
V strækker kommunen sig uden for kortudsnittet. Både Odense og 
Munkebo, som ikke blev udvidet i 1970, er helt domineret af de

respektive byer. Anderledes ser det ud i Kerteminde og Langeskov, 
hvor mindre end halvdelen af kommunens indbyggere bor i byerne. 
Disse kommuner har store landdistrikter med en høj befolkningstæt
hed og mange landsbyer. Det fremgår af befolkningsprognosen, at 
væksten i Odense kommune vil ophøre, mens Langeskov og Munkebo 
omkring 1990 skulle nå henholdsvis 7000 og 8000 indbyggere.

Odense er hele Fynsregionens overordnede center både med hensyn 
til privat og offentlig service og administration, men Odense er også 
en vigtig industriby og centrum i et stort arbejdskraftopland. I selve 
Odense kommune er der næsten bolig-arbejdssteds balance (1970), idet 
antallet af arbejdspladser i kommunen kun overstiger antallet af er
hvervsaktive beboere ganske lidt. Af de dagligt beskæftigede i Odense 
(ca. 77.000 i 1970) er 40 % kvinder, hvilket er forholdsvis højt. Med 
det store antal arbejdsmuligheder, der er til rådighed i Odense, er det 
ikke overraskende, at kun 4-5 % pendler til andre kommuner. Kun 
12 % af pendlerne er kvinder, og Munkebo tegner sig med 1957 per
soner for halvdelen af pendlerne.

Munkebo er, som det er fremgået af det tidligere, en helt ny by, 
som er opstået på grund af værftet. Den gamle landsby ligger omkring 
kirken og den gamle Odense-Kerteminde landevej. N for ligger det 
nye center og et stort boligområde med boligblokke og rækkehuse, 
som ejes af værftet. Ud mod Kertinge Nor er et helt nyt parcelhus
område vokset op. Der arbejder til daglig ca. 4500 personer i Munke
bo, og heraf er mindre end 10 % kvinder. Alene »fremstilling af trans
portmidler«, hvilket i dette tilfælde vil sige Lindøværftet, beskæftiger 
(9/11-70) 3530 personer. Ca. halvdelen af befolkningen i Munkebo el
ler 2400 personer er erhvervsaktive, og af disse arbejder de 971 i 
Munkebos egen industri. Fra Odense kommer daglig 1772 personer 
til Munkebos industri. Munkebo har således næsten dobbelt så mange 
arbejdspladser, som der er erhvervsaktive i kommunen, derfor den 
betydelige indpendling. Men da hovedparten af byens arbejdspladser 
er knyttet til en bestemt virksomhed, som endda kun beskæftiger én 
kvinde for hver 35 mand, bliver der også en betydelig udpendling til 
andre kommuner med et mere varieret udbud af arbejdspladser. I
1970 pendlede således 490 personer til Odense og 80 til Kerteminde 
fra Munkebo. De fleste går til industrien, og mere end halvdelen er 
kvinder, hvilket er meget usædvanligt, men skyldes de meget ringe 
muligheder for beskæftigelse af kvinder i Munkebo.

Kerteminde er en gammel købstad. Den har haft betydning både 
som oplandsby for Hindsholm (se nr. 42) og som Fyns vigtigste fiskeri
by. I Kerteminde by er der beskæftiget 3588 personer (1970); 30 % 
beskæftiges inden for fremstillingsvirksomhed, og 35 % er kvinder. 
Der er i alt 5141 aktive i kommunen, og 1208 pendler til andre kom
muner. 501 tager til Munkebo og 498 til Odense. Over halvdelen af 
dem, der tager til Odense, er beskæftiget ved tertiære erhverv (handel 
og administration) eller er uddannelsessøgende. Selv om Kerteminde 
by kun er lidt større end Munkebo by, indeholder den langt flere bu
tikker og andre servicefunktioner, fordi det er en gammel handelsby. 

Langeskov er en stationsby beliggende midt mellem Nyborg (se nr. 
57) og Odense. Den rummer en del fabrikker bl. a. med produktion 
af landbrugsmaskiner og møbler. I de senere år er en række Odense 
firmaer flyttet ud, og byen vokser nu med store parcelhusområder. 
Over halvdelen af de 2090, som dagligt er beskæftiget i byen, arbejder 
i industrien. Også her er der med 2489 aktive i kommunen et arbejds
kraftoverskud, og af de 880 pendlere tager de 645 til Odense og de 
62 til Munkebo.

De fire byers historie og situation er således vidt forskellig, men de 
er i dag både med hensyn til beskæftigelsesmuligheder og service me
get afhængige af hinanden. Langeskov regner med en kraftig ekspan
sion og vil udlægge parcelhusbyer både i Marslev og Birkende. Kerte
minde ønsker ikke at vokse mere, men det kan være svært at be
grænse, fordi det er blevet attraktivt at slå sig ned i byens hyggelige 
miljø. Hvad der kommer til at ske i Munkebo afhænger først og frem
mest af, hvilke muligheder der viser sig for et stort skibsværft i 
fremtiden. J. M.

Udsnit af 1 cm kortene, 1:100 000
1313, rettet 1964, enk. r. 1974, og 1312, rettet 1964-65, enk. r. 1969
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41 Stige – Et fynsk gartneriområde

Fyn er blevet kaldt for Danmarks Have, en betegnelse, der møntet på 
havedyrkning ikke har nogen høj ælde, selv om Hofman Bang i Amts
beskrivelsen til Odense amt (1843) kan skrive, at »den fynske Bonde 
lægger langt mere Vægt på at forene det Behagelige med det Nyttige i 
sin Havedyrkning«. Han har her især tænkt på Vends og Bjerge her
reder, der på hans tid frembød »en herlig Afvexling af Kirsebærtræer, 
Humle, Køkken- og Blomsterhaver«. I blot lidt ældre tid var have
kulturer givet indskrænket til herregårds- og præstegårdshaver. Det er 
først i de sidste 100 år, at de fynske privathaver har fået den udfol
delse, der gør prisen som Danmarks Have berettiget. Men i takt med 
den voksende industrialisering, byvæksten og den stigende velstand 
har også den erhvervsmæssige havedyrkning vundet stærkt frem på 
Fyn, der i 1973 havde knap ⅓ af alle landets 5567 gartneriejendomme 
foruden 40 % af de 3895 landbrugsejendomme med gartneriprodukter. 
Fyns andel af Danmarks gartneriarealer (ha) fremgår af nedenstående 
statistik for 1973.

Gartneriejendomme 
Landbrugsejendomme med gartneri

Danmark
17.103
8.625

Fyns amt
5.961
3.503

Heraf frugt og bær 12.452 5.839
     –      grønsager på friland 8.242 2.654

–     blomster og -løg 875 233
–      planteskoleprodukter 3.421 486
–      drivhuse og -bænke 619 228

Som illustration af udviklingen inden for dette erhverv er valgt om
rådet omkring Stige N for Odense (se også kort 40), Fyns og Dan
marks største koncentration af gartnerier. Kortudsnittet på modstående 
side viser arealbenyttelsen i 1883 på et tidspunkt, da urbaniseringen af 
Odenseområdet endnu ikke har nået at gøre sig gældende i regionen, 
mens flyfotoet fra 1966 illustrerer et trin i udviklingen lige før kom
munalreformen 1970, da Lumby kommune blev lagt ind under Odense, 
og den sydvestlige del blev udnævnt til inderzone.

Det fysiske landskab fremgår af kortudsnittet. Længst i V ses øst
kanten af den frugtbare moræneflade, der under navnet Sletten dæk
ker store dele af Nordfyn. Fladen afsluttes mod Ø af en skrænt, der 
leder ned til en lavtliggende flade, fortrinsvis opbygget af sand fra en 
smeltevandsstrøm, der havde sit udspring fra Storebæltsgletsjeren. De 
laveste partier udgøres dog af hævede havbundsarealer, der på kortet 
fremtræder med engsignatur. Den marine flade, der grænser op til 
Odense kanal, inddigedes og tørlagdes omkring 1880, samtidig med 
kanalbygningen, og de 125 ha blev delt mellem lodsejerne og udlagt 
til varigt græs. Af de tre største bebyggelser var de to, Lumby og An
derup, typiske landsbyer, mens Stige med Stige Hauge foruden at 
drive lidt landbrug har haft en fortid som udhavn og ladeplads for 
Odense. Indtil kanalens bygning var Stige hjemsted for de fleste af 
Odenses skippere samt for andre søfarende og fiskere. Endnu findes 
lodseriet i Stige, ligesom der drives lidt fiskeri.

Ved sammenligning mellem kortet og flyfotoet ses det i øvrigt, at 
Lumby Kvissel er forsvundet. Heraf skabtes i årene 1942-46 ved ind
digning og tørlægning den 495 ha store Lumby-strand, der siden 1949 
er blevet hjemsted for 24 små brug på tilsammen 200 ha, mens resten 
af arealet blev tillægsjord til bestående brug i Lumby og Østrup. 
Nogle af disse brug er blevet gartnerier.

Men endnu i slutningen af forrige århundrede var gartneribrug af 
ringe betydning i området, selv om der allerede omkring 1840 op
træder en gartner Duck i Stige, der avlede gulerødder til salg i Odense. 
Begyndelsen til den senere berømmelse som gartnerby skabtes først i 
dette århundrede, da frilandskulturer vandt udbredelse på de mange 
husmandsbrug i Stige Hauge, mellem denne og Anderup og langs 
Grønnegyden, der herfra fører til Lumby. I de følgende årtier udvi
dedes arealerne med frugt og grønsager i takt med den voksende in
dustrialisering i Odense og den hermed følgende stigende levefod. 
Som et nyt element glasdækkedes store arealer, så at Stige i midten af 
1960’erne havde ca. 125 gartnerier med et glasdækket areal på ca. 30 
ha. På dette tidspunkt var hele trekanten mellem Lumby, Anderup og

Stige et stort garneriområde. På trods af et voksende parcelhusbyggeri 
siden 1970 er produktionen ikke væsentlig mindsket, idet udstykningen 
overvejende er sket på bekostning af plantagearealer.

Samtidig med den her skitserede udvikling har gartneribruget bredt 
sig stærkt til andre dele af Fyn, hvorved øen er blevet hovedleveran
dør af de fleste gartneriprodukter, og inden for det enkelte brug er 
der sket en stigende specialisering til en enkelt eller nogle ganske få 
kulturer. De vigtigste enkeltkulturer (1973), er tomater, der dækker 
41,6 ha af 105,7 ha for hele landet, efterfulgt af agurker (18,3 ha) og 
roser (10,9 ha). Mere end ⅓ af landets drivhusareal med potteplanter 
dækkes af Fyn, og for grønne planter er det endog halvdelen. Inden 
for frilandskulturer er Fyn helt dominerende med hensyn til asier, 
bønner og asparges og førende inden for avlen af frugt og bær, og det 
gælder især den sydlige del af øen med de mindre øer Tåsinge og 
Thurø.

Afsætningen af gartneriproduktionen sker fortrinsvis gennem er
hvervets egen salgsforening, Gasa, der har 22 foreninger spredt ud 
over landet (÷ København). To af disse findes på Fyn, i Svendborg 
og i Odense. Af den samlede omsætning på 483 mill. i 1974 skyldes 
de 223 mill. alene Odense. Omsætningen fordeler sig med 33 % på 
potteplanter, 27 % på grønsager, 14 % på frugt, 9 % på afskårne 
blomster, 6 % på snitgrønt og 11 % på diverse andre kulturer. De 6 % 
snitgrønt svarer til 80 % af den samlede danske produktion. De 3 vig
tigste afsætningskanaler er ursalg (dvs. auktion), direkte salg til gros
sister samt eksport, men forholdet mellem disse varierer fra kultur til 
kultur. Eksporten omfatter især blomster – potteplanter, afskårne 
blomster og snitgrønt – hvis vigtigste markeder uden for Danmark er 
Vesttyskland og Sverige, men i øvrigt omfatter størstedelen af det 
vestlige Europa. Derudover forsyner Gasa i Odense også store dele af 
Danmark med gartneriprodukter og blomster.

Når de fynske gartnere er i stand til at fremstille og sælge langt 
flere varer end til øens eget behov, hænger det kun i ringe grad sam
men med gamle traditioner. Ganske vist har egnen omkring Brende
rup i Nordvestfyn meget tidligt specialiseret sig på havedyrkningens 
område, og på Sydfyn lagde man tidligt an på opbygningen af frugt
plantager. Snarere må succes’en føres tilbage til, at Odense tidligt blev 
provinsens førende industriby og det største marked for grønsager og 
frugt uden for København. Dette skabte et initiativ for småbrugerne 
i omegnen, hvorfra det så har bredt sig som en innovationsbølge i sta
dig større ringe uden om storbyen, efterhånden som transportmidlerne 
har gjort tidsafstanden til markedet kortere. Samtidig kom andre mar
keder inden for rækkevidde, hjulpet af moderne køleteknik. Men når 
Gasa i Odense er blevet så dominerende, som tallene viser det, så 
skyldes det ikke alene fordelene ved at være pioner på havebrugsom
rådet, men i højere grad de selvforstærkningstendenser, som ligger i 
et stort og jævnt, evt. reguleret vareudbud. Dette tiltrækker grossister 
og eksportører, som her kan påregne sikre leverancer til ikke altfor 
svingende priser. Dette forhold har også medført, at de noterede pri
ser på grønsager, blomster og frugt på Gasa i Odense er blevet pris
talsbestemmende og noteres af Danmarks Statistik.

Udviklingen inden for gartneribruget viser samme tendenser som 
inden for andre produktionsområder, idet der sker en stigende kon
centration af produktionen på et færre antal brug. I perioden 1969-74 
er antallet af ejendomme med gartneriproduktion gået tilbage med 
over 1000 eller mere end 10 %, ligesom det areal, der udnyttes til gart
neriproduktion er formindsket med 1000 ha, især arealer med grøn
sager på friland. På den anden side har pengeomsætningen været sti
gende, selv om en stor del af denne skyldes pristallet. Danmarks til
slutning til Fællesmarkedet har skabt en række problemer for gartne
rierhvervet, der nu ikke længere kan påregne et beskyttet hjemme
marked, men på en række områder må konkurrere på lige fod med 
lande med gunstigere klimatiske forhold. Den fulde virkning af mar
kedstilslutningen indtræder i 1977, og den kan medføre en betydelig 
omlægning af gartneriets produktionsforhold. V. H.

Udsnit af målebordsblad, 1:20000, F 3 Seden, målt 1883
Flyfoto D 365 F, nr. 245 1966
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42 Det nordlige Hindsholm – Et drumlin-arkipel

Hindsholm er en topografisk velafgrænset del af NØ-Fyn. Hindsholm
halvøen strækker sig fra Kerteminde 20 km direkte mod N ud i Bælt
havet og kontrasterer derved på det voldsomste med Fyns jævnt af
rundede landmasse. Fra en basis på 12 km mod S smalner Hindsholm 
mod N efterhånden ind til få km’s bredde for sluttelig at opløses i 
Lillestrand-Korshavn-Pughavn-morænearkipelet.

NØ-Fyns landskaber er i alle hovedtræk udformet i sidste istids 
slutfase, da Jylland var blevet befriet for indlandsisen, bortset fra efter
ladte rester af »dødis«, dvs ismasser, som ikke længere var integre
rende dele af de levende gletschere. Mens disse fra N og Ø, altså fra 
Norges og Sveriges højdeplateauer, var gledet ned over det område, 
hvor Danmark nu ligger, kom isstrømme i istidens slutfase til Dan
mark gennem Østersø-lavningen. De delte sig i 3 gletschere, der S-fra 
bevægede sig gennem henholdsvis Øresund, Lille Bælt og Store Bælt 
ud i Kattegat. Det er den sidstnævnte, Store Bælt-gletscheren, som 
trængte ind over NØ-Fyn og blev afgørende for landskabets udform
ning på Hindsholm. Ikke alene bragte denne gletscher materialet til 
Hindsholms bakker, den udformede også overfladens relief på for
skellig måde alt efter den bevægelsestilstand, den befandt sig i på de 
forskellige lokaliteter.

Hindsholm morænelandskab får et absolut særpræg ved de mange 
isolerede langstrakte enkeltbakker, der med N-S længderetning ligger 
strøet over en jævn, ældre moræneflade. Bakkerne på kortudsnittet er 
kun 10-20 m høje – kun Baesbanke på Fyns Hoved når ca. 25 m’s 
højde – men de opfattes dog som enkeltbakker, fordi de så markant 
skiller sig ud fra den omgivende flade, hvilket også afspejler sig i det 
forhold, at bakkerne har individuelle lokalnavne som Dyrbjerg, Byde
bjerg, Ørnebjerg og Uglebjerg. Den ensartede længdeorientering paral
lel med Store Bælt-gletscherens bevægelsesretning forklarer deres dan
nelsesmåde. Da denne gletscher bevægede sig mod N gennem Store 
Bælt-lavningen, gled dens vestlige sidefløj ind over Hindsholm. Her i 
gletschertungens ydre, tynde, vestlige dele har isens transportevne ikke 
slået til over for den medførte morænelast, hvorfor dele deraf er 
blevet efterladt og, fordi ismassen var i bevægelse, udtværet i be
vægelsesretningen N-S. Da isen sluttelig smeltede helt bort, lå disse 
jordmasser tilbage som de aflange bakkedrag, vi nu oplever. Denne 
morænebakke-type betegnes i internationalt fagsprog med det irske 
ord »drumlin«, fordi denne bakkeform er almindelig i de irske mo
rænelandskaber. Drumlin-bakker forekommer også almindeligt i man
ge andre af de lande, der var dækket af istidens gletschere, således i 
N-Tyskland og for N-Amerikas vedkommende specielt i Wisconsin. 
Men i Danmark er disse bakker relativt sjældne, og Hindsholm er så
ledes et af de få danske drumlin-landskaber.

Der er dog på det nordlige Hindsholm enkelte bakker af anden op
rindelse, Søbjerg, SØ for landsbyen Nordskov. Søbjerg er næsten cir
kelrund og med en plateauflade i 7-9 m’s højde, afgrænset ved stejle 
skrænter fra den omgivende flade. Også materialet i Søbjerg afviger 
fra drumlin-bakkernes moræne ved at være lagdelt sand, antagelig 
smeltevandsaflejringer afsat mellem isvægge, en såkaldt kames-bakke. 
De jævnt skrånende vestlige skrænter er iskontaktvægge, der er skredet 
lidt ud efter isens bortsmelten. De østlige stejlskrænter er derimod 
kystklinter, udformet ved bølgeangreb, da havet i Stenalderen var 
trængt ind over det fugtprægede Øksnehave-område. Processen fort
satte i tiden derefter, indtil strandvolden, som fra Sabbesborg Klint 
strækker sig nordpå til morænebakken, der mod N afsluttes med Dyr
bjerg, i forbindelse med den postlitorine landhævning havde lukket for 
Store Bælts vandmasser.

Øerne i arkipelaget er langstrakte i N-S-retning, idet de også er 
drumlin-bakker. Det topografiske særpræg fremkommer derved, at 
morænefladen mellem bakkerne ligger på så lavt et niveau, at den nu 
er dækket af havet, medens bakkerne rager op over havoverfladen 
som øer. På de sider af øerne, der ligger eksponeret for kraftige vinde, 
forekommer stejle klinter som fx på Fyns Hoveds V-side. Der findes 
friske klinter under nedbrydning på Langøs V-kyst, på Langø Hoved, 
ved Egehoved og Storeklint. Uglebjerg har på Ø-siden ind mod Lille
strand også stejlklinter, idet det fri stræk over fjorden mod NØ til 
Mejlø er over 1 km, hvilket åbenbart er tilstrækkeligt for etablering 
af kraftig bølgevirkning. Det samme gælder for Vejlø helt inde i Lille
strand, idet det fri stræk mod V over til Langø er af samme længde 
som førnævnte, ca. 1 km. På Vejløs læside mod Ø sker der en tillan
ding ved aflejring af det fra V-siden nedbrudte materiale i forbindelse 
med vegetativ tillanding. Mejløs nordlige drumlin når uden for Lille
strands lævirkninger og har stejlklinter på såvel V- som Ø-siden.

Det nedbrudte morænemateriale fra klinterne sorteres af bølgerne 
på det lavvandede strandplan uden for kystlinjen, der må opfattes som 
en abrasionsflade, som fortæller om bølgernes flankeangreb mod land
massen. De store, ofte tonstunge, granit- og gnejsblokke, der ligger på 
strandplanet, vidner på lignende måde om nedbrydningens dimensio
ner. De sten, som bølgerne kan bevæge, samt grus og sand fragtes ved 
materialvandringen langs kysten i retninger, der bestemmes af de skråt 
indløbende bølger. De mindste partikler i morænen, lermasserne, op
slemmes i havvandet og kan med havstrømmene fragtes langt bort – helt ud på de 
store dybder, hvor der ikke er bølgeuro, og hvor de 
derfor sluttelig aflejres på havbunden som lagdelt ler.

Ved øernes ender danner de vandrende rullesten og sandmasser 
odder, der her lokalt benævnes »haler« eller »triller«. Nærliggende øer 
kan ved disse odders vækst svejses sammen, idet der dannes tanger, 
også kaldet drag (lokal udtale: »drej«) mellem øerne eller mellem øer 
og fastland. Mejlø er en sådan sammensvejsning af flere øer. Andre 
steder, hvor materialvandringen er stor, vokser odderne ud til kilo
meterlange forlandsdannelser, som fx Tornen ved Hindsholms nord
spids Ø for Fyns Hoved. Da oddernes ender ifølge materialvandrin
gens natur almindeligvis udformes med en krumning, kan de store 
odders vækst ofte afspejle sig i flere efter hinanden følgende krum
oddespidser. Tornens yderste del er et sådant krumoddekompleks.

Korsøre, V for Korshavn, er et dobbelt-drag fra den N for liggende 
moræneø til en nu sanddækket moræneknold, hvor navnet Korsøre 
står på kortudsnittet. Pugesø er en strandsø afspærret af de to drag. 
Materialvandringen, der ved dobbeltdragets S-ende er østgående på 
grund af de vestlige vindes dominans, har udformet en krumodde, der 
vokser ind mod Korshavn. Dette dragkompleks har bevirket, at mo
ræneøens sydlige stejlklint nu ikke mere angribes af havet, men står 
som en kratbevokset, død klint.

Hindsholms morænearkipel er en af verdens bedste lokaliteter for 
studier af en samling moræneøers omdannelse ved abrasion og marin 
forlandsdannelse, idet alle stadier i klintudformningsprocessen og alle 
typer odder og drag er repræsenteret i talrige varianter. A. S.

Udsnit af målebordsblad, 1:20 000
3317, målt 1863, rettet 1943, enk. r. 1960

la. Moræneflade, Ib. Mo
rænebakker af drumlin
type (undtagen Søbjerg),
2. Marint forland og med 
sumpsignatur inddæmme
de arealer, 3. Moræne
klinter, 4. Strandvolds- 
systemer, 5. Dige, 6. Af- 
vandingskanal, 7. Strand
sø. (Axel Schou del).
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43 Det sydfynske Øhav

Det sydfynske Øhav, som kortudsnittet viser en del af, danner et miljø 
med mange fællestræk. Det er de mange store og små øer med mulig
heden for og nødvendigheden af sejlads, der gør området til en enhed. 
I dag tænker man måske først og fremmest på dets egnethed for lyst
sejlads, men for blot 100 år siden var skibsfart bærende for områdets 
levevilkår og økonomi.

På kortudsnittet begrænses øhavet af Fyn (2976 km2), Langeland 
(284 km2) og Ærø (88 km2), men det fortsætter mod V ud til Lillebælt. 
Det særlige miljø med de mange holme og små og store øer med Tå
singe (70 km2) som den største er opstået ved oversvømmelse af et 
morænelandskab efter stenalderen. Ved siden af rigdommen på øer er 
det karakteristisk med de mange lavvandede grunde, der hist og her 
er gennemskåret af dyb. Nogle af disse som Mørkedyb S for Birk
holm tolkes som floder i det gamle morænelandskab. Kun de øer, der 
er opbygget af moræne, er beboede, mens de lave holme, som består 
af marint forland, er ubeboede.

De gamle sejltraditioner må ses på baggrund af de mange gode 
havnemuligheder i et beskyttet farvand kombineret med nærheden til 
gode fiskepladser og Østersøhandelens vigtige sejlruter. Indtil slutnin
gen af det 18. århundrede er fiskeriet ved siden af landbruget det bæ
rende erhverv, men derefter betyder et stigende engagement i Østersø
handelen, at antallet af hjemmehørende både først og fremmest i Mar
stal hurtigt øges. Op igennem det 19. århundrede stiger søfartens be
tydning, og antallet af skibe i Marstal, Ærøskøbing, Rudkøbing, Thurø 
og Svendborg vokser støt. Også skibenes størrelse vokser, og fra år
hundredets midte har vi de store sejlskibe med den tremastede skon
nert som den mest kendte. Det var skibe, som ikke var begrænset til 
Østersøsejlads, men besejlede verdenshavene og hjembragte velstand 
og kulturel påvirkning fra hele verden.

I sejlskibenes tid har Marstal haft en fremtrædende rolle blandt de 
fem havne. Allerede omkring år 1800 passerer Marstal de 100 hjem
mehørende skibe, et tal, man i Ærøskøbing når omkring 1850 og i 
Thurø først omkring 1900. På dette tidspunkt er Marstals flåde nået 
op på 300 skibe. Men fra århundredskiftet reduceres sejlskibenes be
tydning, og dermed flytter det økonomiske tyngdepunkt væk fra Mar
stal.

Det blev Svendborg, som under den voksende industrialisering i 
kraft af sit store fynske bagland skulle blive det nye økonomiske cen
trum for området. I 1876 åbnes jernbanen til Odense, og samme år 
stiftes Det Sydfynske Dampskibs Selskab, som i de næste hundrede år 
med Svendborg som centrum knytter området sammen. Af de andre 
byer klarer Rudkøbing sig bedst. Her havde man tidligere gennem 
århundreder vanskelighed med at hævde byens købstadsprivilegier, 
men med havnen, jernbanen til Spodsbjerg, hvorfra der var færgefor
bindelse til Nakskov og nu Tårs, og med hele Langeland som opland 
kommer en vis industrialisering i gang. Med den 1. verdenskrig slutter 
sejlskibenes æra brat, og udviklingen koncentreres i Svendborg. Her 
5-dobles befolkningstallet i byen fra 1850 til 1950 (fra 4500 til 23.000).

Med sine 24.200 indbyggere (1970) er Svendborg områdets største 
by og den næststørste på Fyn. Det er en vigtig industri- og havneby, 
som har huset amtsadministrationen i det gamle Svendborg amt, men 
i 1970 blev amtet nedlagt, og området er nu underlagt Fyns amtskom
mune, som administreres fra Odense. De senere års koncentrations
tendenser inden for erhvervslivet er i højere grad kommet Odense end 
Svendborg til gode, og også udviklingen inden for skibstransporten 
har været ugunstig for Svendborg. Der tegner sig således et billede af 
en mellemstor provinsby med ringe befolknings- og erhvervsmæssig 
vækst, men med stor betydning som oplandsby for SØ Fyn og Det 
sydfynske Øhav.

Rudkøbing er med godt 4000 indbyggere i 1970 kortudsnittets næst
største by. Den har stor betydning som oplandsby for hele Langeland 
og rummer både et differentieret butiksliv og et mindre sygehus, hvis 
fremtidige eksistens foreløbig synes sikret. Ændringerne i transport
tilgængelighed er formentlig den faktor, som mest afgørende har æn
dret byens situation inden for de seneste 10 år. Opførelsen af Lange
landsbroen (1962),Siødæmningen (1960) og Svendborgsundbroen (1966) 
rejste forventninger om en ny udvikling på Langeland, men den kor
tere rejsetid til Svendborg har reduceret byens og havnens betydning. 
Store dele af Langelands transport og distribution betjenes nu fra

Svendborg eller direkte fra Odense, og broen har snarere end at skabe 
ny beskæftigelse på Langeland betydet, at øens beboere har kunnet 
tage arbejde på Fyn. Det bør dog nævnes, at både Ærø og Langeland 
idag henregnes til egnsudviklingsområderne med de økonomiske let
telser det giver nye industrier, som vil slå sig ned her. Dette har ikke 
mindst i Rudkøbing været medvirkende til en erhvervsmæssig omstruk
turering fra forarbejdning af landbrugsprodukter til mere eksterne, 
arbejdsintensive virksomheder.

Såvel Rudkøbing som Marstal, Ærøskøbing og Troense er i øvrigt 
berømte for deres idylliske gadebilleder og rigdom på gamle huse af 
stor arkitektonisk værdi.

Et særligt problem inden for dette kortudsnit knytter sig til de små 
beboede øer uden broforbindelse. Det drejer sig om Strynø med 233 
indbyggere pr. 1. jan. 75, Drejø (141), Skarø (50), Hjortø (26) og Birk
holm (19) foruden nogle helt små øer med kun en enkelt eller to gårde. 
Disse fem øer har hver mellem 2 og 16 børn i den skolepligtige alder, 
men skolerne er for de flestes vedkommende nedlagt på øerne i dag, 
så børnene må tage med færge til fastlandet eller en større ø for at 
gå i skole.

På Birkholm eksisterer der kun fire landbrug, og tre familier ernæ
rer sig ved fiskeri. I alt 9 personer er erhvervsaktive, og her er hver
ken købmand eller brugs. På Hjortø er der 6 landbrug og en købmand, 
og i alt 11 personer er erhvervsaktive. På Skarø er 20 personer be
skæftiget ved øens 19 landbrug, og én er købmand. Kun på Strynø og 
Drejø, hvor der er henholdsvis 45 og 40 landbrug og omkring 55 be
skæftigede, er der mere end én købmand. På Drejø er der foruden 
købmand, cafeteria, smed og bager, og på Strynø er der købmand, 
slagter, brugs, sparekassefilial, mekaniker og tømrer.

Det er indlysende, at disse erhverv på den ene side er i en marginal 
position på grund af det meget ringe befolkningsunderlag. På den an
den side trues befolkningstallet af manglende skole- og beskæftigelses
muligheder på øerne, og på den måde kommer en ond cirkel i stand 
med affolkning til følge. Det kan tilføjes, at en ministeriel undersø
gelse i 1973 konkluderede, at det på længere sigt ikke kunne være rime
ligt at investere i øer, som havde mindre end ca. 500 indbyggere.

De nævnte problemer adskiller sig ikke væsentligt fra de problemer, 
man har i andre landdistrikter fjernt fra de større byer. Den væsentlig
ste forskel er transporten mellem øerne og fastlandet, som må foregå 
med skib eller færge og derfor er både dyrere og mere tidskrævende 
end de tilsvarende landforbindelser. Skolebørnenes daglige rejse og 
ventetid bliver ofte på adskillige timer, og alle varer til og fra øerne, 
købmandsvarer, olie, benzin, korn, gødningsstoffer osv. bliver pålagt 
fragtomkostningen. For at de voksende udgifter til færgetrafikken ikke 
skal ruinere øboerne og på den måde affolke øerne, bliver der fra 1975 
ydet støtte til færgefarten på 23 ruter til danske småøer herunder de 
fem, som er med på dette kortudsnit. Det er tanken på denne måde at 
prøve at sikre de små færgeruter og dermed øboernes fortsatte leve
muligheder.

Men en tilværelse på en lille ø vil ikke mindst i vore dages dynami
ske samfund adskille sig væsentligt fra tilværelsen på fastlandet nær 
en storby, og offentligt tilskud til færgen sikrer ikke i sig selv, at køb
manden også kan eksistere næste år. For at opretholde serviceniveauet 
er der ofte brug for utraditionelle sammenlægninger af funktioner som 
fx kro og købmand, og det er vigtigt, at eventuelle tilflyttere gør sig 
de særlige levevilkår og den kulturelle egenart, der knytter sig til små
øerne, klart. I den retning gøres der et vigtigt arbejde fra Strynø, hvor 
Ø-sekretariatet er kommende øboere behjælpelige med råd og vejled
ning.

Ved dette samarbejde mellem offentlig og privat indsats kan man 
måske modvirke den totale affolkning, som man for kun få år siden 
forudså. J. M.

Udsnit af særkort Sydfyn-Langeland, 1:100000
rettet 1964-65, enk.r. 1969
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44 Vissenbjerg-egnen – Konsolbakkerne

Vissenbjerg-egnen, 15 km V for Odense, har fået sit endelige præg i sid
ste istids slutfase, afsmeltningstiden, da dødismasser resisterede i Fyns 
centrale dele, medens de sidste levende gletschere fra Østersø-lavnin
gen bevægede sig nordpå gennem Store Bælt og Lille Bælt og bredte 
sig over de tilgrænsende fynske kystlandskaber.

Vissenbjerg-egnens landskabsmosaik fremgår direkte af kortudsnit
tets højdekurvemønster. N for hovedvej 1, afsnittet Odense-Middel
fart, er der et morænebakkelandskab i 100 m-niveauet med fugtpræ
gede lavninger som Ørbæk Mose mellem bakkeparti erne. S for hoved
vejen omkring landsbyen Vissenbjerg ses et plateau, der kulminerer 
med 126,7 m i den sydligste del, og som til alle sider er afgrænset af 
stejle, skovbevoksede skråninger, den største på 40 m mod SV. Pla
teauet er opbygget af smeltevandsgrus, aflejret mellem omliggende is
masser. S herfor, i området begrænset af landsbyerne Magtenbølle, 
Skalbjerg og Bred, forekommer en samling fladbakker med flader i 
80 m niveauet og markante, afgrænsede stejlskråninger især mod S 
som fx ved landsbyen Bred. S for dette fladbakkelandskab, opbygget 
af varvigt ler aflejret i isdæmmede smeltevandssøer, breder sig et ty
pisk småkuperet dødislandskab med moselavninger, som fx Sømose 
mod Ø og Ålsmose mod V. Disse moser ligger på bassinflader hid
rørende fra issøer, der var opstemmet her på et lavt niveau i afsmelt– 
ningstidens sidste fase, da langt den største del af isen var smeltet. 
Dette lavtliggende område i 50 m-niveauet gennemstrømmes af Bræn
de Å i et mæandrerende løb, der vidner om denne lavnings ganske 
ringe hældning mod V. Efter at have modtaget Ladegårdså sydfra 
tangerer den fladbakken ved Bred og fortsætter gennem mosedragene 
S for Assenbølle V på til udløbet i Lille Bælt, S for Wedellsborg halv
øen. Også jernbanen Nyborg-Middelfart, et led i den Ø-V forløbende 
hovedforbindelse i det danske trafiknet, benytter denne lavning mel
lem det nordfynske højdeområde og det sydfynske, der kulminerer i 
Frøbjerg Bavnehøj, 131 m (S for kortudsnittet).

Konsolbakker
Dette ord betegner den særlige fladbakketype, der er fremkommet, 
hvor den isdæmmede sø ikke har været begrænset af dødismasser i 
alle retninger, men delvis af højtliggende glacialaflejringer, i dette til
fælde således af Vissenbjerg grusplateauet mod N. Fladbakken kom
mer derved efter isens bortsmelten til at sidde konsolformet på grus
plateauets sydskrænt. Konsolbakkernes sideskråninger, der fremkom 
ved udskridning af søbundens lag af varvigt ler, dengang de støttende 
isvægge smeltede bort, er stejle, da den maksimale skrænthældning i

det finkornede sediment er meget stor. Konsolbakkernes stejle sider 
bevirker, at tætliggende bakker adskilles af dybe slugter. Den, der klat
rer op ad skråningen, og som ikke først har studeret kurvekortets ud
sagn, vil overraskes ved ikke at komme op på en bakketop, men på 
en plateauflade, der er udnyttet totalt som landbrugsareal. Fladernes 
udstrækning varierer fra få hundrede m2 til 4 km2. Det kan, når man 
kommer fra S, virke uforståeligt, at søbassinernes bundlag kan udgøre 
en egns højeste områder, men det lagdelte materiales regelmæssigt 
skiftende ler- og finsandshorisonter, der tydes som henholdsvis vinter
og sommeraflejringer på søbunden, er så overbevisende, at enhver 
tvivl må forstumme. »Varvene«, som disse årslag kaldes, gør det mu
ligt i mange tilfælde at kunne bestemme, hvor lang tid den isdæm
mede sø har været der. Men i et dødisområde måtte disse isdæmmede 
søers eksistens selvfølgelig være relativt kortvarig. Når isen et sted ved 
søranden smeltede langt nok ned, blev bassinet aftappet mere eller 
mindre. Dybt nedskårne kløfter i fladbakkernes kanter, som fx den 
16 m dybe rende »Afgrunden« ved Fuglevig Mølle SØ for Vissenbjerg, 
vidner om, at aftapningen ofte har haft katastrofeagtig karakter. 
Det kan vække undren, at en sådan vandflom med voldsomme ero
sionsvirkninger ikke kan spores som en dalfure ud gennem lavlandet 
S for konsolbakkerne. Forklaringen er den, at det lave område var 
dækket af dødismasser, over hvis overflade smeltevandet strømmede 
bort. Eventuelle erosionsformer på isoverfladen er da forsvundet ved 
dødisens sluttelige afsmelten.

Issø formrækken omfatter altså meget forskellige typer fra flad
bakker – herunder konsolbakker – der danner landskabets høje om
råder og til bassinflader, der i nutidslandskabet viser sig som plane 
terrænlavninger. Betingelserne for dannelse af isdæmmede søer har 
her i Vissenbjerg-egnen været til stede, fra dengang ismasser af stor 
mægtighed dækkede hele området, til det tidspunkt da de sidste is
klumper, der kunne afspærre en terrænlavning, var smeltet bort. Den 
relative højde vil da tillige – som det er tilfældet her – angive disse 
issøaflejringers kronologiske rækkefølge.

Bebyggelsen
Landskabsrelieffet har i mange henseender influeret på bebyggelses
mønsteret. Landsbyen Vissenbjerg breder sig i øst-vestlig retning på 
grusplateauet, hvis jordbund begunstigede fladens afdræning og land
brugsmæssige udnyttelse. Højden betingede udnyttelsen af vindkraften 
til møllerivirksomhed, og beliggenheden ved hovedvejen, hvor denne 
krydses af den N-S gående landevej (Bogense-Fåborg), har begunsti
get en række serviceerhverv. Fladbakkernes overflade har ikke på til
svarende måde tiltrukket bebyggelsen. Landsbyer i dette terræn som 
Bred, Skalbjerg og Magtenbølle ligger som typisk randbebyggelse 
langs bakkernes fod. Heller ikke udflyttede enkeltgårde har været fri
stet af fladbakkerne. Forklaringen er den, at disse lerflader, der lokalt 
benævnes »Væder«, et ord, der hentyder til lerets vandbinding, især 
ved forårstid, før dræning og ændring af jordbundens karakter var 
gennemført, kunne være meget vanskelig at behandle og at færdes på, 
fordi den fede lerjord i fugtig tilstand kunne klæbe på meget ube
hagelig måde til markredskaber såvel som til fodtøj. I tørkeperioder 
var overfladen til gengæld ubehagelig sprækket ved sammentrækning 
af den finkornede og homogene jordbund. Udgravninger i fladbakker
nes sider, tipvognsspor, teglværkernes høje skorstene og lange tørre
lader fortæller historien om det varvige ler som et fortrinligt råmate
riale til murstensfabrikation, en produktion, der yderligere blev begun
stiget ved gode afsætningsmuligheder på grund af den korte afstand 
til den nærliggende hastigt voksende storby Odense. Bred og Skalbjerg 
er stationsbyer, hvilket har ændret den oprindelige landsbyplan ved 
udvikling af ny bebyggelse mellem den oprindelige randbebyggelse 
og stationslokaliseringen efter »dobbeltby-princippet«. A. S.

Udsnit af målebordsblad, 1:20 000
3614, målt 1866, rettet 1943, enk. r. 1960

Skematisk blokdiagram af Vissenbjerg-egnens landskabselementer. 
Nummereringen antyder tilblivelsesrækkefølgen, der her også afspejles
i højdevariationen, de ældste højest, de yngste lavest. 1. Grusplateauet 
ved Vissenbjerg, 2. Konsolbakker S derfor opbygget af varvigt ler af
lejret i smeltevandssø, der mod S har været isdæmmet, 3. Aftapnings
slugten S for Fuglevig, 4. Småbakket dødislandskab, 5. Moselavninger, 
opr. søbassiner, 6. Brænde Å. Efter Atlas over Danmark, bd. 1, Land
skaberne. Axel Schou del. Indtegnet målestok = 1 km.
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45 Langeland – Et israndsstrøg

Udsnit af flyvebillede (71 11 G nr. 076, 315 1971) fra egnen S for 
Tullebølle. Sydranden går fra Biskopstorp over Oldenbjerg til øst
kysten S for Sylten.

Kortudsnittet viser den centrale del af Langeland, der med sine spe
cielle terrænformer indtager en særstilling inden for det danske land
skab. Medens det gennemgående træk i det danske landskab er den 
mere eller mindre bølgede bundmoræne, domineres Langeland af et 
stort antal, ofte tætliggende småbakker, der ligger strøet over et mere 
jævnt bundrelief.

Bakkerne, der mest af alt ligner overdimensionerede kæmpehøje, 
har en cirkulær eller ellipseformet grundflade med en diameter på 
mindre end 200 m. Siderne er som oftest stejle, og bakkernes højde 
over det omgivende terræn er 10-30 m. Det er påfaldende, at bak
kerne ligger på lange rækker, der følger øens længderetning. Den 
samme orientering gør sig stort set også gældende for de enkelte bak
kers længdeakse. Der kan skelnes mellem to systemer af bakkerækker 
på Langeland. Et vestligt, der passerer Rudkøbing og Lindelse Nor 
og et østligt, der strækker sig omtrent i hele øens længde fra Stoense i 
N over Tranekær til Tryggelev i S. Det sidstnævnte system ses S for 
Tranekær på hosstående kortudsnit, hvor der øjensynligt kan udskilles
4-5 rækker af bakker. På kortet kan V-grænsen for det østlige system 
følges fra Ravnebjerge i N over Frellesvig og Tullebølle til Blåmose 
Have i S.

Bakkerne består af lagdelt smeltevandsmateriale, der meget ofte 
udgøres af stærkt stenet grus med indslag af leret eller gruset tili (den 
internationale term till erstatter den tidligere benyttede term moræne, 
se nr. 52). Snit i nogle af bakkerne viser, at lagene altid er forstyrrede 
og ofte næsten lodretstillede eller foldede. Hyppigst hælder lagene 
stejlt mod VNV.

De mere end 1000 langelandske enkeltbakker må derfor formodes 
alle at tilhøre den glaciale bakketype, der med en dansk term betegnes 
hatformede bakker og i international sprogbrug dislocerede kames. 
Bakkernes dannelse tænkes at være foregået ad to gange. Først har 
smeltevand aflejret materiale som udfyldninger i en mængde spalter 
og huller, der har udgjort rækker i en dødisbræmme uden for en aktiv

Den hatformede bakke Ølykke Bjerg set mod SØ.

ismasse. Tilsvarende rækker af runde huller findes beskrevet fra Ma
laspinagletscherens dødisbræmme i Alaska. Yderligere er der under 
dette stadium gledet vandfyldt materiale fra dødisens overflade ned
i spalterne og hullerne, og det er blevet aflejret ind mellem de smelte
vandsaflejrede sedimenter. Til sidst er gletscheren rykket et stykke frem 
fra ØSØ og har derved forstyrret lagstillingerne i alle disse aflejringer, 
der i dag fremtræder som de hatformede bakker. Gletscherisen har 
ydermere givet et flertal af bakkerne et dække af leret eller gruset till.

Hele det omtalte bakkestrøg opfattes som en af Store Bælt-gletsche
rens israndsdannelser, den såkaldte Langelands-linie. Denne fortsætter 
nordover i Store Bælt som en række grunde og videre over Sprogø og 
N om Korsør, hvorfra den kan følges mod SØ over det vestlige Sjæl
land. Mod S skal Langelands-linien formodentlig forbindes med til
svarende dannelser i Nordtyskland. Et led i israndsdannelserne er de 
mange små smeltevandssletter, der optræder flere steder mellem ræk
kerne af hatformede bakker. De ses umiddelbart SV for Frellesvig og
2 km S for Tranekær.

Et andet træk, der bidrager til at give det langelandske landskab 
særpræg, er bundrelieffet mellem de hatformede bakker. Det frem
træder som et bundmorænelandskab i to etager, dels som plateauer, 
hvis toppe ligger 10-20 m over havet, dels som lavtliggende, ofte vand
lidende, tørvedækkede områder mellem plateauerne. Plateauerne kan 
enten udgøre sammenhængende flader eller være mere eller mindre 
isolerede og afgrænses ofte af skarpe, uregelmæssigt bugtede skrænter, 
således som det ses Ø for Tranekær og N for Frellesvig. I øvrigt op
træder de hatformede bakker såvel oppe på plateauerne som nede i 
lavningerne.

Den geomorfologiske grænse mellem området med hatformede bak
ker og det V for liggende bundmorænelandskab udgør ingen skarp 
grænse i kulturgeografisk henseende. Begge områder domineres af 
lerjorde. Dette gælder også overfladejorden på et flertal af de hat
formede bakker, der derfor næsten alle er opdyrkede; andre steder i 
landet ville tilsvarende bakker ofte være træbevoksede. Godser som 
Pæregård, Blegholm og Biskopstorp er dog alle placeret i bundmo
rænelandskabet, hvor deres store markfelter gør landskabet åbent. 
Ellers er de fra Fyn og Lolland så velkendte levende hegn et domi
nerende træk i det langelandske kulturlandskab, hvor hver enkelt 
mark er omkranset af et hegn. Flyvebilledet viser dog, at mange af 
disse hegn er forsvundet siden 1888 og marker blevet sammenlagt.

J. K.

Udsnit af målebordsblad, 1:20 000, B VI, målt 1865-65, rettet 1888
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46 Nakskov Fjord – Inddæmning og digesikring

Der findes danske istidslandskaber med stor reliefenergi, hvor ophob
ning af moræne har været voldsom som fx i Odsherred (nr. 62), eller 
hvor høje moræneplateauer er blevet sønderskåret ved vandløbserosion 
som fx i Mossø-området (nr. 33). Og så findes der lavtliggende mo
ræneflader praktisk talt uden relief som på Lolland og specielt om
kring Nakskov Fjord. Og dog er disse vort lands fladeste egne ikke 
helt plane. Når plovfurers eller roerækkers systemer af parallelle linjer 
ses i perspektivisk forkortning, bemærker man, at overfladen er svagt 
bølgende. Overfladens jævnhed er nok oprindelig, men den nuværende 
afglattede form skyldes jordbearbejdning og er altså menneskeværk. 
De første agerdyrkere, der ryddede skovene, fjernede også alle større 
sten fra overfladen og nyttiggjorde dem som stengærder, sylsten under 
bygninger og brolægninger af gårdspladser og veje. Disse lavtliggende 
og derfor ofte vandlidende flader blev også først til højtboniteret ager
jord efter gennemført dræning og rationel jordbehandling, gødsknings- 
teknik og kontrolleret surhedsgrad ved mergling, hvorved den rette 
krummestruktur i jordbunden fremkom. Morænejord er ikke fra na
turens hånd så godt et jordbundsgrundlag som visse andre jordbunds
typer, fx sortjord på grundlag af løss. Alligevel er morænefladerne nu 
i stand til at præstere høstudbytter pr. ha i topklasse. Hertil kommer, 
at fladeformen letter anvendelsen af moderne landbrugsmaskiner, at 
vi her er i en egn med nogle af de højeste sommertemperaturer i Dan
mark samt det væsentlige forhold, at der på videnskabelig basis har 
kunnet udvælges eller fremelskes kulturplanter, der passer til miljøet. 
Det er kulturfelterne, der er helt dominerende i landskabsbilledet, 
snart bondejordens fintmønstrede og snart herregårdenes stormaskede 
markmosaik.

Fjordnaturen præges også af morænefladen, der her er overskyllet 
af havet, men kun med et tyndt vandlag; dybden er mindre end 1 m 
uden for renderne, der delvis er gravede af hensyn til skibsfarten som 
den dybe rende ind til Nakskov. Den oprindelige halve snes øer er mo
rænefladens højeste dele, der – med undtagelse af Enø – kun hæver 
sig et fåtal m over vandfladen. De fleste af øerne er på grund af læ
forhold i fjorden kun i ringe grad omformet af havkræfterne ved ud
vikling af marine odder som følge af materialvandring langs stranden. 
Atter danner Enø en undtagelse, fordi den ligger længst ude ekspo
neret mod Langelands Bælts kraftigere vind- og bølgevirkninger, som 
har udlignet V-kysten totalt og opbygget forlandsdannelser på Ø-siden. 
Nogle småholme som fx Dueholm og Munkeholm er flakøer opbyg
get af sandaflejringer på lavt vand.

Krumoddekomplekset Albuen, der som en naturmole beskytter så
vel Søndernor som selve fjorden, er opbygget af sand og grus, som ved 
materialvandring langs Lollands S-kyst er bragt til aflejring her med

en kurvatur, der repræsenterer den ligevægtsform, som kystlinjens ud
vikling tenderer mod, hvor en landmasse afsluttes – enten ved ned
brydning eller som her ved aflejring.

Inddæmning og digesikring
Siden 1866, da landvindingen i Nakskov Fjord begyndte, er der især 
i fjordens sydlige del indvundet store arealer ved at forbinde øerne 
Ydø, Langø, Bogø og Store Vejlø ved dæmninger indbyrdes og med 
Færgelandet S for Nakskov havn. Store dele af fjorden bag dæmnin
gerne blev tørlagt ved pumpning. Afvandingskanalernes geometriske 
mønstre fx i Bogø inddæmningen SØ for Langø, i Sulakke området 
bag St. Vejlø og i Savnsø Vig længst mod Ø karakteriserer de ind
vundne tørlagte fjordområder, og ordene »Pumpestation« og »Sluse« 
forekommer 14 gange på dette kortudsnit. Efter stormfloden i novem
ber 1872, da vandstigningen var 3 m over normalt havniveau, og store 
dele af det sydlige Lolland blev oversvømmet, blev digebygningen ud
videt, og digerne inde i Nakskov Fjord fortsætter nu langs hele Lol
lands S-kyst. Digernes højde varierer fra 2,8 til 4,8 m over daglig 
vande. Stormfloden skyldtes en meget sjældent forekommende kom
bination af vejrsituationer. En kraftig V-storm, der havde presset 
store vandmasser ind i Østersøen, drejede om til Ø uden at løje af, 
hvorved en vindstuvning fandt sted i den vestlige Østersø. Da vandet 
ikke hurtigt nok kunne strømme bort gennem Sundet og Bælterne, 
fremkom stormflodssituationen.

Bebyggelsen
Som det ses i kortets SØ-hjørne ligger de gamle, relativt små landsbyer 
jævnt spredt ud over morænefladerne, da relief og jordbund ikke be
tinger speciel lokalisering. Det samme gælder de udflyttede gårde. De 
tørlagte arealer er uden bebyggelse. Godserne er på kortet repræsen
teret ved Fredsholm (531 ha) og Kristiansdal (270 ha). Landbrugs
arealer dominerer helt; den udbredte sukkerroedyrkning var baggrun
den for de mange nu nedlagte roebaner, der på denne kortudgave strå
ler ud gennem landskabet fra sukkerfabrikken og saftstationerne. Også 
frugtavl er af væsentlig betydning. Fiskeriet støttede sig i middel
alderen til Albue Havn (1416 Lalandes Ellenboghen), mellem Albuens 
to yderste krumodder, Sandodde og Hornfiskenakke. Lokaliteten bli
ver stadig benyttet af fiskere, ligesom der her er lodsstation. På Langø 
er der nu en større fiskerihavn og ved Lindelse en anlægsbro for fisker
både. På Slotø ligger ruiner af et fæstningstårn, der formodes at have 
beskyttet et herværende skibsværft i middelalder og renæssancetid. 
Christian 4. skal her have ladet bygge 10 krigsskibe.

Nakskov ligger inderst i fjorden N for det smalle farvand, der for
binder fjorden med den nu tilgroede Indrefjord. Havnen havde i 1700- 
tallet kun ringe dybde, og da indløbet var smalt og grundt, måtte 
større skibe laste og losse flere km fra byen. Nu er der gravet et lige 
sejlløb gennem fjorden med 6,3 m dybde. Havnedybden er 4-6,3 m. 
Byens gamle kerne N for havnens inderste del er trods ødelæggelser 
under svenskekrigen særdeles velbevaret, og mange bindingsværks- 
pakhuse og købmandsgårde i havnekvarteret bevirker, at man her kan 
få et levende indtryk af en gammel provinshavns udseende.

Nakskov er vokset stærkt i sidste halvdel af det 19. og første halv
del af det 20. årh. som følge af den ved industriens vækst fremkaldte 
»flugt fra land til by«. Folketallet, der fremgår af tabellen, har dog 
kulmineret i 1960, og væksten er afløst af stagnation.

År 1801 1850 1901 1950 1960 1970

Antal indbyggere 1671 2955 8310 16.074 16.935 16.393

Erhvervslivet præges dels af sukkerfabrikken, Danmarks største, dels 
af skibsværftet med over 2000 ansatte. Det er grundlagt i 1916 og 
økonomisk forbundet med ØK, hvis stifter etatsråd H. N. Andersen 
var født i Nakskov. Industrilokalisering er ikke alene resultat af ra
tionelle faktorers virke, men ofte tillige – når der er valgmuligheder – 
af en enkelt personligheds sentiment. A. S.

Udsnit af atlasblad, 1:40 000
4420, udarbejdet 1942, enk. r. 1963

Oversvømmede arealer under stormfloden i 1872. Lolland var under 
denne katastrofe delt i to øer. De senere inddigede og tørlagte om
råder er angivet. Delvis efter H. M. Markersen: De lollandske diger, 
1953. (Indberetning, ikke trykt).
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47 Nordvestlolland – Et intensivt landbrugsområde

Landskabet N for Nakskov er ligesom det meste af Lolland udviklet 
på en jævn moræneflade, og niveauforskellen inden for dette kort
udsnit er da også kun få meter. De laveste partier på 3-7 m o. h. sam
ler sig omkring Marebæks Rende, der gennemstrømmer området fra 
SØ til NV i et reguleret løb; herfra stiger terrænet i S til 11-12 m og 
mod NØ omkring Horslunde til en højde af 20 m. Selv de største 
hældninger kommer ikke op på 1 %, og terrænmæssigt har landbruget 
således haft frie valgmuligheder for markfordelingen. Dertil kommer, 
at jordbunden er af høj kvalitet, hvilket fremgår af, at der i hele 
Nørre herred (NV-Lolland) gennemsnitligt kun går 4,5 ha ager på 
1 td. hartkorn mod 5 ha for det øvrige Lolland og godt 10 ha for hele 
landet. Under den lermuldede agerjord findes næsten overalt kalkrige 
lerlag, og kortets mange rektangulære mergelgrave viser, at man i stor 
udstrækning har udnyttet mergelen. På grund af den lette adgang til 
dette jordforbedringsmiddel blev mergling meget tidligt anvendt, og i 
»Provinsbeskrivelsen« af Maribo amt fra 1844 anføres, at »de aller
fleste Bønder have nu taget Exemplet af dem, der drive de store 
Gaarde, og mergle nu ofte en Mark om Aaret«. Kortbladet fra 1890 
viser tydeligt, at der var grave i næsten hver eneste mark.

En del af mergelgravene er nu fyldt op, hvor de var mest i vejen 
for markarbejdet, men på de større gårde ligger endnu forbavsende 
mange hen, omgivet af krat og delvis tilgroede, og vidner om en for
ladt udnyttelse af lokale ressourcer. Merglens ofte uensartede kalk
indhold er nu erstattet af jordbrugskalken, hvormed man lettere styrer 
doseringen. At gravene får lov at ligge i markerne skyldes deres funk
tion som skjul for vildtet i dette ellers fuldt udnyttede landskab, hvor 
de økologiske nicher bliver færre og færre. En del benyttes tillige som 
branddamme. Andre karakteristiske træk ved dette landskab omkring 
århundredskiftet er i større udstrækning forsvundet: grøfterne, digerne 
og de levende hegn. På en tur gennem NV-Lolland i dag ser man kun 
få af de berømte rækker af stynede popler, men som kortet angiver, 
var disse hegn – ofte i forbindelse med diger – en integreret del af 
landbrugslandskabet sidst i 1800-tallet. Lige siden udskiftningen om
kring 1800 har indhegningen af den enkelte bondes jord været om
hyggeligt gennemført, og ofte var også de enkelte markfelter omgivet 
af grøfter, grøftevolde og hegn, som det ses især i den østlige del af 
kortet. Markfreden var således sikret, men til gengæld måtte man af
finde sig med de negative sider af de mange åbne grøfter og af hegns
træernes forbrug af næringsstoffer, der gjorde alle markers rand
områder lidet anvendelige. Markarbejdets rationalisering bl. a. i for
bindelse med dyrkningen af sukkerroer fra 1870’erne stillede krav om 
større markfelter og fjernelsen af grøfter og hegn. I første omgang 
gjaldt det kun de store gårde, og 1890-kortet viser, hvordan rørdræ
ningen har tilladt anlæggelsen af store sammenhængende skifter om
kring storgårdene i vest. Dette århundredes tiltagende mekanisering af 
landbrugsfunktionerne har medført en næsten total rørlægning af alle 
drænsystemer, og kun få uddybede grøfter som Marebæks Rende med 
nogle få tilløb er tilbage, og hegnene er som nævnt også sløjfede. 
Lolland-Falster – og især de store brug – var den del af landet, hvor 
dræningen først satte ind i 1860’erne, Allerede i 1881 viste landbrugs
tællingerne, at godt 40 % af de to øers agerland var drænet, og i 1907 
var næsten 2/3 afvandet ved dræning. Dermed havde man fjernet den 
vigtigste hindring for en hel fri udnyttelse af pløjelandet til de ønskede 
afgrøder. For landet som helhed var den drænede del af agerlandet 
henholdsvis 20 og 25 % i de nævnte tællingsår.

Bebyggelsen
Bebyggelsen er helt frem til i dag knyttet til landbruget med undta
gelse af Horslunde, der tidligt kom til at fungere som et lokalt center 
med en vis tilknytning til Pederstrup gods og familien Reventlow. Her 
oprettedes realskole (1805), saftstation under Nakskov Sukkerfabrik, 
bryggeri og jernbanestation på Nakskov-Kragenæs-banen (1915-19, 
nedlagt 1967). Udbygningen af Horslunde – hovedsagelig med parcel
huse – foregår stadig. De store godser, der er karakteristiske for Lol
land, er kun repræsenteret på dette kortudsnit ved enkelte store gårde; 
Mariebjerg (under Asserstrup), Hovgaard eller Haugaard (under Juel
linge) og Orehave gd. (tidl. fæstegård under Pederstrup). De øvrige 
store brug er adelsgårde som Rolykke og andre gamle gårde i selveje 
(Gammeleje, Glostrup) samt brug oprettet ved nedlæggelse af nogle få

bondegårde (Sofiedal) eller en hel landsby (LI. Købelev). Alle disse 
gårde fremtræder med imponerende bygninger og store haveanlæg i 
forhold til deres tilliggender på 100-150 ha agerland – et tydeligt tegn 
på jordens store ydeevne.

Hertil kommer det almindelige mønster af landejendomme som re
sultat af landsbyers udskiftning. Dette ses overvejende mod Ø, hvor 
f. eks. Horslunde og Nordlunde repræsenterer de gamle bykerner med 
nogle få ejendomme på deres oprindelige plads, medens de fleste gårde 
ses at være udflyttet. Småbrug – husmandsbrug – oprettet i forbindelse 
med udskiftningen er der eksempler på langs grænsen mellem Hors
lunde og Sandbjerg ejerlag (Orehave, Sortemose og Bjergehøje), men 
dertil kommer, at mange af de små bebyggelser alene har været bo
liger for håndværkere og landarbejdere, og deres jordtilliggende har 
været meget lille. Udstykningsfaserne omkring husmandslovene af 
1899 og 1919 har kun haft ringe indfydelse på dette område. Hau
gaard afgav 55 ha, og der forekom enkelte andre udstykninger, men 
generelt var indstillingen præget af at opretholde de store enheder, 
der egnede sig bedst til sukkerroeavlen. Det var endog almindeligt, at 
de store gårde forpagtede jord fra de mindre brug omkring dem til 
dyrkning af sukkerroer. Denne udvikling var begyndt i 1870’erne, og 
den baseredes delvis på fremmed arbejdskraft; i årene frem til år
hundredskiftet kom »roepigerne« fra Sverige og derefter i langt større 
antal fra Polen. Konkurrencen fra fremmede sæsonarbejdere var for
mentlig en vigtig årsag til de store udvandringer af lokale daglejere 
fra Lolland omkring århundredskiftet. De færre krav om udstykning 
som følge af denne emigration faldt godt i tråd med storgårdenes in
teresse i at bevare omfattende driftsenheder.

I 1960’erne formidlede Jordlovsudvalget en overførsel af tillægsjord 
til mange af de mindre brug i den østlige del af kortbladet. Man hå
bede derved at opretholde dem som familebrug, men den større fri
hed til sammenlægning af ejendomme, bl. a. efter landbrugslovene af
1971 og 1973, har dog medført, at mange af disse småbrug nu er købt 
eller lejet af en naboejendom, der derved har opnået et tilstrækkeligt 
stort areal til en rationel drift. Alene i årene 1971-73 nedlagdes 32 
driftsenheder under 20 ha af Ravnsborg kommunes samlede antal på 
550, og samtidig steg antallet af ejendomme over 50 ha med 5.

Arealanvendelsen
Denne egns arealanvendelse gennem de sidste hundrede år fremgår af 
nedenstående tabel. På grund af landbrugsstatistikkens ændrede tæl
lingsområder kan udviklingen bedst belyses ved at sammenligne Lol
lands Nørre herred, Maribo amt og nu sidst Ravnsborg kommune, 
der udgør det meste af Nørre herred. Ændringerne omkring og efter 
århundredskiftet bestod i en udvidelse af sukkerroearealerne, medens 
brakjorden samtidig forsvandt; efter 1950 er der især sket en udvidelse 
af kornarealet på græsmarkens bekostning. De tre dominerende afgrø
der er nu byg, sukkerroer til fabrik og hvede. K. M. J.

% af
landbr.areal 1881 1896

Nørre herred 
1907           1919 1929

Maribo amt 
1950           1969

Ravnsborg
1973

hvede 11,8 9,5 11,0 7,3 2,8 4,0 13,9
rug 4,5 4,8 2,6 3,1 0,2 0,4 1,6
byg  21,8 19,2  26,1 26,0 39,5 29,6 41,7
havre 4,3 7,8 6,6 8,1 7,3 8,2 4,8
blandsæd 7,9 6,1 5,9 4,3 3,2 1,8 0,5

korn i a!t 50 47 52 49 53 44 63 61

kartofler 0,5 0,3 0,3 0,9 0,9 0,4 0,2
sukkerroer
til fabrik – 6,6 11,0 21,3 18,7 24,5 19,4

rodfrugt i alt 1 9 16 26 25 29 21 26

græs og grønt 29,0 25,2 20,1 23,6 20,7 22,6 8,9 6
brak 16,0 12,6 10,3 1,6 0,3 0,1 – –

km2

landbr.areal 201 201 201 208 200 1385 1343 157
samlet areal 238 238 238 238 238 1797 1797 197

Udsnit af målebordsbladene 1:20.000 b VII og c VII, målt 1890
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48 Guldborgsundområdet

Kortet viser en del af det østlige Lolland og af det vestlige Falster 
samt det mellemliggende farvand Guldborgsund. Størstedelen af om
rådet er moræneflade, dannet i sidste istids slutfase ved Storebælts
gletscherens jævne afsmeltning. Morænefladen består af leret bund
moræne, der gør området til et af Danmarks frugtbareste. En tydelig 
undtagelse herfra udgør den markerede smeltevandsdal, der med ret
ning SØ-NV går fra Bredningen i Guldborgsund, S om Toreby og 
Grænge, gennem Sakskøbing Fjord til Smålandsfarvandet. Den del af 
dalen, der kan ses på kortet, afvandes af et mindre vandløb, Flintinge 
Å, mod SØ til Bredningen. Dalbunden er eng og mose, og der ses 
flere steder tørvegrave, de fleste under tilgroning. Dette dalføre, der 
er dannet kort efter isens afsmeltning, kan følges ud i de omgivende 
farvande, der i det hele taget repræsenterer samme oprindelse som 
landfladen, og som bærer vidnesbyrd om at have været land i fast
landstiden. Et andet træk i landskabet er dødishullerne, fremkaldt ved 
afsmeltningen af isolerede ismasser uden forbindelse med gletscheris i 
bevægelse. Den ganske jævne overgang i terrænet mellem land og vand 
har gjort det nødvendigt at beskytte kysten flere steder med diger for 
at undgå oversvømmelser i forbindelse med vindstuvning i Østersø
området. Ved flere vandløbs munding er der af samme årsag bygget 
sluser (Flintinge Å på Lolland, ved Klostergård og Tingsted Å på 
Falster). Ud for de fleste kyster i området skal vanddybden måles i 
cm, og større moræneblokke ret langt fra kysten rager op over vandet. 
Kun i Guldborgsunds nordlige del fører Hjælms Rende til Nykøbings 
havn. Et mindre område, Hasselnor S for Nykøbing, er inddæmmet 
og tørlagt havbund, hvis overflade er indtil 1 m under h. o.

Bebyggelsen på kortbladets område er præget af en ret spredt land
bebyggelse, mellem forholdsvis små, men tætliggende landsbyer. Der 
ses flere store gårde, især på Falster, og omkring disse kan i reglen 
iagttages et ubebygget eller næsten ubebygget område. De fleste gårde 
er dog ret små, og der findes et stort antal husmandssteder, der for 
en væsentlig dels vedkommende er oprettet på tidligere herregårdsjord
i henhold til udstykningslovene af 1899 og 1919. Rural bebyggelse 
uden tilknytning til landbruget findes især langs hovedvejene og i ud
kanten af de større landsbyer. Af urbane områder ses Lolland-Falsters 
største by Nykøbing med tilknyttede forstadsregioner og sovebyer 
(Kraghave, Bangsebro, Hasselø m. fl. på Falster, og Sundby, Brohusene 
og Ø. Toreby på Lolland). De tætliggende købstæder har modvirket 
en opvækst af nyere stationsbyer i området, fordi købstæderne på de 
væsentligste områder har kunnet dække egnens behov for oplands
centre. Kun ved Grænge station, midt imellem Nykøbing og Saks
købing, er der tilløb til en mindre urbanisering.

Bortset fra byområderne er befolkningstætheden relativt ringe, kun 
40-60 indb. pr. km2, hvilket er bemærkelsesværdigt i betragtning af 
områdets store frugtbarhed. En væsentlig årsag hertil er egnens mange 
stærkt mekaniserede storlandbrug, der i forhold til deres størrelse kun 
beskæftiger forholdsvis få personer. Også områdets rigdom på skov
områder må ses på baggrund af storgodserne, som en væsentlig del 
af skovene tilhører. Det drejer sig næsten udelukkende om løvskove,

mest bøgeskov og den mere fordringsfulde egeskov, mens løvskovs
områderne for landet som helhed kun udgør ca. 45 % af skovarealet.

Området er ikke blot et af Danmarks mest begunstigede med hensyn 
til jordbund, men har også en af landets højeste gennemsnitstempera
turer for sommer og efterår – forhold der tillader dyrkning af kræ
vende plantearter. Sukkerroeavlen har især udnyttet disse gunstige for
hold, og godt ti år efter den danske sukkerproduktions overgang til at 
udnytte roer i stedet for indført rørsukker oprettedes landets eneste 
sukkerfabrik på andelsbasis i Nykøbing 1884; de 6 øvrige nuværende 
fabrikker er samlet i A/S De danske Sukkerfabrikker. Sukkerroer til 
fabrik er stadig en hyppig afgrøde i denne egn, og betydningen for
stærkes derved, at roerne indgår som et værdifuldt led i rotationen, 
efterhånden som foderafgrøderne forsvinder sammen med kvæget. 
Storstrøms amt (S.a.) har 60 % af landets areal med sukkerroer til 
fabrik (1973), og de dækker her 15 % af det dyrkede areal mod kun
2 % i landet som helhed. Til trods for det relativt store rodfrugtareal 
optager kornet alligevel to tredjedele af den dyrkede jord i S. a., og 
de gunstige dyrkningsforhold har medvirket til en speciel fordeling af 
kornarterne. Hvededyrkningen omfatter således i S. a. 24 % af korn
arealet mod 7 % i landsgennemsnit, medens byggen kun beslaglægger 
70 % i S. a. mod godt 80 % af Danmarks samlede kornareal.

Affald fra sukkerproduktionen, roetopensilage samt lidt græs og 
lucerne danner grovfodergrundlaget for en vigende kvægavl; i S. a. 
er der kun halvt så mange stk. kvæg i forhold til det dyrkede areal 
som i Danmark som helhed (1973). Svineproduktionen foregår på ni
veau med resten af landet og forsyner andelssvineslagteriet i Nykøbing.

Nykøbing (26.000 indb. 1975) er det overordnede center for praktisk 
talt hele Lolland-Falster, fordi man her i øgruppens største og sam
tidig centralt beliggende by finder flere varer og bedre indkøbsmulig
heder end i de mindre byer. Foruden industrivirksomheder til oplan
dets vareforsyning dominerer de råstoforienterede industrier (sukker
fabrikken med 3-400 ansatte, slagteri, møbelfabrikker m.m.) og des
uden findes i Nykøbing virksomheder, der forsyner hele landet og til 
dels eksporterer (tobak, maskiner, øl m. m.).

Uden for byerne ligger langs vejene et stort antal håndværks- og 
mindre industrivirksomheder såsom smedier, møller, autoværksteder
o. a., som ofte er angivet på kortet.

Over kortbladet går hovedjernbanen København-Nykøbing-Rødby 
Færge, der fører de internationale tog mellem Skandinavien og Vest
tyskland. Jernbanen fra Nykøbing til Gedser, med færge til Warne
münde i DDR, må ligeledes opfattes som en vigtig international for
bindelsesvej. Lollandsbanen fra Nykøbing over Sakskøbing og Maribo 
til Nakskov fører over Guldborgsund på samme kombinerede jern
bane- og vejbro som banen til Rødby Færge, men går fra denne umid
delbart V for broen. Den gamle vejbro, der ses på kortet, er nu ned
lagt. Det samme gælder banerne Nykøbing-Stubbekøbing og Nykø
bing-Nysted.

Et særpræget træk i transportsystemet i dette område var roebaner
ne, der transporterede sukkerroer fra mark til fabrik (eller saftstation) 
og roeaffald, gødningskalk m. m. tilbage. Disse roebaner fandtes over
alt på Lolland og desuden omkring sukkerfabrikkerne i Gørlev og 
Assens. I 1942 havde dette roebanenet en samlet længde af 500 km, 
hvoraf 409 km på Lolland. Biltrafikken slog i årene efter den 2. ver
denskrig roebanerne ud, idet disse var ret bekostelige at opretholde, 
fordi deres transportopgaver i hovedsagen koncentrerede sig til roe
kampagnens tid (oktober-december). Aa. Aa.

Udsnit af atlasbladene, 1:40 000
4424 og 4426, udarbejdet 1942, enk. rettelser 1963

Udbredelsen af hvede og sukkerroer til fabrik i 1971. Efter Aa. H. 
Kampp.
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49 Sydfalster – Bøtø Nor

Morænebuen
S-Falsters vestlige halvdel er et af de sidst skabte morænelandskaber i 
Danmark. Den 20 km lange mod V konvekse bakkelandsbue fra Ged
ser til Idestrup er – man fristes til at sige – S-Falsters bærende kon
struktion. Det er en morænebue dannet langs Store Bælt gletscherens 
fremskudte islobe, da denne sydlige isrand havde sin allersidste stil
standslinje over de danske øer. På det tidspunkt var Jylland smeltet 
fri, medens gletscherisen endnu gled over og rundt om Bornholm. 
Kvalitativt er denne morænebue, der helt igennem bestemmer S-Fal
sters vestlige svungne kystlinje, en analogi til Odsherreds og det syd
lige Djurslands bakkedrag. Kvantitativt derimod er der en væsentlig 
forskel, idet de ophobede morænemasser er langt mindre her på Fal
ster. Mellem Stovby og Væggerløse er deres største højde kun 22 m, 
og den maksimale højde er 26 m mod Vejrhøjs 121 m og Agri Bavne
højs 134 m. Når dimensioner nævnes, bør det erindres, at israndsdan
nelsen kan følges på havbunden 18 km videre mod SØ, idet Gedser 
Revs stenmasser er udvaskede blokke af dette morænelandskab.

Morænebuens udstrækning er helt afgørende for S-Falsters bebyg
gelsesmønster. Her ligger de gamle landsbyer Skelby, Stavreby, Marre
bæk, Højet, Væggerløse og Stovby som perler på en snor omgivet af 
de udflyttede gårde. Veje og hegn afspejler en stjerneudskiftning i 
modsætning til udstykningen i kvadratiske lodder N for Gedsergård – 
et landbrug på 394 ha, hovedgården oprettet ved salg af det falsterske 
krongods i 1766. I morænelandskabet ligger S-Falsters højst boniterede 
landbrugsjord, medens de inddæmmede områders sandjorde er af 
langt lavere kvalitet. Landsdelens gamle landevej følger morænebuens 
krumning, og for den nordlige dels vedkommende gælder det også 
hovedvej A2 (E64), hvis sydlige del efter Bøtø Nors udtørring ikke 
har kunnet modstå fristelsen til at løbe snorlige 10 km gennem dette 
helt flade terræn! Også sydbanen til færgehavnen Gedser følger mo
rænebuens kurvatur. Jernbanen har her som andetsteds modificeret 
strukturen af de landsbyer, i hvis nærhed stationer eller holdepladser 
blev anlagt. Væggerløse har fået stationsbykarakter, selv om den egent
lige stationsby ikke er helt sammensvejset med det gamle, omdannede 
landsbykompleks, som tilfældet er i Marrebæk. Også Gedesby har et 
vist stationsbypræg, men de 3-4 km mellem trinbrættet og den gamle 
landsby er ikke så tæt bebygget, at en dobbeltby har kunnet realiseres.

Bugten er således en analogi til Lammefjorden. Strandplanets hæld
ning er her Ø for Falster mindre end 1 m pr. km. På sådanne typiske 
lavlandskyster bryder stormbølgerne langt fra kystlinjen, idet brydnin
gen sker, når vanddybden er mindre end 1,5 gange bølgehøjden. Ved 
brydningen sker der en revledannelse. Dette udviklingsforløb er det 
samme ved alle strukturelle lavlandskyster og den efterfølgende ud
vikling ligeså. Revlerne kan ved tilførsel af sand stabiliseres som barre
øer med sandstrand og klitter langs havkysten og rørsump på den 
landvendte side. Ved S-Falster dannedes 3 ganske lave øer Bøtø, Bøtø 
Fang og mod N Langø. Ved feddannelser i enderne og strandengvækst 
mod V voksede de sig så store, at de sluttelig afspærrede en lagunesø, 
Bøtø Nor, med 3 udløb til Østersøen. Materialvandringen nordfra be
virkede en tilsanding af udløbene, og tanken om at indvinde hele 
strandsøen, der var 15 km lang og ca. 1 km bred, beskæftigede alle
rede sindene i 1700-tallet. Først i 1860 stiftedes dog et selskab med 
tørlægning af Bøtø Nor som formål. Et dige blev opført langs Østersø
kysten, og en afvandingskanal med pumpestation i Marrebæk og ud
løb i Guldborg Sund blev indrettet. Stormfloden i 1872 gennembrød 
digerne og raserede hele området, 26 mennesker omkom, og en del 
gårde samt pumpestationen ødelagdes. Efter de bitre erfaringer, der 
var indvundet under denne naturkatastrofe, blev udtørringsarbejdet 
videreført, digerne forstærket, pumpestationen genopført. I nogen tid 
lå de dybeste steder som søer, men hele Bøtø Nor er nu under land
brugsmæssig udnyttelse.

De oprindelige øer har i middelalderen været benyttet periodisk 
som græsningsarealer. Om egentlig bebyggelse er der ifølge traditio
nen først tale på Chr. II’s tid, da nogle hollændere siges at være flyt
tet til Bøtø fra Amager. Sikkert er det, at der på Chr. Ill’s tid blev 
givet hollændere visse rettigheder her. Det er også typisk, at Bøtø by 
først nævnes i 1509, medens alle de gamle landsbyer forekommer do
kumenteret allerede i 1200-tallet. Efter inddæmningen er der kommet 
flere gårde på øerne, men de tørlagte arealer er uden bebyggelse. Af 
store gårde kan nævnes Bøtø Gård på Bøtø Fang med 430 ha, hvoraf 
halvdelen er skov. Sandstranden og klitplantagerne skabte store re
kreative områder, og fritidshuse fylker sig her ligesom i plantagerne 
langs Sjællands N-kyst. Marielyst Østersøbad blev bygget 1906, og om 
dette er opstået andre hoteller og sommerrestauranter.

S-Falsters Ø-kyst er en udligningskyst, der har nået terminantretnin
gen N-S, som her, hvor der er læ for V-vinde, skal stå vinkelret på 
»største frie stræk«. Dette er 250 km V-Ø ud over Østersøen. Bøtø 
Nors inddæmning er et stort landvindingsprojekt på ca. 40 km2, men 
tillige et storstilet kystmorfologisk eksperiment, der har bidraget til 
forståelsen af udligningskysters dynamik. A. S.

Udsnit af atlasblad, 1:40 000
4626, udarbejdet 1942, enk. r. 1962

Bøtø Nor
Den brede, lavvandede bugt, der oprindelig lå Ø for morænebuen, er 
dannet som en inderlavning. Det tredje landskab i denne glaciale serie, 
den lavtliggende flodslette, dækkes nu af Guldborg Sunds vandmasser.

I. Sidste istids slutfase. Morænebuen dannes som israndslandskab. II. 
1750. Bugten Ø for morænebuen afspærret ved en sandtange, hvorved 
Bøtø Nor er dannet som strandsø. III. 1950. Bøtø Nor er afvandet. 
Ø-kysten sikret mod stormflod ved diger og værnet mod sandflugt ved 
plantager.
1. Kystklinter, 2. Marint forland – tilgroningsforland dannet i læ af 
barreøer, 3. Klitter, 4. Tørlagt areal, D. Dige, 6. Afvandingskanal,
7. Sandflugtsplantage, 8. Landevej, 9. Landsby, 10. Landsby med sta
tionsbebyggelse, 11. Stationsby, 12. Kystsikring ved høfder. (Axel 
Schou del).

Udviklingsstadier i sommerhusområdet Marielyst. Det 6-7 km lange 
område illustrerer den tidlige udstykning med store grunde umiddel
bart inden for digerne og den senere udvikling med en kompakt ud
stykning, hvis vejsystem er dikteret af de gamle landbrugsejendommes 
skel. Efter Areal planlægning, Landsplansekretariatet, 1974.

112





50 Femø – Et lille øsamfund

Femø i Smålandsfarvandet ud for Lollands nordkyst og kun 50 mi
nutters sejlads fra Kragenæs hører med sine 1140 ha og en stærkt 
aftagende befolkning til den gruppe af Danmarks mindste øer, for 
hvilke ø-problematikken i en årrække har været aktuel. Erhvervslivets 
basis er som på andre tilsvarende øer landbruget, der begunstiges såvel 
af klimaet som af en frodig jordbund, men er et utilstrækkeligt er
hvervsgrundlag i et moderne samfund med store krav til kommunika
tion. Tværs gennem øen med dens jævnt bølgede moræneoverflade, der 
i Issemosebjerg kun når 22 m, strækker sig fra kyst til kyst et dal
strøg, der skiller den i en nordlig og en sydlig del, hver husende en 
landsby, Nørreby henholdsvis Sønderby, men ingen spredt bebyggelse 
før udskiftningen.

»Haver og frodige Vænger«, skrev Achton Friis i 1920’rne, »skifter 
mellem rige Bøndergaarde og Huse, som navnlig i Byens (Nørrebys) 
vestlige Del er gamle, smukke og fulde af Lunhed og Hygge, Stor og 
rig er Byen, enorm af Udstrækning. Frugten vældende i alle Haver«. 
Efter 50 år må denne skildring modificeres noget, idet de tidligere, 
rige markedskontakter med frugt og grøntsager fra øen til bl. a. Kø
benhavn er afløst af en erhvervsmæssig og social isolation fra sam
fundets vækstcentre; resultatet er, at de unge tvinges bort, og kårene 
for de tilbageblevne forringes, en udvikling der er forstærket efter 
1970, da øen fra at være en selvstændig kommune med de dertil hø
rende lokale beføjelser sammen med naboøen Fejø indgik i Ravnsborg 
kommune på »fastlandet«.

Befolkningsudviklingen på Femø afspejler en række typiske træk 
ved en landkommune. Fra et befolkningsmaksimum på 763 indbyg
gere i 1880 er der sket en jævnt øget tilbagegang til 377 i 1970, for
delt på 164 husstande. Denne reduktion skyldes fortrinsvis en netto
afvandring, især af aldersklasserne 15-24 år, for de senere år begrun
det i, at de unge ikke kan modtage undervisning og uddannelse efter 
det 7. skoleår på øen, og dertil kommer, at tilbuddene af lære- og ar
bejdspladser er stærkt forringede for landbrugsmedhjælpere og hus
assistenter, og de unge er så godt som udelukkede fra at skaffe sig 
job inden for den sekundære og tertiære sektor på øen.

Ifølge Folke- og Boligtællingen 1970 var alders- og kønsfordelingen 
på Femø følgende, sammenlignet med landsgennemsnittet:

mænd kvinder i alt Femø
%

hele landet
%

0-14 år 35 33 68 18,0 23,2
15-19 år 10 3 13 4,3 7,5
20-64 år 105 105 210 54,9 57,1
65- år 47 39 86 22,8 12,2

i alt 197 180 377 100 100

I forhold til landsgennemsnittet viser Femø et underskud af børn og 
unge under uddannelse, mens andelen af ældre mennesker nærmer sig 
det dobbelte af gennemsnittet. Men selv ved sammenligning med land
sogne med samme erhvervsgrundlag og med tilsvarende befolknings
grundlag er forskellen i alderssammensætning stor. Disse afviger nem
lig ikke fra landsgennemsnittet med hensyn til andelen af børn og 
unge, mens de nok har nogle flere ældre, men uden dog at komme i 
nærheden af Femøs næsten 23 %. Netop disse nævnte forhold er med 
til at karakterisere det lille øsamfund: mange gamle og for få unge

ægtepar til at skabe et fødselsoverskud, samtidig med at de unge i 
uddannelsesalderen forlader øen straks efter skolegangen. Udviklingen 
belyses af følgende statistik over de erhvervsaktive 1960-1970.

1960 1965 1970

Landbrug m. m. 144 132 105
Fremstillingsvirksomhed og byggeri 26 24 21
Handel og omsætning 21 20 15
Transport 16 15 13
Administration og liberale erhverv 9 11 12
Andre og uoplyst – – 8

I alt 216 202 174

Efter erhvervsstilling var der i 1970 78 selvstændige (deraf 58 ved 
landbrug), 25 medhjælpende hustruer, 22 funktionærer, 6 faglærte og 
43 ufaglærte arbejdere. Landbrugets position som hovederhverv under
streges yderligere af, at flertallet af de medhjælpende hustruer såvel 
som af de ufaglærte må anses for at være beskæftiget i dette erhverv. 
Som det fremgår af tabellen, falder afvandringen af arbejdskraft næ
sten udelukkende på landbruget, der i lighed med det øvrige land har 
gennemgået en kraftig mekanisering i de seneste 10-15 år. Efter Dan
marks indtræden i Fællesmarkedet er der sket en yderligere forringelse 
af behovet for arbejdskraft i landbruget, idet der af de tidligere ca. 
100 ha med frugtplantager (se kortet) er ryddet næsten halvdelen. 
Endnu er dog sukkerroeavlen, dyrkningen af grøntsager på friland og 
de relativt mange kvægbesætninger med til at opretholde en væsentlig 
landbrugsbeskæftigelse. I 1971 fandtes der endnu 68 landbrugsejen
domme, der fordelte sig på størrelsesklasser som vist nedenfor, sam
menlignet med Storstrømsamtet:

Størrelsesklasser i ha 0,5-9,9 10,0-19,9 20,0-49,9 over 50

Femø % 32 43 25 0
Storstrømsamtet % 36 25 31 8

Med ¾ af alle brug under 20 ha præges Femø af de små brug, der i 
de fleste tilfælde kan drives som familiebrug uden fremmed med
hjælp, når det ikke drejer sig om dyrkning af specialkulturer, og kun 
brugene over 20 ha kan forventes at bruge lejet arbejdskraft.

Borttransporten af landbrugets varer som mejeriprodukter, frugt, 
grøntsager og sukkerroer foregår næsten udelukkende med færgen og 
betales af grossisten, hvorved denne transport ikke belaster landbrugs
budgettet. Derimod betaler landmanden selv fragtomkostningerne ved 
tilførslen af landbrugets råvarer og hjælpestoffer, hvorved han stilles 
økonomisk ugunstigere end sine kolleger på »fastlandet«.

Ø-samfundsproblematikken rammer på anden måde befolkningen 
allerede i skolegangen, idet det lille antal skolebørn nødvendiggør 
undervisning i flere klasser sammen; ønskes skolegang ud over 7. 
skoleår, må denne normalt foregå i Horslunde eller for gymnasiets 
vedkommende længere borte, ofte på Sorø Akademi og Nyborg kost
gymnasium. Isolationen har sat andre kulturelle præg på øen i form 
af et betydeligt foreningsliv, idet beboerne stort set er forhindret i at 
opretholde tilsvarende kontakter med Lolland grundet manglen på 
sene færgeforbindelser fra Kragenæs.

Som følge af de mange besøg af sejlende turister i sommerens løb 
har øens detailforretninger kunnet opretholde og endda udvide deres 
varetilbud langt ud over, hvad der kan forventes af en kundekreds på 
under 400 mennesker. En lang række udvalgsvarer må dog stadig hen
tes eller bestilles på Lolland, ligesom faglig, juridisk og lægelig assi
stance også må indhentes her eller længere borte. Af hensyn hertil og 
med henblik på kontakten med familie og venner uden for øen er man 
fra Femøs side stærkt interesseret i en forbedring af færgeforbindel
sen. Derimod nærer man ikke noget ønske om etablering af faciliteter 
for turismen i form af yderligere udstykning til sommerhuse. I de eta
blerede aldersklasser er der en udtalt tilfredshed med øtilværelsen, og 
også den unge generation nærer ønske om at forblive på øen. V. H.

Udsnit af målebordsbladene, 1:20000
4223 og 4224, målt 1889, rettet 1942, enk.r. 1966

Situationsbillede af øerne i Små
landsfarvandet N for Lolland, 
visende hvordan Femøs kom
munikationslinier er væsentlig 
længere end de øvrige øers. Pla
nerne om en forkortelse af ru
ten via Fejø er næppe nogen ef
fektiv løsning som en tidsmæs
sig gevinst, da en sådan forbin
delse med færge-bus-færge vil 
kræve tre venteperioder i stedet 
for en.
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51 Sdr. Vestud og Dalmosegård på Møn

I den centrale del af dette kortudsnit ligger Borrelavningen, der i lito
rinatid var en havbugt fra N til lidt S for Borre; ved en mindre land
hævning og ved strandvoldsafspærring er størstedelen nu mose eller 
eng, men længst mod N er endnu åbent vand i Borre Sø.

Fra denne sænkning tiltager landskabets højde til begge sider; mod 
Ø delvis på den gamle skrænt ned mod lavningen ligger landsbyerne 
Ålebæk og Nyborre og mod V Nr. og Sdr. Vestud. Inden for kortets 
rammer ses desuden landsbyerne Råbymagle og Elmelunde. De gamle 
navne på bakker, moser og småskove går igen i navnene på de spredte 
gårde: Bavnebjerggård, Dalmosegård, Nøddelundgård osv. Af den op
rindelige skovbevoksning resterer kun Nordfeld Kohave længst mod V.

Kortet øverst på modstående side er en kopi i 1:10.000 af matrikel
kort Original I, tegnet i 1802 i 1:4.000 med angivelse af den plan for 
udskiftning, som blev gennemført i 1804; bebyggelsen er vist, som den 
lå før udskiftning og udflytning. På kortet er desuden angivet de kom
mende gårdes nye matrikelnumre, areal, fæsterens navn, jordens boni
tet og en del sumpede arealer, som nu er så godt som afdrænede.

I fællesskabstiden var hver bondes jordlodder spredt over hele by
marken på indtil 40 steder for at alle kunne få lige andel i den gode 
og den ringere dyrkningsjord. De blev dyrket individuelt, men der var 
samtidighed i arbejdsopgaverne. Ovenstående kort over dyrknings- 
systemet i 1682 er rekonstrueret ved hjælp af oplysninger fra markbog 
336 til Chr. V’s danske matrikel. Agrene angivet med sort blev dyrket 
fra den senere Dalmosegård, der er vist med en cirkel i landsbyen. 
Dyrkningssystemet var trevangsbrug; de tre vange er angivet ved 
romertal. Den ene vang blev tilsået med byg, på den ringere jord dog 
med havre; i den anden dyrkedes rug, medens den tredje lå brak og 
anvendtes til græsning.

Efter regelen om, at der ved udskiftningen ikke måtte være over 
1500 alen (ca. 900 m) fra gårdens bygninger til den fjerneste del af 
agerjorden, deltog kun 6 af gårdene i en partiel stjerneudskiftning, 
medens 8 gårdmænd og 8 husmænd flyttede ud fra landsbyen (blok
udskiftning); det ses af udskiftningskortet fra 1804, hvor Dalmose
gårds agerarealer og engparcel er vist med sort. Af det topografiske 
kort og markplanerne fremgår det, at gårdens bygninger nu ligger 
nogenlunde centralt på dens agerjord. Man ser endvidere, at jo læn
gere udflyttergårdene ligger fra landsbyen, desto større blev deres 
jordtilliggende, en følge af bonitetens aftagen med afstanden fra 
landsbybebyggelsen. Husmændene fik smålodder af den karrige jord 
mod V på det tidligere overdrev, der begrænses af den overstregede 
linje på matrikelkortet.

Flere gange i historiens løb er antallet af danske brug øget, flere 
gange mindsket, hver gang med forskellig baggrund, og hver gang har 
man troet, det var den endegyldige løsning; således kan Ålebækgård
i NØ følges gennem 5 faser af deling og sammenlægning.

Siden udskiftningen er der også sket ændringer i ejermønsteret i 
Sdr. Vestud: i forrige århundrede blev Skalbjerggård delt i 2 lige

Sdr. Vestud før og efter udskiftningen; Dalmosegårds arealer er vist 
med sort. Til højre er angivet arealbenyttelsen på Dalmosegård i 1949 
og 1969. 1. byg, 2. hvede, 3. havre, 4. sukkerroer til fabrik, 5. kålroer, 
6. fodersukkerroer, 7. udlæg, 8. frø, 9. bælgplanter, 10. græs.

store brug, Dalmosegård, Gammeljord og Egebjerggård fik hver en 
husmandslod skilt fra. Nu drives Tiendegård sammen med naboejen
dommen, og Gammeljord er købt af Nøddelundgårds ejer; flere andre 
brug drives fra nabogårde. Alt dette står i forbindelse med den ratio
nalisering, som bl. a. har ført til, at Dalmosegård, der i 1949 havde
10 forskellige afgrøder på 14 marker, i 1969 kun havde 6 afgrøder 
på 6 marker, fordi heste og hornkvæg og dermed græsmarkerne som 
på overordentlig mange østdanske brug i den mellemliggende tid var 
afskaffet; Dalmosegårds engparcel var af samme grund solgt til en 
kvægavler. Sukkerroer til fabrik og forskellige slags frø er karakte
ristiske afgrøder ikke alene for denne gård, men for hele Møn med 
naboområder.

Øen Møn er 217 km2, og Møn kommune – der tillige omfatter Bogø, 
Nyord, Farø og Lindholm – er i alt 237 km2. Det samlede befolknings
tal var i 1950 ca. 16.000, men siden da har tallet vist en stadig fal
dende tendens; i 1975 er det ca. 12.000.

Som overalt i landet er familierne blevet mindre, og folkeholdet er 
minimalt, afløst af maskiner; som et typisk eks. kan nævnes, at der 
på Dalmosegård i midten af 60’erne var familien samt to medhjæl
pere; nu er der kun mand og kone. Samtidig er de fleste husmands
lodder og adskillige gårde i dag for små til, at en familie kan opret
holde en tilfredsstillende levestandard. Afvandringen fra landbruget 
har her som i hele landet gennem mange år været en af de mest kon
stante faktorer.

Omkring en tredjedel af Møn kommunes befolkning bor i Stege, 
der er øens administrative og industrielle centrum. Det ældste og stør
ste industriforetagende er Stege Sukkerfabrik, anlagt 1883-84. Dens 
oprettelse alene bevirkede en forøgelse af Steges indbyggertal med ca. 
1000 i løbet af ganske få år. Den beskæftigede i 1975 180 personer, 
hvortil kommer ca. 25 under roekampagnen. Foruden mindre, lokale 
industrivirksomheder er der i de senere årtier udefra oprettet enkelte 
fabrikker. Men til trods for en aktiv indsats fra Møn kommune for 
at trække virksomheder til øen er der sket en absolut nedgang i an
tallet af arbejdspladser, og det har ikke været muligt at opsuge den 
ledige arbejdskraft fra landdistrikterne. I 1971 var 941 bosiddende på 
Møn beskæftiget udenøs; heraf havde 412 over 50 km rejse til ar
bejdspladsen, og ca. 100 var beskæftiget i København. Aa. H. K.

           Udsnit af matrikelkort, 1:10000, 1802, over Sdr. Vestud
Udsnit af målebordsbladene, 1:20 000

            4129 og 4130, målt 1888, rettet 1941, enk.r. 1952 og 1962
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52 Fakse – Danmarks største kalkbrud

Fakse by ligger på en stor hvælvet bakke, Fakse Banke, nær sydran
den af halvøen Stevns. Som bydannelse indtager Fakse en særstilling. 
Ganske vist har den ikke købstadstatus, men dens placering i en egn, 
hvor afstanden til nærmeste købstad er stor, giver den funktion som 
oplandsby (2.720 indb. i 1970). Yderligere har dens beliggenhed ved 
Danmarks største kalkbrud været af stor betydning for Fakse bys ud
vikling. Af større virksomheder i Fakse kan udover kalkbruddet næv
nes bryggeriet.

De to virksomheders vækst har skabt et problem. Bryggeriet behø
ver store vandmængder for at kunne imødekomme efterspørgslen efter 
dets produkter, hvorimod kalkbruddet ønsker grundvandsspejlet sæn
ket for at kunne grave dybere i Fakse Banke.

Det landskab, som Fakse Banke ligger i, hælder dels jævnt ud til 
kysten mod Fakse Bugt 6 km SØ for Fakse, dels skråner det kraftigt 
mod SV ned mod den lange smalle dal, Godthåbsdalen med Fakse Å, 
der tidligere har leveret vandkraft til en række møller, fx Hovby Mølle 
og Blåbæk Mølle længere mod SØ. På det topografiske kort er Fakse 
Banke svagt ovalformet med en længde på 2,5 km og en bredde på 
godt 1,5 km. Bakken er således ikke udtalt strømlinjeformet, men dog 
orienteret SØ-NV, hvilket svarer til retningen for den sidste isbevæ
gelse på stedet. Kernen i Fakse Banke udgøres af et opragende parti 
af kalkundergrunden, der her kun dækkes af et ganske tyndt – indtil 
få meter mægtigt lag af istidsaflejringer såkaldt till. I overensstem
melse med international sprogbrug bør termen moræne alene betegne 
morfologiske begreber (moræneflade etc.), og »till« (plur. tilis) anven
des som betegnelse for isaflejrede sedimenter. Ø for Fakse by ligger 
kalkbruddet, der strækker sig fra byen og mere end 1 km mod SØ i 
en bredde af 7-800 m. Bruddet er 50 m dybt, og bunden ligger 25 m 
over havniveau. Det må antages, at før brydningen tog fart, har over
fladen af Fakse Banke stedvis nået et niveau på 80-90 m, men i dag 
er bakkens største højde 76 m over havniveau, og den findes ved kalk- 
bruddets sydvestkant. Brydningen af kalksten begyndte allerede i 1200
tallet. Det var opførelsen af egnens kirker, der krævede bygningssten, 
og hertil var den hårde kalksten i Fakse Banke særdeles velegnet. Siden

1600-tallet, har der foregået kalkbrænding til mørtel. Langs kanten af 
det store kalkbrud ses endnu rester af små, gamle kalkbrud. I 1862-64 
anlagdes en havn, Fakse Ladeplads, 6 km SØ for Fakse. Der byggedes 
en jernbane fra bruddet til havnen, og i 1879 tilsluttedes dette anlæg 
den østsjællandske jernbane. Hermed var der sikret en let borttrans
port af produkterne fra kalkbruddet. I dag udnyttes kalken til bræn
ding af mørtel, til jordforbedring og til teknisk brug. Fra bruddet kø
res kalken i tipvognstog til brænding i store kalkovne i Stubberup SØ 
for bruddet eller til anden behandling. Fakse kalkbrud, der leverer 
omkring 2/3 af landets kalkproduktion, er under stadig udvidelse. I 
1966 anlagdes et mindre brud i Galgebakke N for det store (se flyve
billede), og i nær fremtid vil et endnu større område med rige kalk
forekomster N for det store kalkbrud blive inddraget til brydning. 
Samtidig vil et stykke af den vej, der fra Fakse fører mod NØ til 
henholdsvis Karise og Ebbeskov, blive nedlagt, således at de to brud 
kan forenes til ét stort kalkbrud.

Fakse Bankes geologi
I geologisk hensende er Fakse Banke særdeles enestående. Det skyldes 
ikke blot, at kalken adskiller sig fra kalkundergrunden i den lavere
liggende omegn ved for en stor del at bestå af koralkalk, men også at 
mange af de forsteninger, som er fundet i Fakse Kalkbrud, kun ken
des fra dette sted. Udover koralkalk optræder bryozokalk, specielt 
ud mod kanten af banken, men medens den gullighvide koralkalk i 
stratigrafisk henseende danner store, flade banker uden tydelig lag
deling og uden flint, udgør den gråhvide bryozokalk små, hvælvede 
banker, hvis lagdeling undertiden fremhæves af tynde flintlag; dog må 
bryozokalken i Fakse Banke siges at være fattig på flint i sammen
ligning med den bryozokalk, der udgør undergrunden i den øvrige del 
af Stevns-halvøen. Fra kalkbruddet er beskrevet mere end 500 dyre
arters forsteninger, hvoraf mange viser, at kalken i Fakse Banke hører 
til den mellemste zone af danien. På den tid var Fakse Banke et 
koralrev, der ragede op over den omgivende havbund, men dog ikke 
udgjorde en koralø. Forsteninger af mange af de dyr, der var tilpasset 
koralbankens specielle forhold, synes at vise, at havdybden over koral
revet har været omkring 50-80 m, og antyder samtidig, at klimaet var 
subtropisk til tropisk. Mod slutningen af danien-tiden begyndte havet 
at trække sig tilbage; koralbankevæksten ophørte, og til tider må Fakse 
Banke have udgjort en ø, idet der findes spor efter kystprocesser.

I kvartærtiden gled gletscherne flere gange hen over Fakse Banke 
og fjernede store mængder af danien-kalken. Kalkkuplen inde i Fakse 
Banke har derfor retningen ØSØ-VNV. På steder, hvor det tynde 
dække af istidsaflejringer er gravet bort med henblik på brydning af 
kalken, er kalkoverfladen tydeligt præget af gletschererosion. Små op
ragende kalkpartier fremtræder som rundklipper med en afglattet, 
jævnt stigende stødside og en mere uregelmæssig læside. Sten fast
frosset i gletschersålen har flere steder skuret kalkoverfladen. Tyde
ligst er de mange skurestriber fra ØSØ i harmoni med rundklippernes 
orientering. Dette skurestribesystem skæres dog af et yngre system 
bestående af mindre tydelige striber, der kun kan spores på toppen af 
rundklipperne, hvor de lejlighedsvis er så fine, at de giver kalkstenen 
en poleret overflade. Dette system viser, at den yngste isbevægelse 
hen over Fakse Banke var fra SØ.

Till fabric metoden
Ved till fabric forstås partiklernes rumlige orientering i tilis. Måles 
orienteringen af et stort antal aflange partikler – almindeligvis 50-100 
målinger – vil der oftest være en fremherskede orientering, der, hvis 
målingerne er udført i uforstyrrede aflejringer i et bundmoræneland
skab, angiver isens bevægelsesretning i dannelsesøjeblikket. Resulta
terne af till fabric analyser viser almindeligvis en god overensstem
melse med andre vidnesbyrd om en isbevægelse, således skurestriber, 
rundklipper, drumlin-bakker m. m. (se nr. 53 og hosstående figur).

J. K.

Udsnit af målebordsbladene, 1:20000
3727 og 3827, målt 1891, rettet 1938-40, enk.r. 1962

Udsnit af flyfoto D354L nr. 021,1967

Lokalitet på Fakse Banke, hvor kalkoverfladen delvis er ryddet for is
tidsaflejringer. På kalkoverfladen er 7 steder angivet det yngste skure
stribesystem, der sammenholdes med orienteringen i 14 till fabric ana
lyser med 50 partikler i hver analyse.
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53 Stevns – Moræneflade og stejlkyst

Fig. A. Udsigt over morænefladen SV for St. Heddinge.

Kortudsnittet viser en del af Stevns-halvøen, der udgør en stor mo
ræneflade. Ud mod Øresund i Ø afsluttes morænefladen brat i den 
25-40 m høje kalkklint Stevns Klint. For det umiddelbare blik frem
træder størstedelen af morænefladen som en næsten plan flade uden 
uregelmæssigheder, hvor kulturlandskabets lineære elementer kan føl
ges i lange stræk. På det topografiske kort tegnes morænefladen af 
højdekurver, der med stor indbyrdes afstand slynger sig gennem land
skabet, ofte med en vis fælles orientering, medens lukkede kurver, der 
er mere eller mindre ovale i omrids, optræder spredtliggende. Dette 
kurvemønster, der kendetegner mange moræneflader, viser, at der 
eksisterer et ganske svagt relief, hvor udsvingene gennemgående er 
mindre end 2,5-5 m, og at overfladen er særdeles udjævnet med ter
rænhældninger, der sjældent overstiger ½ %.

På Stevns er udformningen af morænefladen tæt knyttet til den 
højtliggende kalkundergrund, hvis overflade inden for kortudsnittet 
ligger 5-30 m over havniveau. Den største højde findes i udsnittets 
NØ del, hvorfra kalkoverfladen falder mod SV. I store områder er 
dækket af istidsaflejringer særdeles tyndt, kun et par meter. Det gæl
der især over de højestliggende kalkpartier, medens mægtigheden over
stiger 10 m SV for St. Heddinge. Det betyder, at træk i kalkoverfla
dens form undertiden afspejler sig i terrænoverfladen. Det er tilfældet 
i området S og V for St. Heddinge, hvor både kalkoverfladen og ter
rænet hælder mod SV i et strøg med retning SØ-NV. Såvel morfo
logiske som sedimentologiske undersøgelser viser, at morænefladen er 
dannet inde under en gletscher, medens denne endnu bevægede sig 
frem over området. Sammenlignes resultatet af en detaljeret morfome- 
trisk analyse af morænefladens terrænfom med både målinger af stens 
orientering i istidsaflejringerne (till-aflejringerne, se nr. 52) og bestem
melser af skurestriberetninger på kalkoverfladen, ses en ganske god 
overensstemmelse mellem disse tre vidnesbyrd om bevægelsesretnin
gen for den gletscher, der dannede morænefladen på Stevns (se hos
stående diagram). Den morfometriske analyse er udført inden for 
kortudsnittet på et areal på 15 km2 ved at afsætte et punkt på højde
kurverne for hver cm og dernæst måle orienteringen af tangenten til

højdekurven i hvert punkt. Stenorienteringsmålingerne (till fabric- 
analyser, se nr. 52) er udført umiddelbart N for kortudsnittet ca. 2 m 
under terræn og ¾ m over kalkoverfladen, medens skurestriberetnin
gerne er ældre målinger, der er udført på kalkoverfladen omkring 
Højerup.

Morænefladens stærkt udjævnede terræn kombineret med den lerede 
jordbund har resulteret i en total opdyrkning af området helt ud til 
klintekanten, men også de tætliggende landsbyer er et iøjnefaldende 
træk for morænefladen, hvor den rige jordbund har kunnet brødføde 
en relativt stor befolkning. I de såkaldt stjerneudskiftede landsbyer 
deltes bymarken op i lange kiler. Herved fremkom et karakteristisk 
markmønster, hvor markskel og veje stråler ud fra hver enkelt lands
by, således som det ses på kortet.

Stevns Klint udgør i geologisk henseende et stratigrafisk bindeled 
mellem kridtaflejringerne i Møns Klint og kalken i Fakse Banke, der 
henføres til henholdsvis nedre maastrichtien og mellem danien. Stevns 
Klint er derfor særlig interessant ved at indeholde overgangen kridt – 
tid/danien. Den nederste del af klinten udgøres af 35 m skrivekridt 
fra øvre maastrichtien. Ved Højerup er dog kun de øverste 4-5 m af 
denne lagserie synlig. Derefter følger aflejringerne fra nedre danien, 
der starter med en grå eller brunlig mergelbjergart – det såkaldte fiske
ler, som er aflejret i bassiner mellem de svagt hvælvede skrivekridt
banker. Opefter afløses fiskeleret af den gullige cerithiumkalk, der har 
en mægtighed på op til 1 m. Cerithiumkalken optræder kun i bas
sinerne, idet de øvre dele antagelig er eroderet bort sammen med top
pen af skrivekridtbankerne. Over denne erosionsflade følger 15-20 m 
bryozokalk med talrige tykke, sammenhængende flintlag. Øverst be
står klinten af istidsaflejringer.

Eftersom skrivekridtet er blødere end den overliggende bryozokalk, 
har havet formået at udhule klinten og dermed skabt den karakteristi
ske profil, hvor bryozokalken hænger ud over stranden eller er styrtet 
ned som store blokke og har efterladt en niche. Gennem denne proces 
er klinten fra tid til anden rykket tilbage. Ved et stort skred i 1928 
styrtede dele af selve Højerup kirke i havet. J. K.

Udsnit af målebordsblad, 1:20.000, 0.1, målt 1891.

Fig. C. Blokdiagrammet viser den stratigrafiske opbygning og dens 
indflydelse på kystprofilets udformning i Stevns Klint ved Højerup.
A. Skrivekridt med boller af sort flint. B. Fiskeler. C. Cerithiumkalk. 
D. Bryozokalk-banker med flintlag. E. Istidsaflejringer (till). 1. Skrå
flade i till. 2. Udhængende bryozokalk. 3. Underhuling af klinten ved 
brændingsangreb. 4. Strandbred med rulleflint. 5. Niche efter skred. 
6. Skredmasser. 7. Ur af kalksten og till. 8. Fiskeler-guirlande. 9. Bræn
dingshulkele. Efter A. Schou.

Fig. B. Rosen t. v. angiver terrænets orientering på morænefladen på 
basis af 216 observationer af højdekurvernes retning, medens rosen 
t. h. viser stenorienteringen i 100 målinger. Systemet af skurestriber 
på kalkoverfladen markeres af retningerne mellem pilene. Cirklerne 
angiver henholdsvis 4 og 8 procent af observationerne.
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54 Næstved

Næstved ligger ved Susåens udløb i en afstand af 85 km fra Køben
havn mod SV. Byen har ca. 35.000 indbyggere (1970).

Kortudsnittets landskab præges især af det indre vandområde Kar
rebæk Fjord, som adskilles fra Karrebæksminde Bugt, en del af Små
landshavet ved halvøen Enø. I det indre opdeles farvandet af øen 
Gavnø med godset af samme navn. På land er det mest dominerende 
enkeltelement Mogenstrup Ås, som fra SØ strækker sig helt ind i byens 
centrum. Som en markant højderyg rejser den sig 30-40 m over det 
omgivende landskab, og såvel på kortet som i naturen fremhæves dette 
landskabselement af skovbevoksninger på lange strækninger. Næstveds 
omgivelser er i øvrigt rige på mindre skovstrækninger. På kortudsnit
tet ses Herlufsholm og Kalby Ris skovene, som ligger i umiddelbar 
fortsættelse af det nuværende byområde.

Susåen, Sjællands største å, er en af de danske åer, som indtil jern
banens fremkomst havde betydning som transportvej. Det var oprin
delig transport af brænde og anden vareforsyning til godserne N for 
Næstved, men med starten af områdets første større industriforeta
gende, Holmegårds Glasværk, omkring 1825 øgedes transportbehovet, 
og åen uddybedes flere gange. Glasværket ligger ved Holmegårds 
Mose umiddelbart N for kortudsnittet.

Gennem det 19. århundrede foregik transporten med omladning i 
Karrebæksminde fra søgående skibe til pramme. Karrebæksminde 
fungerede som yderhavn for Næstved fra 1807 til 1938. I 1807 færdig
gjordes Karrebæksminde kanal, som skulle erstatte det tilsandede løb, 
og i 1938 indviedes Næstved kanalhavn, efter at der var gravet sejl
rende, skibskanal, tværs over Ydernæs, og havnen var blevet udbygget 
med kajanlæg og svajebassin. Den udbyggede havn, som muliggjorde 
direkte besejling af selv større dampskibe, betød et kraftigt opsving 
for byen.

Middelalderbyen, som i størrelse og udstrækning svarer til bykernen 
i dag, og som på kortet er angivet som skraverede blokke omkring de 
to kirker, forstod at udnytte de muligheder, der lå i det specielle land
skabelige miljø. Byens senere udvikling er derimod ikke foregået i helt 
den samme balance mellem det omgivende miljø og bebyggelsen. Hvor 
middelalderbyen var begrænset af åen, skoven og åsen, her kaldet 
Sandbjerget, har byens senere ekspansion ikke kunnet respektere disse 
grænser, og i nogle tilfælde er de landskabelige ressourcer blevet for
brugt eller ødelagt under byudviklingen.

Åen, som tidligere var sejlbar og et levende element i byen, løber i 
dag på bagsiden af bykernen enten rørlagt eller på anden måde util
gængelig, indtil den løber ud i havnen. Såvel åen som havnen og fjor
den er i dag stærkt forurenet af bolig- og industrispildevand, så fiske
bestanden trues, og vandarealernes rekreative værdi forringes. Det er 
her især byens papirfabrikker med deres kviksølvholdige spildevand, 
der har været i søgelyset. Anlægget af skibskanalen og senere byens 
behov for industriarealer har betydet store indgreb i Ydernæsområdet. 
Susåens gamle løb er blevet afbrudt, og Evegrøften, hvis naturlige 
løb gik midt gennem Ydernæshalvøen, er blevet skåret over af kana
len. Op til 1970 udlagde kommunen yderligere store dele af Ydernæs 
til industri og lossepladsarealer, således at området i dag både med 
hensyn til afstrømningsforhold og landskabelig kvalitet er stærkt for
ringet.

Næstveds andet store landskabelige aktiv, åsen, er også blevet udsat 
for en del indgreb i dette århundrede. Efter anden verdenskrig gen- 
nemgravedes den i forbindelse med anlæggelsen af ringvejen, som ses 
på kortet, og det gentog sig i 1970’erne i forbindelse med vejanlæg i 
byens centrum. Det sidste anlæg, en forlængelse af Vordingborgvejen 
til stationen, ses ikke på kortet. Foruden disse udgravninger, som pri
mært tjener vejformål, er åsen talrige steder genstand for ren erhvervs
mæssig udnyttelse i form af grusgrave. Endelig udnyttes åsen også til 
byggegrunde. Med sin orientering danner særlig den SV-vendte side et 
meget attraktivt område for parcelhusbebyggelse. To områder inden 
for kortudsnittet er fredede, det er Fruens Plantage og Fladså Banker 
i kortets østkant, hvorimod de mellemliggende Løjedsbakker, som 
bærer tydelige spor af grusgrave, ikke er fredede.

Trafikforhold
Byens betydning som trafikalt knudepunkt fremgår af, at ikke mindre 
end 4 jernbanespor og 6 landeveje samles i Næstved (se i øvrigt nr. 58).

Det konvergerende vejnet har med den store stigning i biltrafikken 
givet Næstved nogle alvorlige trafikproblemer. Den nordlige flaske
hals, hvor veje og jernbaner løber sammen i en smal zone, er delvis 
blevet fjernet ved anlæggelsen af ringvejen. En anden flaskehals fin
des endnu i bunden af havnen, hvor trafikken fra Syd- til Vestsjælland 
passerer rundt om havnen og ud gennem L1. Næstved. Det har været 
foreslået at forbinde Vordingborgvejen og Slagelsevejen gennem en 
sydlig forlægning over Ydernæs, men en sådan løsning ville kræve 
højbro over kanalen af hensyn til de – omend få – skibe, som endnu 
anløber havnen. I stedet er nu planlagt en ydre ringvej, som i trekvart
cirkel skal løbe rundt om byen fra S til V. Også denne løsning er imid
lertid meget kostbar og kan derfor have lange udsigter.

Jernbanestationen er af hensyn til terrænforholdene og den eksiste
rende bebyggelse lagt på den anden side af åsen. Jernbanen har in
ternt i byen været lidt af en forhindring. Stationen og det brede gods
baneterræn, som er i forbindelse hermed, danner en over 1 km lang 
barriere, som adskiller den gamle by fra de nyere kvarterer. Kun en 
bro og en tunnel, begge meget smalle, tjener til forbindelse mellem de 
to dele af byen. Det er også bemærkelsesværdigt, at der i Næstved 
ikke er industriarealer i tilknytning til jernbanen. De gamle industrier 
ligger ved havnen, og de nye er bygget i tilslutning til de nye vejanlæg.

Mens havnens betydning for byen er dalende, er jernbanen stadig 
af stor betydning, men nu drejer det sig især om persontrafikken. Kø
benhavn-Rødby-linien er meget trafikeret, og næsten alle tog standser 
i Næstved. Med under en times rejsetid til København er det kun at 
forvente, at Næstved kommer til at ligge inden for Københavns pend
lingsopland. I 1970 havde en trediedel af byens aktive befolkning ar
bejde i andre kommuner, og en fjerdedel af disse eller 725 personer 
pendlede dagligt til arbejdspladser i København, Frederiksberg og 
Herstedernes kommuner. De store pendlingstal er ikke udtryk for, at 
Næstved er dårligt forsynet med arbejdspladser, men de viser, at 
Næstved indgår i et større system af arbejdskraftoplande omfattende 
de omkringliggende kommuner, andre store sjællandske provinsbyer 
som Slagelse og Ringsted og længst væk København. Af Næstveds 
store arbejdspladser ses papirfabrikkerne Maglemølle og Ny Magle
mølle tydeligt på kortudsnittet. Den ældste, som benyttede åens vand
kraft, dækker med sine store bygningskomplekser området mellem by
kernen, åen og skoven, mens Ny Maglemølle, som fra starten blev 
baseret på fast brændsel, ligger ved havnen. På den anden side af hav
nen ligger Nordisk Ventilatorfabrik, som senere har udvidet med et 
større fabriksanlæg på Ydernæs og nu er den største enkeltvirksomhed 
efter antal beskæftigede (ca. 1400). Næstved rummer også en række 
større institutioner inden for den offentlige sektor, f.eks. amtssyge
huset, militær- og civilforsvarskaserner og skoler med gymnasium 
både i Næstved og Herlufsholm.

Byvækst
Kortet er ikke ajourført med hensyn til den omfattende byvækst, som 
har fundet sted i 10-året 1965-75. Men det kan vise nogle af de hin
dringer, der har været for en hensigtsmæssig byvækst. De naturlige 
hindringer er tidligere nævnt, de menneskeskabte er først og fremmest 
de store arealer mod Ø, som optages af militæret til kaserne, eksercer
plads og øvelsesterræn, men også veje og jernbaneterræn vanskeliggør 
flere vækstretninger. Hertil kommer de administrative forhold, som 
indtil 1970 gjorde, at Næstved kommune kun havde begrænsede areal
reserver, hovedsagelig S for byen, hvor den kunne brede sig. Denne 
arealknaphed gjorde dels, at Næstved udlagde industriarealer på Yder
næs, dels at nabokommuner startede et betydeligt boligbyggeri, fx ved 
Dyssegård Ø for Ydernæs.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 har Næstved fået rådighed 
over hele det areal, som ses på kortet, og byen kan i dag planlægge sin 
fremtidige vækst og aflastning i nye byenheder i nogle kilometers af
stand fra centrum. Næstveds omgivende kulturlandskab vil derfor også 
i fremtiden undergå store ændringer. J. M.

Udsnit af atlasblad, 1:40000
3824, udarbejdet 1939, enk.r. 1962
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55 Slagelse bymidte

De tre kort viser udsnit af Slagelse bymidte i en målestok, der gør det 
muligt at iagttage detaljer i byens gade- og grundplan og bebyggelsens 
udstrækning og placering. Slagelse by havde i 1970 26.851 indbyggere 
i et byområde på ca. 900 ha. Bymidten omfatter kun 4% af byens 
areal, men rummer den største koncentration af både boliger, service
udbud og arbejdspladser. Bymidtens grundplan viser mange af middel
alderbyens karakteristiske træk: de smalle krumme gader og de uregel
mæssige og ofte meget små grundstykker fx i Rosengade og omkring 
G1. Torv. Det område, der betegnes bymidten, svarer temmelig nøje 
til byens udstrækning både på Resens tid (Resens atlas 1670) og o. 
1900. Hovedtrækkene i grundplanen med de mange sjællandske veje, 
som her krydser hinanden, er også den samme, men der er dog sket 
mange ændringer. Slagelse har, som de fleste andre købstæder, været 
hærget af mange brande, som lagde store dele af byen øde, og med 
den vekslende betydning, byen har haft gennem tiden, har perioder 
med stilstand og vækst afløst hinanden. Den gamle grundplan er bedst 
bevaret i området omkring Skt. Mikkels kirke og G1. Torv. Nytorv og 
Schweizer Pladsen er derimod anlagt efter branden i 1804, og Rådhus
pladsen er fra dette årh. Området mellem Frederiksgade og Jernbane
gade er udlagt i slutningen af forrige årh. i forbindelse med den nye 
jernbanestation. Gaderne er her lige og bredere end i resten af by
midten.

Når man færdes til fods i byen, vil man fornemme bymidtens be
gyndelse på en ændring i arealanvendelsen og ved et skifte fra fritlig
gende bebyggelse til sluttet købstadsbebyggelse. Denne fysiske ændring 
kan også iagttages på kortet fx ved Skolegade, hvor der Ø for er frit
liggende, store villaer på regulære grunde, mens området V for består 
af smalle grunde med sluttet bebyggelse.

Kortet øverst på næste side viser antallet og fordelingen af de virk
somheder, der blev registreret ved en undersøgelse i 1970. Kun virk
somheder i stueetagen er medtaget her. Udbredelsen af disse viser den 
funktionelle bykerne, og det er tydeligt, at denne ligger indenfor og 
omfatter hovedparten af den historiske bykerne. Dette sammenfald er 
karakteristisk ikke alene for alle danske købstæder, men for hoved
parten af de ældre europæiske byer.

For at et bycenter af denne størrelse kan fungere, kræves et tilstræk
keligt befolkningsunderlag, en høj grad af tilgængelighed for denne 
befolkning og muligheden for interaktion mellem centerets funktioner. 
Det funktionelle bycenters placering i den historiske bymidte er histo
risk betinget, og så længe byen vokser i alle retninger, er bymidten 
stadig centralt beliggende og let tilgængelig, når man færdes til fods 
eller på cykel. Men Slagelse bycenter betjener i dag et område, som 
omfatter store dele af Vestsjælland, og kunderne kommer i stigende 
grad til byen i bil. Situationen er derfor den, at Slagelse stadig er cen
tralt placeret i oplandet, men på grund af voksende trafik- og par
keringsproblemer falder tilgængeligheden i selve bymidten. Mulig
hederne for interaktion er store, fordi et stort antal funktioner er til 
stede på et lille areal, hvilket giver en stor konkurrence og omsætning.

Den hyppigste funktion i bycentret, og den, der her viser den største 
koncentrationsgrad, er udvalgsvarehandel, for hvilken netop et bredt 
udvalg og mulighed for sammenligning af pris og kvalitet er af stor 
betydning. Disse butikker finder vi både i de gamle gader, i nybygge
rierne ved Rådhuspladsen og NV herfor i det store Vestsjællands
center. I udkanten af bycentret bliver dagligvarehandel og service 
mere almindelige, idet der her er tale om lokalforsyning. Et andet 
område, der skiller sig lidt ud fra resten af bymidten, ligger mellem 
Løvegade og stationen. Her er funktionshyppigheden mindre, fordi 
det er et overvejende boligområde. Også sammensætningen af funktio
ner er anderledes, idet der er færre udvalgsvarebutikker, men flere 
hoteller, privat service, kursus o. a. kommerciel service samt en del 
autoservice i baggårdene.

Bebyggelsesgraden blev i 1970 beregnet til 0,33 i Slagelse bymidte, 
dvs. at bygninger optog en tredjedel af grundarealet. Blandt de ube
byggede arealer optog haver i forbindelse med boliger ikke mindre 
end 22 %, men dette må ses på baggrund af, at bymidten her omfat
ter bycentret og tilstødende boligområder i de fleste retninger. Gårds
pladser med tilkørselsmulighed udgjorde 14 % og egentlige parkerings
arealer 8 %. Hvis man regner med 30-35 m2 pr. bil, svarer dette til 
ca. 2400 P-pladser. Den gennemsnitlige bygningshøjde er 2 etager,

hvilket giver en udnyttelsesgrad (dvs. forholdet mellem etagearealet 
og grundarealet) på 0,6.

Koncentrationen af funktioner i bymidten er i virkeligheden endnu 
større, end kortet giver indtryk af, fordi det kun viser, hvad der fore
går i stueetagen. I alt blev der i 1970 registreret ikke mindre end 684 
servicefunktioner af alle arter i bymidten. Her er endda ikke med
regnet fremstillingsvirksomheder og engroshandel, hvoraf der tilsam
men var 107. Blandt virksomheder, der er mindre afhængige af en 
lokalisering i stueetagen, kan bl. a. nævnes læger og klinikker, som 
hovedsagelig træffes på 1. sal, samt andre liberale erhverv og offentlig 
administration, som fordeler sig ligeligt mellem stuen og 1. sal.

På baggrund af det store antal funktioner, der er til stede i bymid
ten, kan det måske virke overraskende, at ikke mindre end 45% af 
etagearealet benyttes til beboelse. Der opstår ofte en konflikt mellem 
bolig og erhverv, men i visse tilfælde kan der også være tale om en 
balance, idet erhvervene benytter stueetagen og evt. 1. sal, mens bo
ligerne optager resten af etagerne. I Slagelse findes 2/3 af boligarealet 
på 1. sal og derover. Detailhandelsfunktionerne i bredeste betydning 
optager ca. 1/4 af etagearealet. Udvalgsvarebutikkerne dækker med 
over 6 ha det største areal, dels fordi der er dobbelt så mange som af 
dagligvarebutikkerne, og dels fordi hver butiksenhed er meget større. 
De øvrige servicefunktioner fylder ikke så meget i bymidten, fordi de 
hver for sig ikke stiller så store arealkrav. Derimod optager fremstil
lingsvirksomhed og engroshandelsfunktioner ret store arealer selv i 
bymidten. Tilsammen dækker de lige så stort et areal som udvalgs
varehandelen.

Bymidten tiltrækker dagen igennem mange mennesker, men ikke 
alle er kunder, mange har deres arbejde eller bolig dér. I 1970 fandtes 
inden for det område, som i dispositionsplanen betegnes som bymidten
– på de to nederste kort – 5.674 arbejdspladser, hvilket er 41 % af 
byens arbejdspladser, samtidig taltes 2961 boliger med i alt 5958 per
soner, 23 % af byens befolkning.

Hvis man vil prøve at se, om man i Slagelse kan finde nogle af de 
områder, man i generelle byteorier betegner som CBD-område (central 
business district), »zone of transition«, centrale arbejderkvarterer osv., 
er der visse træk, der kan genkendes. Det mest tydelige er bycentret, 
som har mange træk fælles med CBD. Der er dog tale om en mindre 
intensitet og en større blanding af boliger og industri, end man i inter
national sammenhæng venter at finde. En »transition zone«, hvor æl
dre boliger invaderes af blandede kontorer og værksteder, genfindes i 
området mellem Løvegade og stationen.

Bymidtens boligområder lader sig også differentiere på grundlag af 
en boligvurdering foretaget i 1970. I selve bycentret er boligkvaliteten 
meget varieret, men såvel Fruegade- og Slotsgadekvarteret mod S som 
Løvegade- og Nansensgadekvarteret er kendetegnet ved ældre boliger 
med tekniske og installationsmæssige mangler. Derimod er boligområ
derne mod Ø, V og SV af god og tidssvarende kvalitet.

I dispositionsplanen vil man søge at bevare bymidten som hoved
center, men man vil samtidig fastholde bebyggelsens karakter og op
retholde et betydeligt antal boliger for at skabe liv også efter butikstid. 
Dette betyder, at man som reserve for fortsat cityorienteret byggeri 
kun har lager- og industrifunktionernes areal, hvorfor en betydelig del 
af centertilvæksten må placeres i aflastningscentre andre steder. På 
zoneplanen og den retningsgivende bebyggelsesplan, som er gengivet 
overfor, kan man se de tre vigtigste ændringer i bymidten, som fore
slås: bymidtefunktionernes invadering i stationskvarteret skal begræn
ses og karakteren af boligområde fastholdes her. En ny indre ring
gade S om bymidten vil kræve meget betydelige nedrivninger i det 
overvejende saneringsmodne kvarter. Selv med en moderat stigning i 
centerfunktionerne regner man med behov for dobbelt så mange P
pladser i 1985, som der er i dag. Der planlægges P-pladser i de fleste 
af gårdene, på tværs af nuværende skel; til gengæld skal der laves gå
gader i det meste af bycentret. J. M.

Øverst: Virksomheder i stueetagen (Efter Slagelse Bymidte
undersøgelser 1970)

Nederst: Zoneplan for bymidten (t. v.) og Retningsgivende
bebyggelsesplan (t. h.). Begge efter Slagelse Dispositionsplan 73.
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56 Kirke Stillinge-En vestsjællandsk landsby gennem 200 år

Kortudsnittet gengiver et stykke typisk vestsjællandsk landskab, et let 
bølget morænelandskab, der genetisk hører til Storebæltsgletsjeren. 
Jordens bonitet er gennemgående høj og afspejler sig i et tætliggende 
mønster af landsbyer. I Kirke Stillinge sogn ligger landsbyerne og 
ejerlagene Kirke- og Øster Stillinge samt Bildsø mod N og Kjelstrup 
og Næsby (ved Stranden) mod S. Heraf ses de to førstnævnte samt en 
del af Bildsø og Kjelstrup ejerlag. De oprindeligt såvel socialt som 
økonomisk og morfologisk fast sammentømrede landsbysamfund, der 
ligger med en indbyrdes afstand af ca. 2 km, er siden udskiftningen 
under stærk opløsning som følge af udflytning. En del af gårdene lig
ger dog endnu på deres gamle plads i landsbyen på grund af en stjerne
udskiftning, der inden for den nærmeste kilometer fra by og svarende 
til udstrækningen af indmarken delvis lader sig erkende gennem den 
sekundære vejføring og markskellenes placering. Derimod blev ud
marksarealerne blokudskiftede og besat med udflyttergårde, der i 
mange tilfælde antog gamle marknavne: Tommedyssegård (efter 
Themmedyss ås), Tårnhøjgård (efter Thornhøye ås), Ølandsgård (ef
ter Øreland ås). I SV, nær Storebælt, ses gårdbebyggelsen Store Kongs
mark (ligeledes et overleveret navn), der er resultatet af en samlet ud
flytning fra Kirke Stillinge til en lokalitet, hvor der forhen har ligget 
en bebyggelse, hvis eneste levn er det endnu på udskiftningskortet er
kendbare gadekær.

Som kirkelandsby har Kirke Stillinge altid haft et fortrin for sog
nets øvrige landsbysamfund. Denne centralitet forstærkedes, da byen 
blev kommunalt center med de dertil knyttede funktioner. Som by
mæssig bebyggelse optræder byen dog først i 1960, men siden da har

den ved sin beliggenhed ved landevejen Korsør-Kalundborg, hvor 
denne krydses af vejen fra Slagelse til Stillinge Strand, fået en del 
parcelhusbyggeri. Den største ændring i bebyggelsesbilledet er dog til
komsten af et udstrakt sommerhusområde ved Storebæltkysten, hvor 
et strandvoldsbælte på det marine forland i løbet af 1960’erne og 
1970’erne er blevet udstykket til rekreative formål, fortrinsvis for be
boere i Slagelse og Københavnsområdet. Dette er dog kun en af de 
mange gennemgribende ændringer, der er sket i kulturlandskabet i de 
sidste 200 år, hvor ikke mindst landbruget og de økonomiske, sociale 
og teknologiske innovationer i forbindelse med dette har sat sig dybe 
spor. Dette fremgår bl. a. af det over for afbildede udskiftningskort. 
Opmålingen og udtegningen af dette blev foretaget så tidligt som i 
årene 1768 og 1769 af C. Ehlers efter det »Høylovlige Rentekammer 
Collegii Ordre«. Udtegningen er sket med overordentlig stor nøjagtig
hed, hvorved de enkelte ejerlag har kunnet sammenklæbes som vist 
på nedenstående tegning. Kortet er således ældre end forordningen af 
1781, der gik ud på en gennemførelse af udskiftningen af ager og eng, 
og det beror på, at området hørte til Det Antvorskovske Rytterdistrikt, 
der efter kongelig resolution af 1763 skulle have været solgt, men i 
stedet blev anvendt til landboreformforsøg. Forsøgene blev dog op
givet og landsbyerne i stedet for solgt ved auktion.

Af det over for afbildede udskiftningskort fremgår det, at Kirke 
Stillinge bys gårde lå omkring en langstrakt, vinkelbøjet byplads 
(forte) og bestod af 14 (nummererede) gårde, foruden et antal gade
huse (bogstavbetegnede). Byens 3 vange, der hed Enemerke, Høje 
Mark og Mølle Mark, var dyrkede i et trevangs skifte, og hver især 
bestod af ca. 30 benævnede skifter eller åse. Kun de nærmeste åse, 
indtil ca. 1 km fra byen, dyrkedes i et egentligt 3-årigt skifte mellem 
byg, rug og fælled, mens de fjernereliggende dyrkedes i 2 år (med byg 
og rug), men hvilte i et varierende antal år: fra 3 til 12. Til disse ud- 
marksjorder hørte også Store Kongsmark, Korshøyes Marken og Eng
haven. Foruden større eng- og mosestrøg som Syndre og Nordre Mose 
fandtes mindre eng- og græsningsområder i de fleste åse.

Detailoplysninger om de enkelte gårdes jordtilliggende under fæl
lesskabet kan fremdrages af Chr. d. V.’s Matrikel 1688. Hensigten 
med dénne matrikel var at skaffe sig et pålideligere og mere retfærdigt 
grundlag for en beskatning af landets jordejendomme. Til det formål 
blev al Danmarks landbrugsjord (÷ Bornholm og de sønderjyske 
landsdele) opmålt og takseret efter kvalitet i årene 1681-83. Resulta
tet blev de 3 protokolrækker: Markbøgerne, Modelbøgerne og de 
egentlige Matrikler. Af særlig interesse er Markbogen, der består af 2 
dele: Målebogen og Ekstrakten. Førstnævnte indeholder en fuldstæn
dig beskrivelse af samtlige en landsbys eller et ejerlags marker, fald 
eller åse samt enkeltagre, angivet ved længde og bredde. For hver ås 
eller del af ås er oplyst dens udnyttelse, dens brug og hvile samt en 
jordbundsbeskrivelse. For hver ager er brugerens navn optegnet. I Eks
trakten er brugerens eller gårdens samlede jordtilliggende opført for
uden høhøsten og græsningsretten samt sluttelig gårdens taksering til 
hartkorn. For Stillinge sogns vedkommende gør der sig det særlige 
gældende, at den meget regelmæssige opdeling af de enkelte åse, ofte 
i 14 agre svarende til antallet af gårde, må være sket ved en ligede
ling (egalisering) af landsbyen engang mellem 1688 og 1768, antagelig 
samtidig med at byen i 1717 blev udlagt til rytterdistrikt. Derimod 
synes åsgrænserne ikke at være ændret af denne proces. Deres stør
relse og grænser bestemtes af terrænet, idet pløjeretningen overalt 
fulgte terrænets hældning. Før egaliseringen var jordene bolskiftede. 
De 14 gårde dannede 6 bol, hvis agre altid var sammenliggende i 
åsene, hvoraf der ialt var ca. 100 af meget forskellig størrelse, men 
ofte med et agertal på 7, 14, 21 eller 28. Denne ligedeling blev dog 
ikke opretholdt efter udskiftningen, idet 72 ud af de i alt 85 gårde fik 
tilmålt over 8 tønder hartkorn, mens 7 fik fra 4 til 8 tdr. htk., 2 fra 2 
til 4 tdr. htk., og 4 fik fra 1 til 2 tdr. htk. V. H.

Udskiftningskort 1768-69
Udsnit af 4 cm kort, 1:25 000, 1413 II SV og 1413 III SØ

udtegnet 1971-72

Sammentegning af de 5 ejerlag under Kirke Stillinge sogn på grundlag 
af Rytter distriktkortene fra 1768 og 1769. Angivelsen af vangeskellene 
er hentet fra disse kort, mens udstrækningen af indmark og udmark 
skyldes oplysninger i Christian V.’s Matrikel 1688. Udmark er her for
stået som den jord, der i en omdriftsperiode hviler mindst 3 år.
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57 Storebælt – En naturskabt trafikgrænse

Kortet viser Storebælt omkring dette farvands smalleste sted samt de 
tilgrænsende, kystnære dele af Sjælland og Fyn og nærliggende mindre 
øer. Afstanden i luftlinje mellem Halsskov på Sjælland og Knuds
hoved på Fyn er 16,0 km, og Storebælt er således, mod Øresunds 
minimalbredde på 3,6 km ved Helsingør-Helsingborg og Lillebælts på
0,6 km vest for Snoghøj, langt det bredeste af de danske stræder, der 
er Østersøens eneste naturlige forbindelse med verdenshavene.

Storebælt er skabt under sidste istids afsluttende fase, da en glet
schertunge ved det såkaldte Storebæltsfremstød gik frem fra S mod N, 
udgravede det nuværende bælt og aflejrede moræner dels i bæltet, 
dels ved og inden for kysterne. Asnæs på Sjælland og Hindsholm på 
Fyn repræsenterer en sådan markant israndslinje fra Storebæltsglet
scherens maksimale fremstød; Reersø på Sjælland og terrænet ved 
Nyborg vidner om en anden, og området S for Korsør Nor og grun
dene ved Sprogø og Vresens Flak NV for Langeland om en tredje 
israndslinje, dannet under Storebæltsgletscherens endelige afsmeltning.

Storebælts bundrelief præges dels af moræneaflejringer, dels af en 
indtil 38 m dyb, bugtet rende i bæltets østlige del. Denne rende er ud
formet under fastlandstiden, hvor der var fast landforbindelse fra 
Mellemeuropa over Jylland og Øerne til Sydsverige. Østersøen var da 
en isdæmmet indsø, Ancylussøen, der i en lang periode havde sit ene
ste afløb gennem Danaelven, hvis mæandrerende løb stadig er bevaret 
på Storebælts bund. På kortet anes Danaelvens forløb Ø for grunden 
»Broen« (34 m), V om Agersø Flak og videre gennem Østerrende mel
lem Sprogø og Halsskov Rev.

Storebælts kyster og landet inden for kysterne er overvejende leret 
moræneland. Flere steder, således ved Halsskov og N for Nyborg, 
træder morænen frem som klinter. Et andet væsentligt landskabs
element er det marine forland, der på Fynssiden repræsenteres ved 
halvøen Knudshoved, på Sjællandssiden ved mindre områder ved Hals
skov (Lejodde, der indeslutter lagunen Lejsø, er det største af disse). 
Endelig bør på Fyn nævnes et tunneldalsystem, der ved Holckenhavn
S for Nyborg går ud i Nyborg Fjord, og et andet, der Ø for Øksen
drup går direkte ud i Storebælt.

Klimatisk danner Storebæltsområdet en speciel region karakteriseret 
af meget små nedbørsmængder. I gennemsnit måles der kun 425–450 
mm nedbør pr. år mod normalværdier på o. 650 mm for landet som 
helhed og op til 800 mm pr. år i det centrale Jylland.

Udviklingen i Europa siden 2. Verdenskrig har bevirket, at mange 
politiske grænser har fået mindre betydning end tidligere, til gengæld 
vil de såkaldte naturlige grænser få øget interesse. Da samtidig land
transportvejene, jernbaner og landeveje, har stærkt voksende betyd
ning, vil vandveje som fx de danske stræder få en forstærket virkning 
som trafikhindrende naturgrænser.

I vor tid er Storebælt det svageste led i det danske trafiknet. Ved 
broer og dæmninger har man forbundet de danske landsdele trafikalt 
i det størst mulige omfang, og af større øer er kun Bornholm, Ærø, 
Samsø og Fanø uden direkte vejforbindelse med andre landområder. 
Men Storebælt deler Danmark i to trafikgeografiske hoveddele, der 
endnu i dag kun ved færger er forbundne indbyrdes. Særlig markant 
er denne tvedeling for jernbanetrafikken, hvor færgerne over Store
bælt er den eneste streng, der forbinder jernbanenettene i V og Ø. Til 
trods for en stærk rationalisering af færgefarten, moderne materiel og 
tæt trafikfrekvens er færgetrafikken både for tog og biler en stærkt 
tidsrøvende faktor. Trods den effektive bilfærgerute (ca. en færge hver 
halve time), som DSB har etableret mellem Halsskov og Knudshoved, 
og trods andre aflastende færgeforbindelser (Kalundborg-Juelsminde, 
Kalundborg-Århus, Sjællands Odde-Ebeltoft, Hundested-Grenå samt 
Tårs-Spodsbjerg) har færger under spidsbelastningsperioder (omkring 
årets store højtider, desuden i ferietiden og sommer-weekender) van
skeligt ved at dække transportbehovet mellem Øst- og Vestdanmark.

DSB’s ruter over Storebælt transporterede i 1972 næsten 2 mill. 
biler og 8,6 mill. passagerer (de tilsvarende tal for 1968 var 1,7 mill. 
biler og 7,6 mill. passagerer), mens færgeruterne i øvrigt i 1972 trans
porterede 1,4 mill. biler og 4,2 mill. passagerer mellem Sjælland og 
Jylland.

Der er i årenes løb blevet fremsat flere planer om etablering af en 
broforbindelse (og/eller en tunnelforbindelse) over Storebælt mellem 
Halsskov og Knudshoved via Sprogø. Man vil herved kunne reducere

såvel rejsetid som omkostninger ved passage af bæltet. Bilfærgerne er 
50 min. om overfarten, hvortil kommer mødepligt 15 min. før afgang. 
Hertil kommer tid til ilandkørsel ca. 5 min. Disse ca. 70 min. for en 
distance på 16 km vil, selv med nedsat fart og kontrolstop, kunne ned
bringes med mindst 75 %.

En sådan fast forbindelse over Storebælt vil i væsentlig grad virke 
fremmende for samkvemmet mellem hovedstaden og de vestlige lands
dele. Som sagerne står nu, har store dele af Jylland lige så hurtig for
bindelse til Hamburg som til København. Dette bekræftes af togkøre
planerne, iflg. hvilke den hurtigste forbindelse fra Fredericia til Kø
benhavn er 3 t 38 min., mens Hamburg kan nås på 3 t 42 min.

Det må dog i denne sammenhæng erindres, at Storebælt ligesom 
Øresund er et internationalt farvand, der frit skal kunne gennemsejles 
af skibe fra alle nationer. Hvis en broforbindelse skønnes at kunne 
hindre passagen gennem bæltet, kan det give anledning til alvorlige 
forviklinger. Muligvis kan en løsning blive en bro mellem Fyn og 
Sprogø samt en tunnel mellem Sprogø og Sjælland under Østerrende, 
hvor den N-S gående trafik foregår.

Som gennemsejlingsfarvand er Storebælt i vor tid af voksende be
tydning. Mens Øresund kun kan passeres i N-S gående retning af 
skibe med et dybtgående på indtil godt 7 m, er tærskeldybden i Store
bælt 18 m, dvs. at selv de største skibe kan passere her. Det bevirker 
bl. a., at to olieraffinaderier (Kalundborg og Stigsnæs), der i særlig 
grad er afhængig af store skibes adgang, ligger ved Storebælt (Stigsnæs 
skimtes i kortets SØ-lige hjørne).

Til belysning af Storebælts betydning for gennemsejling foreligger 
en statistik over skibspassagerer, der sejler gennem de danske stræder. 
Gennem Storebælt passerede i 1964 godt 24 tus. og i 1972 28 tus. pas
sagerer, mens de tilsvarende tal for Øresund ved Helsingør var hen
holdsvis 58 og 47 tus., altså en klart aftagende tendens. For Lillebælt, 
der som gennemsejlingsfarvand er af ringe betydning, var tallene ca. 
7 og 8 tus. En ikke ringe del af passagererne på langs gennem Store
bælt befordres af bilfærgeruten Kiel-Oslo.

De to byer, Korsør på Sjælland (20.532 indb. 1973) og Nyborg på 
Fyn (18.209 indb. 1973) er begge gamle havnebyer, der med etable
ringen af færgeruterne har fået muligheder for en ret stærk vækst. De 
har nok et mangesidet erhvervsliv, men serviceerhvervene, og frem 
for alt den i trafik beskæftigede befolkning, er vigtigst. Ved siden af 
har de en ganske betydelig industri. Korsør producerer bl. a. glas, ma
skiner og keramik, mens Nyborg frembringer konserves, støbegods, 
maskiner, øl, m. m. Som havnebyer er de af en ikke ringe betydning 
ud over færgefarten, Nyborg bl. a. som oliehavn, Korsør som udgangs
punkt for ruter til Lohals på Langeland og til Kiel samt efter Dan
marks indtræden i NATO som NATO-flådehavn. Som oplandsbyer er 
de af mindre betydning, fordi de delvis står i skygge af større byer 
(Odense, Slagelse).

Korsørs gamle bydel ligger S for havnen på enden af en landtunge, 
der skyder sig frem mod NV mellem Storebælt og Korsør Nor. N for 
havnen ligger nyere bydele ved de omfattende jernbanearealer og til
hørende færgelejer på en sydlig udløber af halvøen Halsskov. De to 
bydele forbindes ved den 149 m lange Halsskov bro, der fører over 
mundinger af Korsør Nor. Mens den gamle by har almindeligt køb
stadspræg med sammenhængende husrækker, består de nyere bydele 
hovedsagelig af villaområder og blokbebyggelse. Byens cityfunktioner 
findes alle i den gamle bydel.

Nyborgs gamle bydel, hvor også samtlige cityfunktioner er samlet, 
ligger N for enden af den korte Nyborg Fjord. Den er mod Ø, N, V 
og SV omgivet af de gamle voldgrave fra den 1869 nedlagte fæstning. 
I den vestlige del af den gamle by optager banegården og jernbane
terrænet store arealer, mens færgehavnen ligger S herfor og V for 
denne byens trafikhavn. Nyere bydele, bestående af villakvarterer og 
husblokke, ligger Ø, N og S for den gamle by og jernbaneterrænet.
V for byen findes et statsfængsel. Aa. Aa.

Udsnit af 1 cm kort, 1:100 000
1312, rettet 1964-65, enk. r. 1969
og 1412, rettet 1962, enk. r. 1974
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58 Suså, et sjællandsk vandløb – Københavns Vandforsyning

Susåen er Sjællands største vandløb med et nedbørsområde på 815 km2. 
Den prækvartære undergrund består af lag fra paleocæn og af kalk
bjergarter fra danien. Tykkelsen af den glaciale lagserie er gennem
gående 20-30 m, langs vandskellet undertiden 70-80 m, og den består 
fortrinsvis af leret moræne dog med sandede partier Ø for Næstved.

Landskabsformerne er betinget af isens virksomhed og af dens af
smeltning som dødis i slutfasen. I området forekommer markante 
tunneldale og smeltevandsdale, og endvidere findes her nogle af Dan
marks mest imponerende åse. Dannelsen af disse dale med terrasser 
og åse vidner om en kompliceret udvikling af vandløbsmønstret. Sus
åens nedre dal fra Næstved til Tystrup-Bavelse Søerne kan således 
karakteriseres som en tunneldal, som rummer langsøer med særdeles 
varieret bundtopografi. Dalen danner en forlængelse af åsområdet 
SØ for Næstved. Et andet tunneldalstrøg strækker sig fra Køge Ås’ 
forlængelse mod V, og her findes andre af oplandets vigtige søer: 
Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø. Susåens mellemste dal og Ringsted 
Å’s dal er derimod smeltevandsdale, som betinger Susåens nuværende 
forløb, idet smeltevandet efter isens afsmeltning fik mulighed for af
løb mod Karrebæksminde Bugt i stedet for som tidligere mod NV. 
Åens nuværende længde er 87 km.

Et kort over nedbørens fordeling på Sjælland viser to områder med 
nedbørsmaximum, og at Susåens øvre løb er beliggende i det ene af 
dem med ca. 620 mm i gennemsnit (ifølge Hedeselskabet). De angivne 
værdier skal antagelig forhøjes med 10-15 %, da man har erkendt, at 
de almindelige nedbørsmålinger undervurderer mængden; den faktiske 
nedbør er således snarere 680-715 mm. I nedenstående tabel er an
givet de månedlige værdier for nedbør og afstrømning ud fra Meteo
rologisk Instituts normaler for Præstø Amt 1931-60 og Hedeselska
bets målinger ved Nåby 1934-60 med et oplandsareal på 758 km2.

mm/md. J F M A M J J A S O N D Sum

nedbør 46 36 32 34 39 48 68 69 59 56 46 50 582
afstrømning 37 34 38 26 12 7 5 5 5 7 13 24 214

Som det fremgår, varierer forholdet mellem afstrømning og nedbør 
betydeligt for de forskellige måneder. I marts strømmer der således 
mere vand væk, end der tilføres som nedbør. Det ses også, at ned
børen har sit maksimum i juli-august, medens afstrømningen har 
maksimum i januar-marts. Disse forhold forklares ved flg.: Ved vin
terens slutning er jorden mættet med vand, som kan tilbageholdes mod 
tyngdekraften; i løbet af vækstsæsonen udtørres den på grund af for
dampning fra jordoverfladen og fra planterne (fordampningen fra 
planterne udgør ca. ¾ af den samlede evapotranspiration.) Nedbøren 
i sensommeren og efteråret går til genetablering af jordens fugtighed,

Samlet produktion af vand og fordelingen mellem København, Frede
riksberg og omegnskommunerne samt indbyggertal og vandforbrug i 
Københavns kommune. Kilde: Københavns Vandforsyning, Beretning 
og Regnskab 1974-75.

og først i oktober-november sker den nedsivning til grundvandet, som 
giver den store afstrømning i løbet af vinteren. Oplysninger om den 
månedlige, aktuelle fordampning findes ikke, da måling er vanskelig. 
På årsbasis kan fordampningen beregnes ved hjælp af vandbalancen, 
idet man antager, at nedbørsmængden skal være lig med summen af 
fordampning og afstrømning. Den årlige aktuelle fordampning skulle 
således andrage ca. 410 mm, når der ikke er taget hensyn til nedbørs
korrektionen. Den korrigerede fordampningsværdi bliver 470-500 mm, 
hvilket er tæt på den potentielle fordampning på ca. 500 mm. Jorden 
i området har gennemgående en høj bonitet, og den vandmængde, 
der er tilgængelig for planterne, er stor. Det er derfor rimeligt at an
tage, at planterne i dette område har så god en vandforsyning, at de 
kan opretholde en stor fordampning selv i tørre perioder.

Urbaniseringen og Københavns vandforsyning
Som følge af befolkningstilvækst og øgede krav til boligstandard fore
går der en kraftig urbanisering på Sjælland. Dertil kommer den ud
bygning af industrien, som har fundet sted gennem de sidste hundrede 
år. Alt dette medfører, dels at landbrugs-, skov- og naturarealer er
stattes af arealer med bebyggelse, veje og flyvepladser, og dels at be
hovet for vandindvinding øges. På diagrammet ses antallet af indbyg
gere i Københavns kommune, vandforbruget i mill. m3 og endelig 
vandforbruget pr. indbygger. Det fremgår af figuren, at antallet af 
indbyggere er faldende. Dette gælder imidlertid kun for selve Køben
havns kommune og ikke for Sjælland som helhed. Behovet for vand 
vil derfor fortsat være stigende, selv om kurven viser tegn på stagna
tion. Urbaniseringen spiller også en direkte rolle for de hydrologiske 
forhold på Sjælland. Arealer med veje og bebyggelse er helt eller del
vis uigennemtrængelige for vand; fordampningen herfra er lille sam
menlignet med vegetationsdækkede arealer, og afstrømningen foregår 
hurtigere. Mange sjællandske byer ligger ved kysten, og det forbrugte 
vand, som er oppumpet et andet sted, ledes sammen med regnvandet 
via kloakkerne direkte ud i havet og unddrages dermed vandløbene. 
For byer, der ligger inde i landet, vil vandet blive ført til vandløbene 
i mere eller mindre renset tilstand. Udbygningen af arealerne bevir
ker, at nedsivningen mindskes, og den overfladiske afstrømning øges.

Sjællands naturlige vandbalance kan opstilles således: nedbør (7547 
km2 × 570 mm = 4300 mill. m3/år) lig med fordampning (7547 km2 × 
400 mm = 3000 mill. m3/år) plus afstrømning (de resterende 1300 mill. 
m3/år). Arealet, som er påvirket af urbaniseringen, kan opgøres til ca. 
800 km2, og heraf skønnes 215 km2 at være helt eller delvis uigennem
trængelige. Vandindvindingen på Sjælland (overvejende grundvand) 
udgør ca. 235 mill. m3/år (1970). Det er beregnet (Venov 1972), at af
strømningen fra de bebyggede arealer som følge af nedsat fordamp
ning øges med 19 mill. m3 i forhold til naturtilstanden. Dette modsva
res af en formindskelse af den naturlige afstrømning som følge af 
grundvandsindvinding på 141 mill. m3. Ændringen er således minus 
122 mill. m3/år svarende til en relativ formindskelse af den naturlige 
afstrømning på ca. 10%. Vandindvindingsmulighederne mindskes så
ledes med kun ca. 10%; alvorlige konsekvenser opstår imidlertid ved, 
at spildevand – der udgør ca. 13% af det samlede afløb – blandes 
med det rene åvand. Da mulighederne for indvinding af grundvand 
på Sjælland allerede i stor udstrækning er udnyttede, vil det i fremti
den være nødvendigt også at bruge overfladevandet – en iblanding af 
spildevand er derfor uheldig. Udover anlægget ved Søndersø i Nord
sjælland har Københavns Vandforsyning i Susåområdet overflade
vandsanlæg ved Haraldsted og Gyrstinge Søer med ret til indvinding 
af indtil 15 mill. m3/år.

Fremtidige planer går ud på at udnytte grundvandsforekomster nær 
Susåens øvre løb, hvilket vil kunne øge produktionen fra Regnemark – 
værket V for Køge med 8-10 mill. m3/år. Betydelige overfladevand
mængder vil også kunne indvindes dels ved udnyttelse af Tystrup
Bavelse Sø og dels ved anlæg af kunstige søreservoirer efter London
mønstret. Denne udnyttelse udgør imidlertid et kraftigt indgreb i mil
jøet, og de mulige konsekvenser undersøges i nær fremtid. B. H.

Udsnit af færdselskort, 1:200000, nr. 4, rettet 1975
Susåens vandskel er indlagt med en blå linie
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59 Gisselfeld og Bregentved – Østsjællandske storgodser

Egnen SØ for Haslev er landskabeligt set temmelig særpræget. Utal
lige bakker af de mest forskellige former og talrige småsøer danner 
her en mosaik af stor fantasifuldhed - som man ofte ser det i moræne
landskaber dannet i forbindelse med dødis. Yderligere er jordbunden 
overvejende fed moræneler, som kun på grund af sin stedvis for store 
stivhed forhindres i at klasses som den allerbedste. Sandsynligvis er 
det disse herligheder, der sammen med en beliggenhed nær hovedsta
den allerede fra middelalderen har medført en meget stærk koncen
tration af store landbrug, hvoraf mange herregårde. Småsøerne var 
egnede til anlæg af vandborge, bakkerne til skove og vildtbaner, og 
den gode landbrugsjord kunne give ejendommene tilstrækkelig økono
misk basis.

På kortet ses de to godser Gisselfeld Kloster og Bregentved, der er 
blandt Danmarks største. Begge godser består af et større antal ejen
domme. Godset Gisselfeld Kloster omfatter således foruden sæde
gården Gisselfeld: Brødebæk, Edelesminde, Louisenlund, Hesede samt 
store skovarealer og en del bøndergods. På samme måde hører til god
set Bregentved foruden selve sædegården: Eskilstrup, Holtegård, Røde- 
hus, Sofiendal, Sprettingegård, Statafgård, Storelinde Overdrevsgård, 
Turebyholm, Turebylille, Ulsegård samt skovarealer m. m. (Flere af 
Bregentveds ejendomme ligger uden for det viste kortudsnit.)

Mange danske godser består på samme måde af flere driftsenheder. 
Ofte er kernen i et gods en sædegård, dvs. en gård, der er eller har 
været beboelse for en adelig familie. I øjeblikket er det antagelig kun 
ca. 1/6 af danske godser, der ejes af adelige. Flere gårde under et gods 
kan være såkaldte hovedgårde – oprindeligt gårde, hvorpå der udførtes 
hoveriarbejde. Betegnelserne hovedgård og herregård bruges ofte i 
flæng. Herregård brugtes oprindeligt om hovedgården i et stort gods, 
men betegner efterhånden enhver større gård, der overstiger ca. 20 
tønder hartkorn (et gammelt mål for skattetilsvar omtrent modsva
rende dyrkningskvalitet). Andre gårde af mindre størrelse udgør det 
såkaldte bøndergods, der i almindelighed drives ved bortforpagtning. 
Godserne må således opfattes som økonomisk samhørende landbrug 
snarere end som egentligt samdrevne brug. Godset Gisselfeld Kloster 
omfatter i alt knap 4000 ha alt inkl. og godset Bregentved godt 6000 
ha. Af de to godser er henholdsvis o. 2300 ha og knap 2750 ha skov.

Trods de efter nuværende forhold imponerende arealer er begge 
godser kun skygger af fortidens størrelser. Hvis man måler i tdr. hart
korn, er Gisselfeld Kloster nu på ca. 400 tdr. htk. og Bregentved på 
ca. 650 tdr. htk. Da der tidligere krævedes over 1000 tdr. htk. til et 
grevskab, må der klart nok være sket en betydelig reduktion i hvert 
fald for det tidligere grevskab Bregentveds vedkommende. Kraftige 
reduktioner af næsten alle danske godser fandt især sted efter 1919 i 
forbindelse med lovgivningen om ophævelse af de såkaldte majorater 
(ældste søns enearveret til gods) og om afløsning af len- og stamhuse. 
I kraft af disse love blev godserne frit omsættelige ligesom anden 
landejendom, og mange blev i løbet af få år opdelt ved arveskifter. 
For Gisselfelds vedkommende gælder det særlige forhold, at det er et 
kloster, en institution, der bortgiver understøttelser til ugifte døtre af 
adel og af mænd i de tre første rangklasser. Der er ikke på Gisselfeld 
bolig for klosterfrøknerne, men slottet bebos af overdirektøren – en 
stilling, der er arvelig i stifterens mandslinje (Danneskiold-Samsøe). 
Bregentved er for så vidt også ekceptionelt derved, at det siden 1746 
har været en ’slægtsgård’ i familien Moltkes eje.

Historisk set kan begge godser føres tilbage til omkring år 1400, 
men bygningsmæssigt fremtræder de nu meget forskelligt. Hovedbyg
ningerne på Gisselfeld er en af Nordeuropas smukkeste renæssance
gårde, en rig udgave af de herregårde, der opførtes overalt i Danmark 
i tiden efter Grevens Fejde under landbrugets daværende højkonjunk
tur. Det er et ret stort trefløjet bygningsværk i røde sten og med trap
pegavle. Forsvarsmulighederne afspejles i beliggenheden på en lille 
holm, i vægtergangen med skydeskår og skoldehuller m. m. Samtidig 
har de stigende krav til en bekvem bolig været vigtige for bygherren, 
den mægtige rigshofmester Peder Oxe. Også ladegården over for port
fløjen er anlagt af Peder Oxe. Trods mange reparationer fremtræder 
hele anlægget meget velbevaret i en smuk park i engelsk stil. I parken 
findes Oxes berømte karpedamme. Bregentved Slot er i sin helhed 
langt yngre. Størsteparten opførtes 1886-91 i tilknytning til den be
varede nordfløj fra 1600-tallet. Den meget store park har anlæg i både

fransk og engelsk stil. Medens Gisselfeld udformedes af gammelade
len i den økonomiske blomstringsperiode i slutningen af 1500-tallet, 
er grevskabet Bregentveds oprettelse knyttet til den ny embedsadel og 
højkonjunkturerne i slutningen af 1700-tallet.

Det geografiske billede af godsernes funktion fås naturligvis ikke 
af bygningsanlæggenes grundplaner alene, men af den hele arealanven
delse, som den viser sig i marker og skove. Også her slår historiske 
forudsætninger kraftigt igennem. Skovene betragtedes tidligere som en 
af de fornemste herligheder for herregårdene, dels på grund af mulig
hederne for jagt, men også fordi de gav såvel brænde som tømmer. 
Brændeforbruget var meget stort for tidligere tiders bygninger. For
delingen mellem skov og ager var ret flydende indtil 1805-skovlovene; 
derefter fastholdtes grænserne. I vort århundrede er skovene blevet et 
betydeligt økonomisk aktiv for godserne. Skovene under Gisselfeld og 
Bregentved har bøg som hovedtræart. Tilvæksten er god, ophjulpet af 
forstmæssig pleje. Dette betyder ikke, at de nævnte skove fremtræder 
’kedeligt funktionelle’; flere af dem er varierede og indeholder smukke, 
delvis opstemmede småsøer (fx Bregnemade Skov).

Herregårdsmarkerne adskiller sig væsentligst fra andre ved deres 
størrelse. NV for Gisselfeld ligger således et hegn- og digefrit areal på 
over 100 ha. På en måde er de store herregårdsmarker et historisk 
levn. Flere kan i deres anlæg føres tilbage til 1500-1600-tallets vange
brug. Efter dette dyrkedes herregårdsmarker ofte med et noget mere 
kompliceret sædskifte end bøndergårdenes, men efter det samme sy
stem med en følge af: vintersæd, vårsæd og derefter græsning (3-4 
vangsdrift). Både Gisselfeld og Bregentved har i øvrigt spillet en rolle 
med hensyn til den landbrugstekniske udvikling. Således var Gisselfeld 
efter traditionen en af de første gårde, hvorpå man indførte helbrak. 
Bregentved var til gengæld først med en særlig variant af den såkaldte 
kobbeldrift. Denne var en driftsform, der byggede på brugen af et an
tal marker, her 11, i et skifte, hvorefter de snart anvendtes til korn
dyrkning, snart til græsning. De udformedes derfor som ’kobler’, dvs. 
marker med ’kreaturtætte’ hegn. Disse bestod af gærder med dobbelte 
grøfter. Fem af koblerne dyrkedes pr. år i en følge med havre, byg, 
rug, hvede og igen hvede, hvorefter brak og endelig 5 års græsgang. 
Systemet indførtes af lensgreve A. G. Moltke, der stammede fra Meck
lenburg, men havde fået Bregentved ved Frederik V’s hjælp. Refor
men betød meget for dansk landbrug, omend kobbeldriften snart af
løstes af vekseldrift, hvorved brak helt kunne undgås; der kan endnu 
ses spor efter den gamle markinddeling på Bregentved.

I de senere år er driften af herregårdene blevet mere og mere en
sidigt baseret på bygavl. Kornavlen har ret lave driftsomkostninger, 
specielt på store brug. De største, mest effektive maskiner kan anven
des på de store arealer; hvor det drejer sig om storgodser, kan mate
riellet dertil udnyttes mere planmæssigt end ellers.

Mens det er et anerkendt synspunkt, at herregårdene må bevares 
som kulturmindesmærker, er det mere overset, at mulighederne for 
dette afhænger af, om deres store vedligeholdelsesudgifter kan dækkes 
af deres indtjening. Generelt set er store landbrug, der drives kvæg
løst, for tiden landets mest rentable. Herregårdene kunne derfor for
ventes at være sikrede. Imidlertid stiller vedligeholdelsen af de ofte 
fredede bygninger, indrettet på datidens driftssystemer og hushold, så 
specielle krav, at det ikke kan være rigtigt at anlægge de økonomiske 
betragtninger, som man normalt anlægger for erhvervsvirksomheder; 
navnlig om det er muligt at drive dem til en forrentning af den bundne 
kapital, der modsvarer det almindelige renteniveau. Forhåbentlig lø
ses problemerne – ellers kan det føre til tab af værdier ikke bare for 
godsejere, men for hele nationen. S. C.

Udsnit af målebordsblad, 1:20 000
3726 målt 1891, rettet 1938, enk.r. 1952
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60 Lammefjorden

Som den største af Odsherredbuernes inderlavninger ligger Lamme
fjorden mellem Vejrhøj buen og morænelandskabet omkring Svinninge
Gislinge – eller rettere lå, for det er i dag kun den yderste, mindste 
del af den, der er vanddækket.

Et sammenfald af politiske omstændigheder – konsolideringstrangen 
efter nederlaget i 1864 – og industrialiseringen, der skabte de tekniske 
og økonomiske muligheder, rejste en stemning for indvinding af ny 
landbrugsjord i Danmark, dels ved opdyrkning af de eksisterende res
sourcer, dels ved tørlægning af egnede lave vandarealer. Allerede i 
1852-54 tørlagdes 170 ha frugtbar dyndjord i Svinninge Vejle, og på 
initiativ af bl. a. lensbaron Zytphen-Adeler på Dragsholm, der ejede 
øerne ude i fjorden, dannedes »Aktieselskabet til Lammefjordens Tør
lægning«, der i 1872 fik kgl. koncession til at inddæmme og tørlægge 
Lammefjorden.

Videnskabernes Selskabs kort, 1:120.000
Som led i Videnskabernes Selskabs kortlægning af Danmark udkom i 
1771 »Den nordvestlige Fierdedeel af Siælland«. Det afbildede udsnit 
heraf viser den oprindelige fjords konturer med den smalle Svinninge 
Vejle, Lammeholmene og Hagestedøerne (Langøe). Fårevejle Kirke 
ligger på et fremspring på kysten, der ellers er ubebygget.

Geodætisk Instituts kort 1:100.000
Mens Videnskabernes Selskabs kortlægning ikke omfatter nivellement 
og derfor ikke har højdekurver, kan man på denne 200 år yngre kort
udgave finde den gamle kystprofil ved hjælp af kurvebilledet. Mod N 
danner det højtliggende randmorænestrøg stejle skrænter ned mod 
fjorden. Vejrhøjbuens vestlige runding kantes af en smal bræmme 
lavt land, ved Drags mølle ses igen skrænter, og mod S går den lavt
liggende moræneflade over i brede litorinaflader ofte med engsignatur. 
Siden stenalderhavets højeste vandstand er denne del af Danmark hæ
vet ca. 3,5 m, og litorinaskrænter ses da også flere steder.

I dag vil man næppe betragte den beskrevne kystlinie som den tør
lagte Lammefjords grænse. Den overskrides først, når man passerer 
den 50 km lange landkanal, der opsamler vandet fra de omliggende 
landområder samt Svinninge Vejle og leder det uden om fjorden til 
sluser ved Audebo og Gundestrup og via Dragsholm Kanal til Nekselø
bugten. En ca. 1,25 m høj vold langs indersiden af kanalen beskytter 
det tørlagte areal mod oversvømmelser.

Den 2,3 km lange dæmning er lagt på den oprindelige fjords smalle
ste sted fra Audebo på Tuse Næs til Gundestrup i Odsherred, hvorved 
et areal på ca. 5700 ha er afspærret. Pumpestationen, der skal dræne 
dette store område, er placeret ved Audebo.

Dæmningen påbegyndtes i 1873, og tørlægningen kom til at foregå 
i flere tempi, hvilket stadig spores i Lammefjordens fysiognomi. I 
1875 var vandspejlet sænket 2,7 m, i 1882 til ÷ 3,8 m og i 1907 til 
÷ 4,75 m. Efter hver af disse sænkninger lå et søareal tilbage indram
met af engstrækninger. Først i 1943 blev den fuldstændige tørlægning 
tilendebragt og grundvandsstanden sænket til ÷7–÷7,5 m. Hver ny 
sænkning betød en bedre dræning af de tidligere tørlagte arealer.

På grund af den store ækvidistance (5 m) fremtræder fjordbundens 
relief ret unuanceret på kortbladet. 0 m-kurven følger med små af
vigelser landkanalen, hele den vestlige og sydlige del er uden kurver 
med kotetallene ÷2m og ÷3 m. ÷ 5 m-kurven omslutter et lang
strakt område, der omtrent svarer til den sidst udtørrede sø. Dens pla
cering viser, at fjordbassinet er usymmetrisk med de største hældnin
ger og dybder i den nordlige del. I terrænet kan de midlertidige kyst
linier derimod ses som små spring i niveauet, fordi man ved hver ny 
udpumpning er standset, hvor fjordbunden dannede et naturligt bassin.

Mens kurvebilledet således kun giver grundlag for en grov regiona
lisering, afslører bebyggelses- og vejmønstre, at hver fase i tørlægning 
og kultivering har sat sit præg, dels på grund af forskelle i jordbund, 
dels på grund af skiftende principper for jordfordeling.

Bebyggelsen
Den oprindelige strandbred har tiltrukket bebyggelsen, mens bløde 
dyndjorde i den vestlige del trods det relativt høje niveau har med
ført et stort bebyggelsestomt område kun afbrudt af brugene på 
Inderø. Ud for Hørve og Gislinge møder man en tæt bebyggelse i

selve fjorden. Disse områder har et underlag af sand og moræneler 
og ligger i niveau 0–÷1 m, de blev omkring 1880 solgt som rektangu
lære parceller på 20 td land, og beliggenheden af ejendomme og veje 
viser stadig dette mønster. En stærkt bugtet vej markerer grænsen mel
lem dette først koloniserede område og de senere. Det er den gamle 
høvej, der førte ud til engene, og som blev benyttet både af folk fra 
fjorden og fra det høje land. Storø er udstykket i 4 statshusmandsbrug. 
Hele den østlige, yngre del af fjorden har få, men store ejendomme 
og et mere åbent vejnet.

1898 åbnedes Odsherredbanen med station på Mellemø. Omkring 
den opstod Fårevejle Stationsby, der i 1970 havde 884 indbyggere. 
Fårevejle Højskole rejst på Flintholmen 1907 kom til at præge og sti
mulere det lille bysamfund. Foruden almindelige oplandsbetjenende 
funktioner rummer byen Aspargescentralen, oprettet 1939, og siden 
1963 A/S Lammefjordens Grøntsagscentral. En del mindre industrier 
er opstået SØ for byen langs Adelers Allé, der går fra Fårevejle Kirke
by til Sandby Bro. Den har desuden været lokaliserende for kirke
byens vækst ud i fjorden, hvor Ny Fårevejle er opstået. I de seneste 
år er sommerhuskolonier udstykket på den sandede jord langs Nord
kanalen, der hørte under Grevinge-gårdene.

Landbrug
Det er dog landbruget, der i erhvervsmæssig henseende giver Lamme
fjorden en særstilling. Den varierede jordbund i forbindelse med de 
regulerede afvandingsforhold er udnyttet i et intensivt markbrug med 
mange specialafgrøder. Jorden kan klassificeres i dynd-, ler-, sand- og 
overgangsjorder, af hvilke især dyndjorden danner store flader.

Lammefjordens vandhusholdning får en særlig karakter, fordi jor
den ikke drænes ved naturlig afstrømning til havet. Når vandet fjernes 
ved pumpning, har man nøje kontrol over de mængder, der går ud, 
og kan tilbageholde nedbøren i jorden i tørre perioder. Vandet ledes 
til pumpestationen gennem et forgrenet kanal- og grøftesystem og løf
tes de 7-8 m til havniveau, hvorefter udløbet reguleres af en sluse. De 
åbne kanaler giver let adgang til vanding, og i vækstperioden ses tal
rige sprinkleranlæg i funktion. Derimod har drikkevandsforsyningen 
og udledning af spildevand skabt problemer, der først er løst med 
henholdsvis dybdeboringer og et biologisk renseanlæg i Fårevejle 
stationsby. Der udpumpes større vandmængder, end man skulle for
vente ud fra normaltallene for nedbør, afstrømning og fordampning 
på Sjælland, nemlig mellem 10 og 25 mio m3 vand pr. år afhængig af 
nedbørsmængden. De høje pumpetal skyldes en betydelig indsivning 
af vand (6-8 mio m3 årligt) fra det omliggende land, ellers ville plan
ternes vandbehov – 400 mm pr. år – ikke være dækket.

Oprindelig havde landbruget traditionel blandet drift med husdyr 
og foderafgrøder, der gav store ha-udbytter; senere har en speciali
sering i grønsager til konsum samt blomsterløg resulteret i lands
kendte produkter, der også eksporteres. De fleste brug er nu kvæg- 
løse, kornavlen, især hvede og byg, er vigtig, og frøgræs og lucerne 
spiller en vis rolle. I grønsagsproduktionen dominerer gulerødder, kar
tofler, spiseløg og asparges, der ligesom blomsterløgene har medført 
en stærk og specialiseret mekanisering. Driftsformerne er kapital- og 
arbejdsintensive, og i belastningsperioderne beskæftiges et stort antal 
løse medhjælpere. For grønsagernes vedkommende giver sammenslut
ning i avlerforeninger samt store private virksomheder en effektiv ver
tikal integration med vaskerier, pakkerier og salgsapparat, mens kon
traktavl navnlig omfatter blomsterløg, frø og lucerne.

Lammefjorden er administrativt delt mellem 3 kommuner, men 
samtlige landmænd betaler afgift til Lammefjordens Dige- og Pumpe
lag, der varetager »alle for tørlægningens opretholdelse nødvendige 
anlæg«. At det efter danske forhold store tørlægningseksperiment lyk
kedes, hænger sammen med flere forhold: Jordens afkastningsevne 
svarede til forventningerne, og vi har her stadig landets højeste ha
udbytter. Der er vist stor smidighed i tilpasning både til naturbestemte 
variationer og økonomiske svingninger. Endelig er mekaniseringen 
mere gennemført end de fleste andre steder i landet. R. H. J.

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1771.
Udsnit af 1-cm kort, 1:100.000 1413 og 1414, 

rettet 1962, enk. r. 1973
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61 Arealanvendelse i Hørve Lammefjord

I fortsættelse af beskrivelsen af Lammefjorden bringes her et kort 
over den landbrugsmæssige arealanvendelse i den del af fjorden, der 
ligger i Hørve sogn og – til sammenligning – det tilgrænsede »gamle« 
land ind mod Hørve by. Karteringen er udført af forfatteren i som
meren 1973.

Mod V er de 2 områder tydeligt adskilt af landkanalen, og grænsen 
markeres yderligere af en smal engzone, der udvides noget ned mod 
Hørve bro. S for denne blev landkanalen rørlagt i 1958 og de davæ
rende bredere engstrækninger, Hørve Enghave, optaget i Lammefjor
dens Dige- og Pumpelag. Afvandingen reguleres derefter via pumpe
stationen ved Audebo, hvorved engene har kunnet drænes og opdyrkes. 
De tidligere og nuværende enge udgør tilsammen Litorinahavets 
strandzone med højder mellem Ø og 3,5 m, og de begrænses mod mo
rænebakkelandet omkring Hørve af en højere eller lavere skrænt, langs 
hvilken der sker en udpresning af grundvand. En tidligere odde i 
Hørve Enghave har betinget en rækkebebyggelse.

Arealanvendelsen i de 3 morfologiske regioner, bakkelandet, strand
zonen og den tørlagte havbund, viser iøjnefaldende forskelle såvel i 
markstørrelser og -form som i afgrødesammensætning. Disse regio
nale variationer hænger for markmønsterets vedkommende sammen 
med tidspunktet for landbrugsejendommenes etablering, mens afgrø
demønsteret afspejler en vis ensartethed i driftsform i den enkelte 
region. Når enkeltregionerne alligevel viser varierende afgrødesam
mensætning, kan det tolkes som tilpasning til det lokale miljø, især 
fremkaldt af uensartede jordbundsforhold.

Gårdene på morænen dateres til udskiftningstiden og den ejendoms
udvikling, der fulgte efter. Hørve Enghave er på et tidspunkt ud
stykket til småbrug med de oprindelige englodders form. Hørve Lam
mefjord blev efter tørlægningen i 1873 udparcelleret i rektangulære 
ejendomme på 11 ha og bebyggelsen lagt dels langs landkanalen, dels i 
de dele af fjorden, hvor jordbunden var tilstrækkelig fast. Kun det 
østligste hjørne viser et andet ejendomsmønster og hører da også til 
en senere tørlægningsfase (1882-1907). Morænebakkelandet har store 
markfelter og afgrøder, der karakteriserer det blandede landbrug med 
husdyrhold og foderplanter: ca. 60% korn, mest byg med udlæg, ca. 
30% græs og 10% roer, herunder kontraktavl af sukkerroer; her er 
kun små arealer med specialafgrøder. Engene langs kanalen anvendes 
til græsning og virker bevarende på kreaturholdet. Hørve Enghave og 
Lammefjord viser derimod en broget mosaik af markfelter og et stort 
antal afgrøder. En optælling i Fjorden viser, at afgrøderne fordeler 
sig med 52% korn, heraf ca. 2/5 hvede, 3/5 byg og ganske lidt rug og 
blandsæd, 12% græs og grøntafgrøder, heraf halvdelen lucerne, og 
roer kun godt 1%. De resterende ca. 35% af arealet bruges til special
afgrøder fordelt således: gulerødder 15%, kartofler 4%, blomsterløg, 
asparges og spiseløg hver ca. 2 %; resten er andre afgrøder samt byg
ninger, haver og veje.

Den uensartede fordeling af afgrøderne i fjorden giver et billede af 
samspillet mellem planternes krav og det naturgivne miljø. Den mest

variable faktor er jordbunden, som det fremgår af nedenstående kort; 
den er udviklet på et stort dyndområde mod V, en sandbræmmet 
tunge af ler i den centrale del omkring jernbanen og et blandet område 
mod Ø med en kerne af ler omgivet af blandede jordbundstyper, der 
går over i rene dyndjorde i de lave områder omkring hovedkanalen 
Skjolds Løb og den tidligere sø. Dyndjordene er meget finkornede, 
kalk- og humusrige og med et højt reaktionstal. Man undgår at bygge 
på disse dybe, bløde dyndlag; ved udtørring bliver de til fint støv, der 
let hvirvles op og ligesom sandet i forårstiden ved fygning kan skade 
afgrøderne og tilstoppe grøfter og kanaler. Dyndjorden domineres af 
hvede, ofte vårhvede, da den lave beliggenhed forøger faren for frost
skader på vintersædens rødder; også byg er udbredt, og omkring 80% 
af alle arealer med spise- og blomsterløg findes her. Lerområdernes 
hovedafgrøder er byg og lucerne i store felter, mens sandarealerne vi
ser et uroligt afgrødemønster især af asparges og rug adskilt af læhegn 
og små nåletræsplantninger. Ved grænsen til Kundby Lammefjord har 
Hørve kommune i 1930 erhvervet og tilplantet et sandareal, der nu 
står med blandet løv- og nåleskov. På blandingsjordene er alle special
afgrøder repræsenteret, idet det sandblandede dynd med rigelig gødsk
ning giver store udbytter. Variationen i jordbund er ofte så stor selv 
inden for det enkelte brug, at der må tages hensyn til det ved valg og 
placering af afgrøderne. Afstand til kanalerne og dermed til kunst
vanding samt afstand fra gård til mark influerer også på afgrødeval
get; således er en del af de vestlige dyndarealer fordelt på mange, 
fjerntboende ejere, og her dyrkes fortrinsvis korn.

Selv på de enkelte brug opstår der en næsten bunden arealanven
delse. Asparges er således flerårig og flyttes derfor sjældent. De se
neste års lavere priser har dog betydet opgivelse af nogle af arealerne, 
men den forsvinder næppe helt; den dyrkes nu næsten kun på sand
jorde. Gulerødder er varmekrævende og dyrkes derfor på de lettere 
jorde. De forædlede sorter er modtagelige for sygdomme og kræver 
hyppig jordbehandling og sprøjtning, sædskifte er nødvendig, og de 
er meget følsomme for sand- og muldflugt. Gulerodsavlen har derfor 
medført læhegnsplantning og influerer på den øvrige markplan, idet 
man tilstræber at have overvintrende afgrøder mellem gulerodsmar
kerne. Markerne med blomsterløg, hovedsagelig tulipaner, må lokali
seres efter kanalerne, da kunstvanding er en forudsætning for velud
viklede løg. På samme mark dyrkes kun tulipanløg hvert 4. år, hvilket 
ofte har medført tilforpagtning af jord af hensyn til kontinuiteten i 
avlen. Da høsten falder først i august, kan man nå at tage en efter
afgrøde af sennep eller græs, der pløjes ned. På grund af sygdomsfare 
dyrkes tulipanløg og kartofler ikke på samme brug. Kartofler giver 
ligesom spiseløg det bedste produkt på sandblandede jorde, men kar
toflerne foretrækker et lavt reaktionstal, hvor løgene kræver en kalk
holdig jord. For alle gartneriafgrøder gælder, at de trives dårligt i 
monokultur, brugene må derfor satse på flere produkter eller veksle 
med kom- og grøntafgrøder. En særlig rolle spiller den kontraktavlede 
lucerne, der har en strukturforbedrende virkning på jorden, hvis frugt
barhed dog især opretholdes ved anvendelse af store mængder mine
ralgødning. Det er karakteristisk, at et brug i lang tid holder sig til de 
samme specialafgrøder; dels kræver avlen erfaring og ekspertise, dels 
er der investeret store summer i specialmaskiner til dyrkning og høst 
samt i bygninger med køle- eller tørringsanlæg til opbevaring af pro
dukterne. De værdifulde afgrøder muliggør, at de oprindelige brug på
11 ha stadig kan forsørge en familie, men brugssammenlægninger og 
-udvidelser er almindelige. Sjældnere praktiseres vertikal integration, 
hvorved den videre behandling af afgrøderne sker på gården (gulerods
og kartoffelvaskerier, drivhuse til drivning af tulipaner).

Har man fulgt udviklingen på Lammefjorden gennem en årrække, 
er det dog tydeligt, at der stadig sker ændringer i produktionen som 
følge af markedssituationen og tildels også af hensyn til mængden og 
fordelingen af arbejdet. Sådanne ændringer sker dels på den enkelte 
brugers initiativ, dels gennem organisationernes oplysnings- og for
søgsvirksomhed. Årene 1970-73 viste således nogen fremgang for de 
traditionelle landbrugsafgrøder og stagnation eller en lille tilbagegang
- (asparges, blomsterløg) – for specialafgrøderne.

R. H. J.

Lammefjordens jordbundstyper. Efter landinspektør L. Petersens »Jord
bundskort over den tørlagte Deel af Lammefjorden«., 1907.
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62 Vejrhøjbuen – Ordrup Næs – Fritidsområde

Kortudsnittet dækker det sydlige Odsherred i NV-Sjælland. Den lange 
kystlinie mod Sejerøbugt, bl. a. betinget af Ordrup Næs, er et af de 
mest iøjnefaldende træk og har struktureret arealanvendelse og funk
tioner langt ind i landet.

Terræn
Højdekurvernes tæthed og forløb afslører en stor variation i terræn
former, der geologisk kan forenes i begrebet »den glaciale serie«. Vejr
højbuen, den sydligste af de 3 randmorænebuer i Odsherred, når om
trent ud til kysten ved Veddinge Strand og strækker sig derfra i lange, 
parallelle bakkestrøg mod SV, hvor den igen når kysten og kulmi
nerer i Vejrhøj 121 m o. h. for så at afsluttes i en vældig skråning. 
Den højeste bakkeryg kaldes lokalt Åsen, jfr. Åshuse, og herfra skrå
ner terrænet i et storformet morænelandskab ned mod inderlavningen, 
den nu tørlagte Lammefjord (kort 60). Inden for Skamlebæk og Or
drup Strand vidner åbne kurver med stor afstand og slynget forløb 
om tilstedeværelsen af en ca. l km bred hedeslette, der mod S udvides 
ved Næsskoven med en udløber ind mellem Højbjerg og Ordrup. Den 
fortsætter ud i Sejrøbugten, hvis bund har en meget ringe hældning. 
Det bakkestrøg, der opbygger Ordrup Næs og kan følges til Knarbo 
Klint, hvor det møder Vejrhøjbuen, har lavere højder og hører ikke 
til samme glaciale enkeltserie. På Ordrup Næs og stedvis langs Nekselø 
Bugt eroderer havet til stadighed og danner nøgne klintpartier med 
hyppige nedstyrtninger af materiale.

Større områder med marine dannelser findes dels som hævet sten
alderhavbund V for Vindekilde, dels som tørlagt recent havbund i 
Lammefjorden, der således i stenalderen kun var skilt fra Nekseløbug
ten ved en smal »landbro«. Hævningen siden Stenalderhavets højeste 
vandstand er ca. 3,5 m, og nyt land er ved oddedannelse under stadig 
opbygning. Sanddobberne er en enebærbevokset klitdannelse på den 
hævede havbund. Der er kun få vandløb, men mange afløbsløse lav
ninger. Den underjordiske afstrømning fra bakkebuens inderside op
samles i Lammefjordens landkanal.

Arealanvendelse
For store dele af området er den nuværende arealanvendelse dikteret 
af dets rekreative kvaliteter, der næsten har udkonkurreret de land
brugsmæssige. Ældre kortblade viser, at dette skift er accelereret stærkt 
siden 2. verdenskrig. Bortset fra nogle små arealer med løvskov er 
hele området gammelt landbrugsland. Landsbyerne Fårevejle, Ris, 
Vindekilde samt torpbyerne Stubberup, Kårup og Ordrup ligger pla
ceret ved tidligere kyster eller i lavninger i terrænet. Hovedgården 
Dragsholm, der i 1566 overgik fra kirkegods til kongeligt len med 
hele Odsherred under sig, inddrog i 1641 Vindekildes jorder og ned
lagde de fleste gårde. For de øvrige landsbyer medførte udskiftningen
o. 1800 en stærk spredning af gårde og huse. Af de større gårde er 
Vejrhøjgård tidligere avlsgård under Dragsholm, der i 1849 oprettede 
Næsgården som forpagtergård ved sammenlægning af jord fra gårde i 
Ordrup-Kårup. Stubberupholm kom til efter tørlægningen af Lamme
fjorden i 1873.

Mens den indvendige del af Vejrhøjbuen og især Lammefjorden er 
landbrugsjord af høj bonitet, er udvaskningszonen, hedesletten og klit
områderne meget sandede og giver kun lave ha-udbytter. En konse
kvens heraf blev plantningen af Næsskoven kort efter Næsgårdens op
rettelse, og i 1902 anlagde baroniet Dragsholm Kårup Skov. Kombi
nationen af en attraktiv kyststrækning med overvejende god strand
kvalitet, et højtliggende bagland og efterhånden gode trafikforbindel
ser til København har sammen med den øgede fritid medført en næ
sten total ændring fra beskedent landbrug til forskellige former for 
rekreativ anvendelse.

Sommerhuse
De privatejede sommerhusgrunde dækker størsteparten af det rekrea
tive areal. De fremtræder som »kolonier« med forskelligt præg efter 
beliggenheden, udstykningstidspunktet og de servitutter, der gælder 
for dem. På kortbladet har ældre sommerhusområder med undtagelse 
af Bjergene skovsignatur, mens de nyere er klassificeret som haver.

Før 1940 fandtes kun ganske få sommerhuse. Området lå afsides, 
og datidens livsstil var en anden. Ferie var ikke lovfæstet og weekend

frihed ukendt. Endnu var toggangen til Fårevejle Station beskeden, 
vejnettet mangelfuldt, og kun få havde egen bil. Det bør dog nævnes, 
at en enkelt husmand i 1927 begyndte en udstykning ved Ordrup Strand. 
Det ældste og mest særprægede samlede sommerhusområde ligger i 
Bjergene. Det dateres til 1940 og består af de oprindelige husmands
brug suppleret med enkelte nyopførte huse. På privat initiativ gen
nemførtes en fredning med krav om grundstørrelse på mindst 3 td 
land, forbud mod beplantning af ageren samt strenge regler for be
byggelsen, der skal bevare det gamle særpræg. Kun ét brug drives 
endnu, fritidshusene har bortforpagtet jorden. Området har stor land
skabelig værdi og er ved by- og landzonelovens ikrafttræden 1969 lagt 
under landzone, så det åbne præg er sikret.

Da A/S Dragsholm i 1942 solgte Næsgården, blev den kystnære del 
af Kårup Skov og vestsiden af Ordrup Næs udstykket i ret store 
grunde. Et tilsvarende område ses ved Veddinge Strand og Skamlebæk 
Strand, her opstået ved successiv udstykning af husmandsbrug siden 
slutningen af 1930’rne.

Senere udstykninger bærer præg af det stærkt øgede pres på som
merhusarealer. Jorden købes nu op af udstykningsfirmaer og sælges 
som relativt små grunde. Den sidste disponible kystbræmme med ac
ceptabel strandkvalitet, Ordrup Strand, blev solgt i løbet af 50’erne 
og fremtræder som en tæt bebyggelse, undtagen yderste række, der er 
ældre. Tiden var nu inde til at »tage hul« på baglandet, og gårdene i 
Ordrup-Kårup har leveret jord til et bredt bælte af sommerhuse langs 
vejen til Veddinge. Kun 2 gårde drives endnu, begge af bylandmænd. 
Som et foreløbigt sidste træk er de gamle husmandsbrug på Åsen ind
draget i udstykningsaktiviteten. Disse grunde har oftest en vid udsigt, 
der opvejer afstanden til stranden.

Mens sommerhuspionererne var en lille gruppe, der foretrak det 
uberørte Odsherred for det lettere tilgængelige NØ-Sjælland, er de 
sene udstykninger en følge af, at privatbilen har elimineret afstands
faktoren. Samtidig har nye krav måttet opfyldes: bedre og tættere vej
net, el- og vandforsyning samt servicebetjening i landsbyerne, især 
Ordrup og Fårevejle. Vi har ikke i Danmark systematiske data om 
fritidens anvendelse, men sporadiske undersøgelser har vist, at fritids
huset prioriteres højt. Ved placering spiller orientering mod strand en 
stor rolle, men også andre fritidsinteresser og pleje af sociale kontak
ter er afgørende.

Andre fritidsarealer
Længe før sommerhusepoken havde FDF i København i 1917 købt 
ca. 30 td land af hedeslettearealet ved Ordrup til brug for sommer
lejren Klinteborg. Efterhånden er flere feriekolonier kommet til, se 
f. eks. hedeområdet nord for Sanddobberne, Ordrup Strand og Skam
lebæk Strand.

Først sent har det offentlige erhvervet fritidsarealer. Sanddobberne 
ejes af Statens Jordlovsudvalg, men administreres af Dragsholm og 
Svinninge kommuner, 5000 m2 er udlagt til campingplads. Offentlige 
strandarealer med parkeringsplads er etableret ved odden nord for 
Sanddobberne, ved Ordrup og Veddinge Strand.

Endelig kan det nævnes, at Skamlebæk Radiostations åbne hede
areal, hvortil der ganske vist ikke er adgang for publikum, har bevaret 
den frie udsigt over bugten, som sommerhusrækkerne lukker for.

Foruden fredningen af Bjergene er et stort areal i Veddinge Bakker 
samt 3 mindre områder på Ordrup Næs, bl. a. den yderste spids, Næb
bet, fredet. Området ligger i Dragsholm primærkommune, ifølge hvis 
dispositionsplan yderligere et areal er udlagt til sommerhuse, hvilket 
har sat fart i de sidste udstykninger. Området tænkes ikke udvidet på 
grund af den belastning, det vil medføre, dels på landskabet, dels for 
de mennesker, hvis rekreative behov gerne skulle tilfredsstilles. Det 
optimale antal landliggere afhænger dog noget af publikums ønsker, 
ved koncentrerede aktiviteter (marina, camping) kan det øges noget, 
og af de eksisterende sommerhusgrunde er endnu kun halvdelen be
byggede. Med undtagelse af Lammefjorden opfylder området de be
tingelser, der kan stilles til en fremtidig naturpark. R. H. J.

Udsnit af 4 cm-kort, 1:25.000,
1413 I NV og 1414 II SV, 1970-71
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63 Halsnæs – Frederiksværk – En jernindustriby

Halsnæs
Halsnæs er ligesom Rørvig Halvøen og Hornsherred landskabeligt at 
opfatte som mosaikker af morænelandskaber og fladt marint forland. 
På nedenstående kort er landskabsformerne analyseret. NØ for Fre
deriksværk ligger Arrenakke-højdedraget, der ved Vinderød har pla
teau-karakter. De skovklædte stejlskråninger mod V er Stenalderhavets 
kystklinter. Den østlige afgrænsning af dette plateau dannes af en 
række skred efter bortsmelten af dødismasser.

Nord- og sydkysten er vidt forskellige. Nordkysten er eksponeret 
for kraftige bølgepåvirkninger, en »linealkyst«, dvs. en moden udlig
ningskyst. Sydkysten er en lækyst, hvor marin forlandsdannelse finder 
sted på grundlag af nedbrudt materiale fra Klintebakke Ø for Lynæs. 
Kysten er en dobbeltkyst, idet man bag forlandsbræmmen møder 
Stenalderhavets nu »døde« kystklinter fx ved Sølager.

Landsbyerne ligger jævnt spredt i de lerede, jævnt bølgede moræne
landskaber, men ikke i det stærkt kuperede, sandede israndslandskab 
mellem Hundested og Lynæs. De marine flader er uden bebyggelse, 
da de før dræningens tid var vandlidende sump- og moseområder. Ud
flytningen har været meget intens, og flere gamle landsbyer er kun 
repræsenteret ved en en enkelt (Hald) eller et par gårde (Ellinge). Om
kring de tidligere bugter fra stenalderen ligger gårdene som typisk 
randbebyggelse med agre i morænelandet og græsningsarealer på de 
marine flader, der nu er opdyrket og yder større udbytte end moræne
jorden. Grønnæssegård repræsenterer godsbesiddelsen. Kikhavn og 
Liseleje er gamle fiskerlejer, hvor bådene stadig landes på stranden. 
Hundested er den moderne fiskeri- og færgehavn (Grenå og Rørvig) 
tillige med stationsbypræg efter Hillerød-Frederiksværkbanens udbyg
ning (1916). Lynæs var oprindelig en fiskerihavn, men fungerer nu 
mest som »marina« for lystkuttere. De tidligere ubefolkede dele af 
Halsnæs er nu intensivt udnyttet som rekreative områder. Halsnæs – såvel som 
de andre halvøer på kortet – og N-kystens fortsættelse mod 
Ø er landets mest udviklede sommerhusområde, Storkøbenhavns fe
rieland.

Sandflugten
Mellem Liseleje og Tibirke ligger et område, der med undtagelse af 
Melby Overdrevs lynghede præges af skovene: Liseleje- og Asserbo 
plantager, Troldeskoven og Tisvilde Hegn. Hele denne egn var tidli
gere frugtbart agerland med landsbyer og med en herregård, Asserbo,

hvoraf kun nogle ruiner er tilbage, efter at sandflugten fra det 16. årh. 
og indtil midten af det 18. årh. havde lagt hele dette kulturlandskab 
øde. Metertykke sandlag dækker nu de gamle agre, og vandreklitternes 
rimmer (kortets symbol 14) antyder ved deres V-Ø orientering para
belklitternes marchretning, når de af hylende vestenstorme blev dre
vet østpå. Ellemosens fugtige lavning S for Tibirke Bakker satte en 
grænse for sandmassernes videre fremtrængen. Opførelse af lægærder 
og jordvolde samt tilkørsel af våd tang i tusindtal af læs på »sand
skritterne« viste sig at være uden virkning, men efterhånden nåede 
man frem til skovplantning som et effektivt middel i kampen mod 
sandmasserne. De førnævnte skove er alle anlagt som sandflugtsplan
tager, og de kystnære dele har stadig bevaret denne karakter.

Sandflugten stoppede også Arresøs afløb, Arrenakke Å, der den
gang havde udløb i Roskilde Fjord. Det medførte vandstigning i 
Arresø, så oversvømmelse af markerne langs søbredderne fulgte i de 
øvrige ulykkers spor. Statsmagten måtte gribe ind, og i årene 1717-19 
blev der gravet en kanal fra Arresø gennem det høje moræneplateau 
ud til Roskilde Fjord, hvis vandflade lå 4 m under søens. Det var med 
datidens teknik en meget betydelig præstation.

Frederiksværk
Da kanalen var færdig, var der slet ingen bebyggelse på engene neden 
for de stejle morænebakker, men vandkraften virkede her – som så 
mange andre steder – som initial lokaliseringsfaktor for industri. Be
gyndelsen var pauver, idet den første kgl. bevilling blev givet til – en 
agatslibemølle. Agater var dengang en vogue i de højere kredse! En 
indvandret franskmand, Peyrembert, anlagde et kanonværk, men gav 
hurtigt op. I industrihistorien oplever man gang på gang, at det er en 
enkelt person, der forener sans for lokalitetens muligheder under de 
givne konjunkturer med organisations- og forretningstalent. Her var 
det generalmajor I. F. Classen, som af Frederik d. V fik overladt det 
krakkede kanonværks bygninger. Denne dristige og hårde forretnings
mand opbyggede en stor produktion af krudt, kugler, kanoner og an
det krigsmateriel i en tid, hvor der var brug for alt, hvad der kunne 
fremstilles. Riget fattedes penge, men Classen var også en storkapita
listisk organisator, der investerede i leverancer af krigsmateriel til den 
danske hær og flåde. Til gengæld overtog han statsjord med landsbyer 
og bønder, så han sluttelig ejede hele Halsnæs. Han kaldte sin virk
somhed og by Frederiksværk – en hyldest til monarken Frederik d. V. 
Classens magt fremgår også deraf, at han fik tilladelse til at oprette 
hovedgårdene Grønnæssegård og Arresødal på et tidspunkt, da dette 
ellers ikke mere fandt sted.

Tanken om oprettelse af et dansk stålvalseværk baseret på jern
skrot kom frem i 1940’erne; det blev bygget i Frederiksværk på op
fyldte fjordarealer og med egen havn, hvortil skrotmængderne bringes 
med coastere. Et mindst lige så vægtigt argument for placeringen har 
været hensynet til industritraditionen. I Frederiksværk er befolkningen 
gennem flere generationer blevet jernindustriminded – et forhold af 
største praktiske betydning. Der fremstilles plader til skibsbygning, 
og ca. halvdelen af landet behov kan dækkes derved. Desuden produ
ceres der profiljern af mange typer. Befolkningsudviklingen fremgår 
af nedenstående tabel:

År 1801 1850 1901 1930 1940 1950 1960 1970
Indb. 505 737 1431 2352 2941 5181 6155 8503

Det ses, at stålvalseværkets oprettelse bevirkede en kraftig stigning i 
indbyggertallet. Værket har nu godt 2000 ansatte. Medens danske byers 
industrier almindeligvis har mangesidet karakter, er Frederiksværk 
den eneste, der kan betegnes som jernindustriby, idet langt over 50% 
af lønarbejderne er ansat i jern- og metalindustrien. Frederiksværk har 
en anden væsentlig funktion, idet den er serviceby for et af Danmarks 
største sommerhusområder. A. S.

Udsnit af 1 cm kort, 1:100 000
1514, rettet 1963, enk. r. 1970

1. Morænebakkeland, 2. Moræneflade, 3. Flodslette, 4. Marint forland,
5. Israndslinier (A og B), 6. Stenalderhavets kystlinier, 7. Stenalder
havets kystklinter, 8. Klinter, nedbrydning ophørt, 9. Klinter under 
nedbrydning, 10. Klitkyst, 11. Fladkyst under tillanding, 12. Fisker
lejer og fiskerihavne, 13. Gamle landsbyer, 14. Sandflugtsterræn med 
klitrimmer.
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64 Anholt

Anholt ligger midt i Kattegat, omtrent lige langt fra den jyske og den 
svenske kyst (ca. 45 og 46 km) og er knap 22 km2. Som mange isole
rede småøer har Anholt ry for at være ejendommelig. Øens overflade
udformning er da også særpræget, selv om den er beslægtet med, hvad 
man i mindre skala finder fx på Hjelm. Begge øer består af en moræ
nebakkeknude og af »hævet havbund«. For Anholts vedkommende 
ligger morænekernen mod V og er kraftigt markeret ved sin højde og 
sine klinter. De største bakker, Nordbjerg (39m) og Sønderbjerg(46m), 
flankerer morænelandet, der i midterpartiet er lavere, men stadig 
ujævnt. Tidligere fandtes omkring Stisholm og Karisholm en mose
og engstrækning, som nu er afvandet. Klinterne mod V er levende – stedvis 
under nedbrydning. I Stenalderhavets tid udgjorde moræneknu
den hele øen, hvis østkystlinje nu ses som relativt svagt udformede 
klinter på »bagsiden« af bakkelandet.

Den næstældste landskabskomponent er den store, trekantede slette, 
Ørkenen. Trods en relativ landhævning på 8-10 m er betegnelsen »hæ
vet havbund« noget misvisende for denne; der er snarere tale om sy
stemer af strandvolde, dannet under indflydelse af landhævning. Tyde
ligvis består Ørkenen nemlig af vældige strandvolde, hvoraf mange 
stråler ud fra området omkring »Kistehøj«, Ø for Sønderbjerg. Disse 
strandvolde strækker sig helt til nordkysten, hvor de skæres af strand
linjen, som allerede nævnt af A. Jessen, 1897. Under havets nedbryd
ning af bakkelandet er strandvoldene dannet i læ af dette og er så
ledes jo yngre, jo østligere de ligger. Nedbrydningen har tæret stærkt 
på bakkelandet, der antagelig tidligere har opfyldt det meste af det 
store lavvandsområde V for øen og, ikke mindst, den del af området, 
hvor det såkaldte Nordvestrev nu befinder sig. Overfladen af Ørkenen 
er præget af sandflugt. Især fra forstranden er sandet blæst bort og 
siden aflejret i vældige klitter, dels parallelt med kysten, havklitter, 
dels som indsande. Øens østlige pynt, Totten, skifter bestandig stør
relse og form. Den peger ud mod det berygtede Østerrev, der kan føl
ges mere end 10 km ud på meget dybt vand, hvilket gør det specielt 
farligt for skibsfarten. Revet må opfattes som en aflejring af materiale, 
der for størstedelen stammer fra øens vestside, og som af bølgeslaget 
er blevet transporteret østover langs kysterne.

Anholts kystomrids ændrer sig bestandig, men befinder sig i en na
turlig ligevægtstilstand, hovedsagelig bestemt af leverancerne fra ma
terialelageret i bakkelandet og de påvirkende kræfter, specielt bølge
slaget. Den af A. Schou konstruerede vindvirkeresultant (se fig.) viser 
derfor også god overensstemmelse mellem sin retning og længdeaksen 
i det marint aflejrede land. Den dynamiske opfattelse af kystmorfolo
gien bestyrkes af nogle iagttagelser, hvoraf et par skal beskrives kort. 
Én er den historisk påviselige nedbrydning af den yderste ende af 
Østerrev, Knoben, som antagelig står i forbindelse med aftagende 
mængder af transporteret materiale, efterhånden som de vestlige klin
ter er blevet nedbrudt. En anden er erosionen af nordkysten efter hav
nens anlæg.

Knoben var 1583 en lille ø som vist på et kort i »Spieghel der Zee
vardt«. I 1692 rapporteres om Østerrev, at det er ca. en mil langt og

en kvartmil bredt, og at det afsluttes med en sandgrund, Knubben. På 
denne var det hensigten at anlægge et fyr. 1694 opmålte søkortdirektør 
Jens Sørensen Østerrev og Knoben. Hans kort er desværre forsvundet, 
men i hans journal hedder det, at »Knubben (som) er tør oven Vands 
med smaa Stengrusel paa er lang 170 Favne, 7 Favne bred«. Efter en 
fornyet opmåling 1700 opgaves lykkeligvis ideen om at opføre et fyr 
på Knoben, som for øvrigt nu er helt forsvundet fra havoverfladen 
og stærkt reduceret under vandet.

Havneanlæggets virkning kan anskues ved sammenligning mellem de 
viste kortudsnit. På kortet fra 1792 bemærkes det, at Totten er meget 
lang. På vestsiden kan det sted, hvor Nordvestrevet slutter sig til land, 
ses som et lille næs. 1957-kortet viser de ændringer, der er sket siden 
havneanlægget 1902. Totten er blevet forkortet med mere end 1 km, så 
fyrtårnet nu ligger på et fremspring på kysten, stærkt udsat for frem
tidig erosion. Mod V er et marint forland, Flakket, på mere end 1 km2 
blevet opbygget. Havnen har skabt de læ- og aflejringsbetingelser, der 
har muliggjort Flakkets opbygning og samtidig svækket materialebe
vægelsen østpå. Derefter har bølgeerosionen fået bedre betingelser; 
Totten og Knoben er ved at forsvinde. Efter moderne opfattelse af 
kystprocesserne er der intet mærkeligt ved den observerede udvikling, 
men omkring 1900 mente man, at byggestedet for havnen var en slags 
nulpunkt for materialevandringen. Man må trøste sig med, at et andet 
påtænkt byggested, nemlig Pakhusbugten, ville have haft lige så vold
somme og utilsigtede konsekvenser.

Flere fund viser, at Ørkenen har været skovklædt. Antagelig har 
udviklingen af klitlandskaberne fundet sted efter, at skovene var blevet 
fjernet. Hvordan dette er sket, vides ikke. En populær teori går ud på, 
at svenskerne har brændt skovene, en anden at skovene er blevet brugt 
som brændsel til det gamle fyr. Sandsynligvis er det dog snarere ryd
ning af skoven til brændsel og tømmer, der har bragt skoven til fald. 
Yderligere har græsning og høslæt effektivt kunnet forhindre dens 
genvækst.

Levevilkårene på Anholt har altid været temmelig barske. I største
delen af historisk tid har livet været på selvforsyningsbetingelser. Land
bruget var stort set begrænset til bakkelandets magre jord. Fra 1801 
har vi fra den stedlige præst, L. Bynch, en beskrivelse af landbruget. 
Dengang var der på Anholt 16 halvgårde, alle i fæste og alle belig
gende i Anholt by. Omkring gårdene dyrkedes byg; i større afstand lå 
agerjord bl.a. omkring Karrisholm og op ad Nordbjerg og Sønder
bjerg. Den foretrukne kornart var dér rug, men jorden var så let, at 
faren for sandflugt var overhængende. Trods en brak på omkring 8 år 
blev afgrøden ikke af blot nogenlunde størrelse. Årsagen hertil var 
bl.a., at kvægholdet var ringe, så gødskning fattedes. Øens 70-80 køer 
fik ikke græs nok fra det lille engareal og brakken, men måtte yder
ligere fodres med marehalm. Fåreholdet var næsten helt henvist til 
klitgræsning og forhindrede dermed en genvækst af plantedækket. 
Landbruget på Anholt skildres som værende meget tilbagestående; 
dermed rimer det, at udskiftningen først fandt sted 1852. Fæstet af
løstes så sent som 1902.

Naturligvis forslog landbruget ikke som næringsvej selv for øens 
kun ca. 130 indbyggere omkring 1800. Fiskeriet måtte supplere. Man 
fangede specielt rokker, som var lette at tørre til salg; til eget forbrug 
fangede man flyndere, hornfisk og sild alt efter årstiden. Næsten al 
fangst skete ved hjælp af garn, hvoraf de større betjentes af mange 
både i fællesskab.

Fra 1800 til 1900 blev befolkningen godt og vel fordoblet og kulmi
nerede omkring 1930 med over 400 mennesker. Baggrunden for stig
ningen efter 1900 var en omlægning af fiskeriet til anvendelse af større 
kuttere, der brugte snurrevod. Dette var kun muligt takket være den 
nye havn. Desværre varede det gode fiskeri ikke længe. Befolkningen 
er nu igen kun godt 200. Til gengæld er en ny næringsvej, turismen, 
blevet en vigtig indtægtskilde. En flyveplads Ø for byen kan både 
støtte dette erhverv og formindske de ulemper, øens isolation kan føre 
med sig. Måske er turismen det erhverv, der kan vende Anholts isola
tion og magre land til rigdom. S. C.

Udsnit af 2 cm kort, 1:50000
1415 IV, udarbejdet 1953-57, enk.r. 1970

og Videnskabernes Selskabs kort over Anholt 1792, formindsket

Vindvirkeresultant beregnet for Anholt Fyr. For hver hovedkompas
retning er vist en retningsbestemt størrelse, der er et produkt af målte 
vindstyrker (> 4 Beaufort) og deres tilsvarende hyppigheder. De en
kelte størrelser er geometrisk adderet til en resultant. Det er forudsat, 
at længden af de fri stræk i de forskellige retninger er uden betydning.
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65 Roskilde Fjord – Vikingeskibe i Peberrenden

Fjordlandskabet er i væsentlig grad med til at karakterisere den øst
danske natur, og især gælder det fjordens inderste dele som fx Ros
kilde Fjords fra Bognæs i S til snævringen med Peberrenden i N mel
lem Skuldelev Ås i Hornsherred og LI. Rørbæks morænebakke i Fre
deriksborg amt. Man er her ca. 50 km fra udløbet i Kattegat, hvor 
kysten er præget af de kraftige bølgevirkninger og rullestenenes raslen 
i havstokken langs den snorlige kystlinje. Her i fjordens indre del gi
ver de omliggende morænebakker læ, vandspejlet kan være så blankt, 
at man på de lavvandede flak fra båden kan følge fiskestimerne mel
lem bundens planter, og kystlinjens forløb er så uregelmæssig med 
vige og fremspring, at end ikke det svageste tegn på udligning er at 
spore. Hvad udstrækning angår, er fjordarealet også utroligt varieret. 
Bredninger veksler med snævringer og løb, og småøer, af hvilke 
Eskildsø er den største, forekommer på kortudsnittet i et antal af 
ca. 25, ofte i klynger som fx Jyllinge Holme. De mindste holme er 
talrige, men så små, at de ikke kan registreres på kort i denne måle
stok. Mange tidligere øer som fx Risø og Vedderholm er nu ved til
groning blevet landfaste. Kysterne er praktisk taget overalt bræmmet 
af tilgroningsforland af varierende typer, rørsump eller strandenge. 
Medens mødet mellem hav og land ved yderkysterne former sig med 
dramatisk pludselighed, hvor stejle ler- eller kridtklinter brat hæver 
sig op af de frådende vandmasser, så sker det ved de indre fjordkyster 
på idyllisk vis uden skarpe modsætninger, idet strandengenes grønne 
flader og rørsumpens amfibialske randzone afgrænses vagt og ube
stemt fra det lavvandede flak udenfor. Det er sådanne idylliske fjord
kyster, der fik H. C. Andersen til at udbryde: »Hvor reder Sommeren 
vel Blomstersengen mer’ rigt end her ned til den aabne Strand«.

De indre fjordkyster indbyder direkte til en forklarende beskrivelse, 
der behandler bestanddelene i kronologisk dannelsesorden og bringer 
de forskellige terrænelementer i årsagssammenhæng, fordi stærke hav
kræfter ikke her i synderlig grad har fjernet beviser for tidligere til
stande, hvorved fortidens topografi relativt let kan læses ud af nutids
landskabets former. En væsentlig del af ændringerne siden istiden 
skyldes de vekslende havniveauer, men da den sidste fase i dette om
råde er en relativ landhævning på 3-4 m, ligger tidligere stadier i kyst
udviklingen inden for en bræmme af marint forland med meget veks
lende bredde ved Hellesø, S for Østby, således 2 km fra nutidens 
kystlinie.

Den rigt indskårne kyst med de langt udragende halvøer og tilhø
rende marine oddedannelser i forbindelse med de talrige græsbevok
sede holme taler tydeligt om den relativt lange kystlinje, der er karak
teristisk for Danmark. Den er totalt opmålt til 7.400 km, dvs. 10 gange 
så lang som den kortest tænkelige, hvilket er et talmæssigt udtryk for 
landmassens opdeling eller – udtrykt på en anden måde – for den in
time forbindelse mellem land og hav.

Istidslandskabet præges af mange relativt små, isolerede bakker, som 
fx Bulbjerg NØ for Selsø, der med 34 m er en af de højeste. Stedvis 
gør også moræneflader sig gældende, således S for Selsø. Et markant 
bakkedrag er den 5 km lange og 20 m høje Skuldelev Ås, der har et 
slingrende forløb fra S mod N gennem Hornsherred Ø for Skuldelev.

Den er ved »skår« opdelt i 6 dele, og da den i hele sin udstrækning 
er omgivet af lave flader, Koholm Enge, Hovenge og Dybemose, er 
den synlig på lang afstand. Som det fremgår af et par grusgrave, er 
hele åsen opbygget af lagdelt sand og grus aflejret af en smeltevands
flod i en istunnels randnære, vide del, hvor nedsat strømhastighed har 
haft aflejring af det medførte materiale til følge. Skårene, som det 
sydlige Skt. Olavs skår, har givet folkefantasien stof til eventyr, af 
geologerne opfattes de som tegn på israndens diskontinuerlige tilbage
smelten. Skuldelev Ås er nu fredet sammen med Koholm Enge – så 
en enkelt af de danske åse vil kunne overleve betonalderen, der har 
betydet manges udryddelse. De initiale fjordlavninger må antages at 
være fremkommet ved smeltevandsstrømmens erosion. I Fastlandstiden 
var havniveauet i forhold til landmassen 40 m lavere end nu, og store 
floder udformede dybt nedskårne dale i smeltevandsfladerne. I fjor
denes indre dele, som her i Roskilde Fjord, er disse render at spore, 
men almindeligvis fyldt op med Stenalderhavets sedimenter. I fjordens 
havnære, nordlige del er den 16 m dybe Kulhus Rende en sådan resi
sterende floddal – her holdt åben af de store ind- og udstrømmende 
vandmængder.

Imellem istidslandskaberne ligger helt flade terræner fx fra Selsø Sø 
mod NØ uden om Østby og ud til fjorden; her er tale om et sund fra 
Stenalderhavets tid. De flade strækninger omkring Skuldelev Ås er 
hævet havbund fra samme tid. Værebro ådal er en 12 km lang fjord
arm fra Stenalderens højvandsperiode, hvori åen senere har formet 
sit leje. I nutiden er store dele af Stenalderhavets bund blevet marint 
forland, og den vegetative tillanding fortsætter.

Bebyggelsesmæssigt karakteriseres egnen ved store landsbyer som 
Skuldelev, Østerby og Sønderby, der trods udflytning af gårde har be
varet landsbymønstret, men kombineret med ny bymæssig bebyggelse 
som følge af servicefunktionerne. Storgodset er repræsenteret ved 
Selsø, Corfitz Ulfeldts gård, der ligger sælsomt isoleret og ubenyttet 
nær den stærkt tilgroende Selsø Sø,men tænkes indrettet til herregårds
museum. På Eskilsø findes ruiner af kirken til det kloster, der her – også i isoleret 
beliggenhed – blev grundlagt i 1100-tallet. Selsø Sø er 
fredet som fuglereservat, og lappedykkere og grågæs samles her i 
store skarer. Også Bognæs halvøen, som væsentligt er marint forland, 
har et rigt fugleliv i sine skove. Her er en af landets få hejrekolonier 
– og her kan man endnu opleve det stolte syn af en kredsende havørn 
over skov og fjord.

Vikingetidens skibstyper
Da Roskilde i det 12. årh. var blevet konge- og bispeby, var det en 
naturlig strategisk foranstaltning at sikre byen mod angribere, der 
kom ad søvejen. Her bød fjordnaturen på fordele, der kunne udnyttes, 
idet passerbare render og flak, man kunne strande på, danner et ual
mindeligt intrigant mønster, over hvilket kun få lokalkendte folk 
havde oversigt. Dette forhold blev klart belyst ved de fund, der blev 
gjort i Peberrenden ud for Skuldelev i 1962, fund, der tillige gav detal
jerede oplysninger om vikingetidens skibstyper. Her fandtes nemlig 
rester af 5 skibe, som lastet med kampesten var blevet sænket i den 
hensigt at hindre sejlads gennem renden, der var den eneste søvej til 
Roskilde. Det særligt betydningsfulde ved fundet var, at det omfat
tede 5 helt forskellige skibstyper. De to var krigsskibe, hurtigtsejlende 
langskibe, hvoraf det ene var 28 m langt med plads til 50-60 mands 
besætning – et fartøj, der har kunnet sejle til England. To var handels
fartøjer – det ene har kunnet klare Atlanterhavet og muligvis forsynet 
nordbokolonierne i Grønland, det andet var et mindre skib til Østersø
fart. Den sidste båd gør indtryk af at have været en færge til brug i 
fjordfarvandet. I Roskilde blev i 1969 opført en museumsbygning, 
Vikingeskibshallen, specielt for dette fund. Her genopbyggedes skibene 
af de plankerester, der var taget op i Peberrenden, i en hal med glas
vægge ud mod Roskilde Fjord, hvor de engang færdedes. Selv om det 
selvfølgelig var godt udtjente skibe, der benyttedes til denne blokering, 
vidner de alligevel tydeligt om en høj teknisk standard baseret på år
hundreders traditioner i Danmark og Norge. A. S.

Udsnit af atlasblad, 1:40 000
3026, udarbejdet 1931-32, enk. r. 1960

Skuldelev As. A. Moræne, B. Havbundsaflejringer, C. Lagdelt sand og 
grus, D. Tørv, 1. Morænelandskab, 2. Marint forland: hævet stenalder
havbund, 3. Moselavninger. Blokkanter: 2×4 km. Højdemål: ca. 
3 X forstørret. Axel Schou del.
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66 Gribskov – Rytterdistriktkort

Udsnittet af Christian Willars rytterdistriktkort fra 1720 giver et godt 
indtryk af dette landskabs dominerende topografiske træk før ud
skiftningen, nemlig af skovområdet og specielt af Gribskov, der i dag 
almindeligvis betragtes som Danmarks største skov. Størrelsen afviger 
dog ikke væsentlig fra Rold Skov, begge er mellem 50-60 km2. Selv 
om Nordsjælland stadig er skovrigt, er det dog i den hensende fat
tigere end på Willars tid, hvor skoven tillige var åben, modsat nu
tidens tydeligt afgrænsede skov.

Gribskov er ca. 12 km N-S og ca. 7 km Ø-V. Udsnittet giver ikke 
noget rigtigt indtryk af Gribskovs kuperede terræn, der hovedsagelig 
er dannet af randmoræner og når sin største højde i Multebjerg (89 m) 
og i øvrigt er præget af mange mindre moser og søer. I N findes 
Lodsbakken med fredede bøge, som tidligere tjente som sømærke.

Danmarks næststørste sø, Esrum Sø, oprindelig Ese Sø (gære sø), 
danner Ø-grænsen for Gribskov; søens bugtede afløb mod Dronning
mølle kanaliseredes i 1802-05. Kanalen tjente som transportvej for 
brænde fra Gribskov indtil 1873. Søborg Sø var i stenalderen en lav
vandet fjord med et smalt gab ved Gilleleje. Ved den senere landhæv
ning afsnøredes den til en sø. På en holm i denne byggede ærkebiskop 
Eskil i 1100-tallet den navnkundige borg, hvilket bidrog til, at Søborg 
et århundrede senere blev købstad. Såvel by som borg har forlængst 
haft deres storhedstid; af borgen er kun ruinerne tilbage. Søborg Sø 
er nu tørlagt ved en afvanding, der begyndte i 1700-tallet, men først 
i slutningen af 1800-tallet, gennem kanal til Gilleleje, gav et resultat, 
som bevirkede, at der i 1915 kunne udliciteres 237 parceller.

Gribskov er historisk set en rest af den sjællandske oldtidsskov. 
Tydningen af navnet Grib er uklar, men det er sandsynligt, at det 
knytter sig til gribsjord, der angiver et uindhegnet jordareal, som ikke 
ejes af nogen bestemt, i dette tilfælde en fællesskov.

I middelalderen var skoven delt mellem kongen og kirken. Efter 
reformationen overgik den til kongen, men ejerskiftet førte ikke til 
nogen ændring af dens vedligeholdelse; hornkvæg, heste og svin gik 
stadig løse i skov, overdrev og græsvang. Derimod indhegnede man 
dyrkede marker; man regner med, at skoven i NØ-Sjælland skulle 
levere materiale til vedligeholdelse af 1400 km risgærde. Så sent som 
omkring 1780 skiftede Gribskov og de andre kongelige skove karakter 
fra åbne skove til indhegnede og fik deres nuværende form og stør
relse. Udskiftningen satte en virkelig adskillelse mellem landbrug og 
skovbrug. Reminiscenser af den indkaldte forstmand von Langens re
formarbejde i de kongelige skove omkring 1760, bl. a. med indførelse 
af nåletræ i skovbruget, ses i Tinghus plantage, hvor de høje, tohun
dredårige lærketræer står som et monument over denne vigtige epoke 
i dansk forstvæsen.

Flere steder i skovområderne på Willars kort ses stråleformet ud
gående veje, i Gribskov såvel en ottestjerne som en syvstjerne. Et 
sådant stjerneformet vejsystem bemærkes også i det område, der nu 
indgår som slotspark til Fredensborg Slot. Denne udformning af sko
vens vejsystem blev foretaget af Christian den Femte med henblik på 
parforcejagten. Fra stjernen kunne man let følge drevet med hjorten 
og let komme til andre stjerner. Fredensborg Slot, påbegyndt i 1720, 
kom senere til at ligge i selve stjernen. Disse stjerner ses den dag i dag 
og er minder fra den tid, hvor én af skovens vigtigste funktioner for 
kongen og adelen var jagten; en anden var vildtleverancerne. Det var 
også overjægermesteren, som stod i spidsen for etaten, og ikke over
forstmesteren. Vildtet var en vigtig bestanddel af den kongelige hus
holdning; vildtleverancerne fra kongens skovdistrikter på Sjælland, 
Lolland, Falster, Møn og Bornholm i 1760’erne var flg.

1763:    652 krondyr 1764: 743 krondyr
379 dådyr 343 dådyr
115 rådyr 102 rådyr
625 harer 556 harer

3015 stk. fuglevildt 2045 stk. fuglevildt

Tallene og bogstaverne på Willars kort refererer til vange og kobler, 
der dels tjente til almindelige græsningsarealer for heste, dels til Fre
deriksborgstutteriets vange. Bogstaverne, ABCDEF, placeret i Esrum 
Sø refererer således til stutterivange. Frederiksborgstutteriet blev op
rettet i 1558; i omkring 200 år forsynede det hoffet med såvel køre

som rideheste. En ikke ringe del solgtes til de øvrige europæiske sta
ter. Stutteriet var inddelt i 12 vange med hver sin farvetype hest, i 
Cuirassier Vang, repræsenteret ved bogstav F, således en blåskimlet 
med sortfarvet hoved (Mohrenkopf). Sygdom og ufrugtbarhed afsted
kom imidlertid o. 1800 en nedgangsperiode. Forskellige redningsakti
viteter mislykkedes, og i 1840 ophørte Frederiksborgstutteriet.

Vangene var indhegnet med stengærder, og i hver af dem boede en 
vangemand. Ofte havde vangen navn efter hans profession. »D« står 
således for »Fendrichs Wang«, hvilket viser tilbage til en vangemand, 
som havde tjent i kongens hær. Enkelte af vangehusene findes endnu, 
fx ved søbredden til Esrum Sø; også nogle af de gamle vangenavne 
anvendes stadig. Kaptajn Abraham Christian Willars kort over Køben
havn, Frederiksborg og Kronborg rytterdistrikt er ét af de i alt syv, 
som Willar udarbejdede over rytterdistrikterne; de andre er Antvor
skov, Tryggevælde, Vordingborg, Koldinghus, Dronningborg og Skan
derborg. Kortene, der er anonyme, er kolorerede og forsynede med en 
fortegnelse på tysk over ryttergårdene og de respektive regimenter. 
Disse syv kort befinder sig i Det kongelige Biblioteks kortsamling. 
Målestoksforholdet varierer mellem ca. 1:33 000 og 1:70 000. Matri
kelarkivet er i besiddelse af et kort over Vordingborg distrikt i ca. 
1: 40 000. Kortene blev udført efter kongelig ordre og må sættes i 
relation til en omlægning af de økonomiske forhold for ryttergodserne 
i årene 1715-20. Ved ryttergodsernes oprettelse i 1670 slap distrikterne 
for at betale skatter, landgilde og andre afgifter mod at stille et be
stemt antal ryttere.

Efter E. Pontoppidans oplysninger var Willars kort et vigtigt kilde
materiale til kortene i Danske Atlas. Rytterdistrikterne kom med få 
undtagelser også til at indgå i en anden bemærkelsesværdig kortlæg
ning, idet det i 1768 besluttedes at begynde en matrikulering og kort
lægning af Antvorskov og Vordingborg rytterdistrikter og at fortsætte 
i de nordsjællandske amter. Arbejdet blev iværksat, og inden man i 
1772 besluttede at standse det, var Antvorskov og Vordingborg op
målt og kortlagt i 1: 4000, og der eksisterer stadig protokoller og kort 
fra denne matrikulering i Matrikeldirektoratet. Endvidere findes fra 
samme periode opmålingsprotokoller og kort over Virum, Vedbæk, 
Trørød, Bagsværd, Bloustrød og Tisvilde. Opmålingen fik ingen di
rekte skattemæssig betydning, men har til gengæld forsynet os med 
nogle meget fine kort til belysning af vort landbrug før udskiftningen.

I. R. K.

Udsnit i naturlig størrelse af Abraham Christian Willars håndtegnede 
rytterdistriktkort. Den bugtede linje markerer grænsen mellem Frede
riksborg og Kronborg rytterdistrikter. Efter koloreret håndtegning i 
Det kgl. Biblioteks kortsamling, 104×103 cm.
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67 Helsingør dispositionsplan 1973-1985

Det vigtigste grundlag for planlægningen af arealers anvendelse og 
placeringen af bolig- og industriområder, offentlige institutioner, tra
fikanlæg, rekreative områder osv. har hidtil været byplanloven af 
1938. Ifølge denne skulle kommunalbestyrelserne i købstæder og byer 
over 1.000 indbyggere udarbejde byplaner, der skulle godkendes af 
staten (fra 1973 miljøministeriet). I byplanerne angives, hvordan de 
enkelte arealer må anvendes, hvis ejerne vil bruge dem på en anden 
måde end tidligere (derimod kan der ikke pålægges ejerne nogen pligt 
til at foretage sig noget for at virkeliggøre planen).

Staten har imidlertid fritaget kommunerne for at udarbejde byplan
vedtægter overalt, hvis de fremlægger en oversigtlig plan for deres 
område – en såkaldt dispositionsplan. Den er ikke umiddelbart bin
dende for grundejerne og er derfor lettere at ændre, hvis forudsætnin
gerne om befolkningsudvikling, arealbehov, trafikformer osv. ændrer 
sig – eller hvis kommunalbestyrelsen skifter mening. Dispositionspla
nerne er derfor blevet den grundlæggende form for kommunale pla
ner. Kortet viser en del af dispositionsplanen for Helsingør kommune, 
godkendt af miljøministeriet.

Efter nye love fra 1973 og 1975 om landsplanlægning, regionplan
lægning og kommuneplanlægning vil byplanvedtægterne blive afløst 
af lokalplaner og dispositionsplaner af såkaldte kommuneplaner, som 
skal udarbejdes i alle kommuner. De skal i fremtiden ikke godkendes 
af staten, men amtsrådene (i hovedstadsregionen Hovedstadsrådet) 
skal kontrollere, at de stemmer overens med regionplanen for hele 
amtet (regionen). Regionplanen skal til gengæld godkendes af staten.

Helsingør kommune omfatter hele det hjørne af Sjælland, der lig
ger NØ for Esrum Sø. Den ligger så nær ved København, at mange 
mennesker med arbejde i København i de senere år er flyttet til kom
munen. Byrådet har imidlertid i den samlede dispositionsplan kun gi
vet plads for en meget begrænset vækst af de nuværende bydannelser 
Helsingør-Snekkersten, Espergærde, Kvistgård, Hellebæk-Ålsgårde, 
Saunte og Hornbæk. Formålet hermed er at fastholde kommunens 
smukke landskaber – hvoraf en del er fredede – som naturpark, hvil
ket er i overensstemmelse med regionsplanlægningens hensigter med 
hele den nordlige del af Nordsjælland. Den begrænsede vækst har 
desuden for kommunens skatteydere den fordel, at de anlæg af veje, 
kloakker, skoler og andre institutioner, idrætsanlæg osv., som befolk
ningstilvæksten nødvendiggør, bliver mere overkommelige. Den på 
kortet viste del af dispositionsplanen (Helsingør-Snekkersten) omfatter 
derfor hovedsagelig den nuværende bebyggelse, men dog også anven
delsen af endnu ubebyggede arealer i udkanten af byen.

Efter Perspektivplan Helsingør 1970-2000.

Efter Perspektivplan Helsingør 1970-2000.

Den nuværende boligbebyggelse er tæt i bykernen, mens den i for
stæderne hovedsagelig er åben og lav (villaer) – dog isprængt enkelte 
etagebyggerier og tætte, lave boligområder (række- eller atriumhuse). 
Bykernens bygninger anvendes dog ikke blot til boliger, men også til 
privat service (butikker, kontorer m. v.), håndværk og offentlig ser
vice. En stor del af bykernens huse er fredede og bevaringsværdige. 
Størstedelen af byens arbejdspladser findes dels her, dels i industri
områder lige ved siden af bykernen – med skibsværftet som byens 
dominerende virksomhed. Offentlig service – skoler m. v. – forekom
mer foruden i bykernen spredt rundt i forstædernes boligområder. Da 
størstedelen af trafikmålene – de fleste boliger og arbejdspladser og 
den meste service samt færgelejerne – ligger i eller umiddelbart ved 
siden af bykernen, er det gamle, smalle gadenet her meget stærkt 
belastet.

Selv med en begrænset befolkningstilvækst vil boliger, erhverv og 
institutioner lægge beslag på mere og mere etageareal. I planlægningen 
har kommunen haft den mulighed at give plads i bykernen for butik
kers og andre virksomheders udvidelser og at prøve at løse trafik
problemerne ved anlæg af store, nye gader og parkeringspladser. I 
mange byer er denne løsning valgt; byrådet i Helsingør har imidlertid 
foretrukket at sikre den gamle bydels bevaringsværdige karakter ved 
at anføre den som boligområde (så at udvidelser og ændringer til 
erhvervsformål stort set ikke er tilladt). På denne måde spares også 
de udgifter, store gade- og parkeringsanlæg ville have medført. Den 
nærmere udformning af bykernen fremgår af ovenstående kort.

Til gengæld er der udlagt betydelige arealer til industri og håndværk 
samt offentlig og privat service i byens udkant. Der er særlig grund 
til at bemærke flere små arealer reserveret til privat service rundt om 
i boligområderne samt et større areal til privat og offentlig service i 
den sydvestlige udkant, hvor de overordnede veje mødes ved »Prøve
stenen«. Detailhandelens placering på længere sigt fremgår af kortet 
til venstre.

På Prøvestensarealet skal placeres funktioner, der betjener hele 
kommunen, og som ikke må anlægges i bykernen. I dette aflastnings
center antages der efterhånden at komme varehus og anden detail
handel, rådhus, politi- og retsbygning, restauranter og liberale erhverv, 
svømmehal m. m. S. I.
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68 Mølleådalen – Et gammelt industriområde

Kortudsnittet viser et landskab, der er karakteristisk for store dele af 
Nordsjælland, men især forekommer i egnen lige N for København. 
Grundformen er et morænelandskab, der på store strækninger har ka
rakter af dødislandskab, fx meget udpræget i området Ø for Søllerød, 
medens det NØ for Lyngby danner en slags moræneflade. Det, der 
især præger landskabet, er imidlertid de store dalsystemer, b1. a. to af 
de store tunneldale, der hører til Furesø-systemet. I den nordlige af 
disse, der strækker sig fra Vedbæk over Nærum, Øverød til Furesøens 
Lille Kalv, er Søllerød Sø et af de dybest liggende partier. I den syd
lige tunneldal fra Klampenborg til Furesøen ved Frederiksdal er 
Lyngby Sø et af dalens dybe steder; den østlige strækning er knap så 
markant, idet Litorinahavet har udfyldt en del af den. I dalens nord
side langs Dyrehaven er der en række kilder, der har dannet halvskål
formede indskæringer (bl. a. den berømte Kirsten Pils Kilde), men 
dalsystemet, der herfra fører mod N gennem Jægersborg Dyrehave – Ulvedalene – 
er erosionsdale af postglacial oprindelse.

Områdets hovedvandløb er Mølleåen, der udspringer lidt V for Ba
strup Sø, gennemstrømmer tunneldalen med Farum Sø og Furesø og 
fortsætter stadig i tunneldalen gennem Lyngby Sø til Lyngby; her svin
ger den skarpt mod N ind i en ekstramarginal dal, som den følger til 
udløbet i Øresund S for Skodsborg. Man må vel forestille sig, at dødis 
i den sydlige tunneldal, og måske også mod nord, i et tidligt stadium 
spærrede for Mølleåen, der så udviklede sit løb midt imellem de to 
tunneldale. Af nedenstående kort ses det, at Mølleåen fra Frederiksdal 
til Lyngby falder godt 1½ m, men hele dette fald er i virkeligheden 
koncentreret ved Frederiksdal. På den resterende (ekstramarginale) 
del af dalen har åen et fald på ca. 19 m over ca. 9 km. Oprindelig har 
faldet været ret jævnt, men visse steder har indsnævringer og vade
steder bevirket, at det var særlig nemt at stemme vandet op i en mølle
sø: Fuglevad, Ørholm (Ørewaz), Rådvad (Raavad). På strækningen 
mellem Furesø og Øresund var der ialt 9 møller, der hver havde et 
fald på fra 1 til 3 m og en vandmængde varierende mellem 0,5 og 3 
m3/sek., dvs. op til 40 hk pr. møllested. Man kan forstå, at dette før 
dampmaskinens tid var en betydelig kraft, der blev udnyttet til andet 
og mere end blot kornmaling, men det er klart, at faldhøjden bevir
kede, at det fortrinsvis måtte blive ved hjælp af underfaldshjul, som 
de forskellige virksomheder havde i varierende antal (2-6). Det kunne 
dog også være brysthjul, som man så, da man skulle forsyne Lyngby 
Nordre Mølle med nyt hjul (1974), og antagelig har man også benyttet 
små overfaldshjul. De to øverste møller, Frederiksdal og Lyngby, 
havde yderligere den fordel, at de havde henholdsvis Furesø og Lyngby 
Sø som møllesø og således var uafhængige af andre møller. 1724 op
rettedes ved kgl. resolution et interessentskab, der b1. a. skulle sørge 
for, at møllerne ikke generede hinanden ved at stemme for vandet.

Møllernes alder har været meget diskuteret, og noget sikkert resul
tat nås vel aldrig, men både geografiske og historiske forhold taler for, 
at Lyngby Mølle er landets ældste, store vandmølle; møllestedet var

velvalgt med Lyngby Sø som møllesø med et godt fald på bagvandet 
bort fra møllen og en strøm, der kun meget sjældent fryser til. Anlæg
get skyldes rimeligvis indvandrede engelske munke, der arbejdede for 
ejeren – Københavns biskop – der ofte residerede på Hjortholm (nu 
ruin nær Frederiksdal). Vilhelm Marstrand ansætter opførelsen til ca. 
1028, altså under Knud den Store, hvis forbindelser til England er vel
kendte. Der hersker også en del tvivl om de andre møllers grundlæg
gelsesår (særlig Strandmøllen), men ifølge Marstrand har rækkefølgen 
været denne: Lyngby 1028, Frederiksdal 1172, Brede 1250, Ørholm 
1250, Stampen 1275, Fuglevad 1416, Strandmøllen 1582, Rådvad 1643 
og Nymølle 1650.

Selv om de fleste af møllerne rimeligvis har været kornmøller, var 
vandkraften ved alle møllestederne så stor, at den industrielle udnyt
telse allerede i middelalderen har været det dominerende, men oplys
ningerne herom er meget sparsomme. Man kan dog roligt gå ud fra, 
at Mølleådalen virkelig er dansk industris vugge, og specielt kan det 
fastslås, at mange industrielle nyheder har fået deres start her: krudt, 
papir, valkning m. m. Derimod er det svært at finde ud af, hvilke møl
ler der har været oprindelsessteder for de forskellige industrier. Mest 
sandsynligt er det, at det har været Brede og Ørholm, idet de ikke var 
kornmøller, men tilhørte de københavnske felberedere (skindere), der 
brugte dem som knusemøller til at knuse barken til garvningen og som 
stampemøller til at stampe og smidiggøre skindene. Felberederne frem
stillede ikke blot dagligdags brugsvarer som støvler o. l., men også mi
litær udrustning (køllerter). Man ved, at både Brede og Ørholm har 
været benyttet i metalindustrien, og det ligger nær at antage, at såvel 
disse som andre af møllerne meget tidligt har været brugt af smedene, 
fx til at trække de store blæsebælge og tunge hamre. De vigtigste in
dustrier her var fabrikation af papir, krudt, knive, leer, kobberplader 
og varer heraf samt sidst men ikke mindst klæde. Strandmøllen var i 
lange tider den største og periodevis den eneste papirmølle i landet. 
For den tekniske udvikling af dansk papirindustri fik det især betyd
ning, da Ørholm og Nymølle blev papirmøller, hvor helt nye metoder 
blev taget i brug. I det hele taget kom mange industrielle nyheder fra 
Mølleåens industrier, fx kom den første private dampmaskine her i 
landet på Strandmøllen. Det er umuligt inden for de givne rammer at 
gå i enkeltheder om de forskellige industrivirksomheder ved Mølle
åen, men følgende oversigt siger alligevel noget om møllernes betyd
ning og om, hvor mange forskellige ting de anvendtes til.

Kornml. Forarb. 
af jern

Forarb. 
af 

kobber

Knuseml. 
og skind

stamp.
Papir Tekstil Krudt

Frederiksdal
(Hjortholm) + ? + ? + +
Lyngby + + Mønt

1667-71
+ +

Fuglevad + +
Brede ? + + + + +
Ørholm ? + + + + +
Nymølle + + +
Stampen ? + + +
Rådvad + + +
Strandmøllen + + + +

I vore dage er det kun Strandmøllen, der udnytter vandkraften in
dustrielt (A/S Industrigas). De andre virksomheder er enten flyttet til 
mere tidssvarende lokaliteter eller helt nedlagt. Dette betyder dog ikke, 
at turbiner og vandhjul for stedse er standsede, måske snarere tvært
imod. Nationalmuseet har nu møllerne lige fra Fuglevad til Rådvad, 
og Lyngby Nordre Mølle ejes af kommunen, der har ladet den restau
rere og er ved at installerere gammeldags mølleri i den. Det er her
igennem blevet muliggjort nu at realisere tanken om at gøre Mølleå
dalen til en art arbejdende industrimuseum, der især skal vise vand
kraftens betydning for den industrielle udvikling her i landet.

5. B. B.

Udsnit af kort, 1:20000
over »Kjøbenhavns Omegn« udgivet af Generalstaben 1855

Mølleåens nedre løb. Ved de ni møller er angivet flodemål i m, af
vandingsområde i km2 og møllens internationale nummer samt vigtige 
søarealer i km2.
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69 København – Generel udvikling

På Videnskabernes Selskabs kort ses Københavns daværende ringe ud
strækning. Byen var omgivet af voldanlæg, som hindrede horisontal 
vækst. Mellem voldene og Falkonerallé-Jagtvejen fandtes landbrugs
jord, men hele arealet var underlagt militæret og omfattet af demar
kationsbestemmelser, så det kunne give frit skudfelt i krigstilfælde.

Inden for voldene ligger Middelalderbyen med det krogede gadenet 
mod vest, og dens udstrækning og indretning svarede til mange andre 
danske købstæders. Hoffets ønsker om at styrke kongemagten og gøre 
hovedstaden stor og prægtig medførte store udvidelser i det 17. årh., 
hvor Christianshavn og Frederiksstaden blev anlagt. Begge var planlagt 
efter renæssancens byplanfilosofi med lige gader og rektangulære kar
reer. Frederiksstaden blev residensområde, mens Christianshavn, som 
i begyndelsen fungerede som selvstændig købstad, skulle tjene handel 
og skibsfart.

Det 19. årh.s industrielle revolution betød nye produktionsmidler, 
nye transportmidler og nye energikilder, hvilket muliggjorde koncentra
tion af industrivirksomheder. Arbejdsprocesserne blev specialiserede 
både i landbruget og industrien. Dette og befolkningsvæksten medførte 
overflødig arbejdskraft, som måtte flytte til byerne for at arbejde i in
dustrien. Væksten i Københavns befolkningstal førte til en øget udnyt
telse af arealet bag voldenes barriere. Husene byggedes højere, side
huse og baghuse opførtes overalt, og ved århundredets midte var byen 
overbefolket. Dårlig vandforsyning og kloakering truede beboernes 
sundhed, men først indførelsen af folkestyre muliggjorde ophævelse af 
demarkationsbestemmelserne i 1852-53.

Det fremgår af generalstabens topografiske kort fra 1862, med hvil
ken dramatisk hast byen fordoblede sit bebyggede areal. Vesterbro og 
Nørrebro blev bebygget med billige lejekaserner for den fattigste del 
af befolkningen. Udbygningen i 1850-60 foregik uden retningslinier, 
mens den videre udbygning af brokvartererne efterhånden underlag
des bestemmelser som betød et bedre miljø.

Indtil århundredskiftet voksede byen inden for det område, som sva
rer til den østlige halvdel af kortet fra 1862. Brokvartererne blev bolig
kvarterer, mens industrien opbyggedes i byens centrale dele i kontakt 
med havn og jernbane.

Industrialiseringen og urbaniseringen betød ikke blot arbejde ved 
maskinerne, men også at mange erhverv til betjening af industriarbej
derne udvikledes. Disse måtte forsynes med levnedsmidler, beklædning 
og boliger. Ny teknologi måtte udvikles. Arbejderne og deres børn 
måtte uddannes. Stigende afstand mellem bolig og arbejdsplads nød
vendiggjorde bedre kommunikationsmidler. Disse tjenstydende funk
tioner optog en stadig voksende andel af befolkningen. Den kunde- 
betjenende del af de tjenstydende erhverv centraliseredes til Middel
alderbyen, som ligger i transportnettets centrum. Her fortrængte de

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Kjøbenhavns Amt, 1766. 
1:80000.

Udsnit af »Generalstabens topografiske Kaart over Danmark«, 1862, 
Kjøbenhavn. 1:80 000.

mange industrivirksomheder, samtidig med at industriens arealkrav 
voksede. Efter den første verdenskrig byggedes industrikvarterer langs 
godsbanelinjen i brokvarterernes yderkanter og på havneterrænet. Ef
terhånden som transportteknologien medførte, at landevejene overtog 
megen godstransport, blev båndet af store veje fra Lyngby til Glostrup 
(E4, ring III) udbygget med udstrakte industriområder. Dette bånd lå 
i 1950’erne i byens udkant.

Fra århundredskiftet til 1950’erne var der bygget udstrakte bolig
kvarterer mellem godsbaneringen og industribåndet. I modsætning til 
boligområderne i brokvartererne var dette område hovedsagelig ble
vet bebygget med villaer. Disse ligger dels i den vestlige del af Køben
havns kommune, dels i nabokommunerne. Villakvartererne blev ud
bygget i den periode, hvor væksten i de tjenstydende erhverv var stor, 
og de, som flyttede til disse områder, var i hovedsagen beskæftiget i 
sådanne erhverv.

Efterhånden som teknologien og samfundslivet er blevet mere ind
viklet og reguleret, er nye erhvervsgrene blevet udviklet. Deres funk
tioner har at gøre med oparbejdelse og spredning af viden, med udvalg 
af informationer, formulering af regler og med formidling og kontrol. 
Disse funktioner har i høj grad været storbydannende. Indsamling, 
bearbejdning og udsendelse af informationer sker centralt. TV og 
radio, forlag, landsdækkende avisredaktioner, organisationshoved
kvarterer, forskningsinstitutioner og erhvervslivets beslutningsenheder 
ligger næsten alle i København.

Storbyerhvervene har især udviklet sig i 1960’erne og 70’erne og op
tager efterhånden megen plads i byens ældste del. Nogle af de største 
enheder har måttet lokalisere sig uden for byens udbyggede del, hvor 
store ledige arealer kunne bebygges. Det gælder fx Danmarks Tekniske 
Højskole i Lundtofte og TV-byen i Gladsaxe. Storbyerhvervene kræ
ver nem kontakt med andre kommunikations- og kontrolcentre og har 
derfor betydet udbygning af en international lufthavn på Amager.

Byens udbygning er fortsat i 60’erne og 70’erne. Mens den tidligere 
vækst skete ved, at ring lagdes uden på ring, er væksten uden for E4 
foregået dels i tynde fingre langs S-togslinierne, dels omkring de store 
vejanlæg. Hovedparten af denne byvækst består af boligkvarterer – ved
S-togsstationerne oftest høj bebyggelse, i øvrigt oftest lav.

På lettilgængelige steder i hovedstadsområdet findes servicecentre 
med et stort udbud af varer og tjenstydelser, fx i Lyngby og Høje Tå
strup. C. W. M

Udsnit af 1 cm kort, 1:100000
1513, rettet 1974, og 1514, rettet 1963, enk.r. 1970

Indsat: Den administrative inddeling i området.
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70 København – Den fysiske struktur i boligkvarterer

Stadskonduktørens direktorat i København udarbejder matrikelkort 
for Københavns kommune. Tilsvarende opgave varetages i Frederiks
berg kommune af stadslandinspektørens kontor. Kortene viser skel, 
bygninger, gadenavne, gadenumre og matrikelnumre foruden de topo
grafiske oplysninger, som er nødvendige for kortlæsningen. Kortene 
udføres i målestoksforholdet 1: 2.000, 1:5.000 og 1:10.000. Her er valgt 
6 udsnit i 1:5000 som grundlag for en gennemgang af den fysiske 
struktur i boligområderne. Hvert udsnit viser et typisk bebyggelses
mønster, og tilsammen beskriver de de vigtigste typer af bebyggelse. 
Den fysiske struktur er desuden beskrevet ved oplysninger, som kan 
hentes fra boligtællingen den 9. november 1970, og vurderinger, som 
Københavns boligkommission har offentliggjort.

Boligernes størrelse og standard - fordeling i procent 
(Kilde: Folke- og boligtællingen 9. november 1970)

Kortudsnit Kbhvn. 
+ Frb. 
komm.I II III IV V VI

Små lejligheder 
(1 og 2 værelser) 26 65 63 40 18 0 46

Middelstore lejligheder 
(3 værelser) 51 21 23 37 31 63 25

Store lejligheder 
(4 værelser og derover) 23 14 14 23 51 37 29

Lejligheder med 
centralvarme 
Lejligheder med bad

61
24

23
8

66
37

75
67

63
75

100
100

68
54

Udsnit I viser en del af Middelalderbyen. Gadenettet er i hovedtræk 
det oprindelige; dog er reguleringer foretaget efter de brandkatastro
fer, som ramte byen i 1728, 1795 og 1807 (det engelske bombarde
ment). Bebyggelsen indeholder kun ganske få bygninger fra tiden før 
de tre katastrofer. Den østlige del på udsnittet blev raseret i 1728, 
men gik fri i 1795, hvor den sydlige del blev ramt; området omkring 
Frue Plads skadedes svært i 1807.

Karreerne i området er stærkt overbebygget, ofte med 5-6 etagers 
huse mod gaden og en blandet bebyggelse inden i karreen. De inde
holder mange erhvervs- og monumentalbygninger. Beboelsen er over
alt stærkt trængt af erhverv, så det efterhånden næsten kun er tag
etagen, der bebos. Københavns boligkommission har klassificeret byg
ningerne i karreen, som er afgrænset af Nørregade, Nørre Voldgade, 
Fiolstræde og Krystalgade. Af 49 bygninger blev de 30 anvendt til er
hverv, 3 til beboelse, mens de øvrige 16 var blandede. Halvdelen af 
bygningerne med beboelseslejemål, dvs. 10, var kondemnable, og 9 af 
dem fik benyttelsesforbud med en frist på højst 5 år. Karreen er re
præsentativ for Middelalderbyen.

Som det fremgår af tabellen, er den gennemsnitlige boligstørrelse 
middelstor. Der er især mange 3-værelsers lejligheder; den tekniske 
standard er under middel.

Udsnit II er fra det indre Nørrebro og viser en stor del af det område, 
som kaldes »den sorte firkant«. Områdets bebyggelse er påbegyndt i 
1850’erne lige efter ophævelsen af bebyggelsesforbudet (se nr. 69) og 
fuldført inden århundredskiftet. Arealet er hårdt udnyttet med snævre 
gader og gårde, som er opfyldt af side- og baghuse. Bygningerne er 
næsten alle 5-6 etager høje, og udnyttelsesgraden (dvs. forholdet mel
lem etageareal og grundareal) hører til landets højeste med værdier 
mellem 3 og 4.

Det er et af storbyens få slumområder. Den fysisk ringe standard 
dokumenteres af Københavns boligkommissions registrering; her kon
kluderes, at overordentlig mange af ejendommene er utidssvarende 
eller kondemnable. Der er forholdsvis langt flere korridorhuse her 
end i de øvrige saneringsområder, og et meget stort antal lejligheder 
har kun wc i gården. Den store overbebyggelse skaber mange steder 
alvorlig mangel på lys og luft. Som et eksempel på områdets fysiske 
stand angives boligkommissionens vurdering af de tre karreer, som

begrænses af Slotsgade, Baggesensgade, Blågårdsgade og Korsgade. 
Her findes 65 bygninger – 12 til erhverv, 42 til beboelse og 11 til begge 
dele. Af bygninger, som anvendes til beboelse, må 35 kondemneres, 
heraf de 27 inden for 5 år. 11 bygninger er utidssvarende, og kun 7 
har tilfredsstillende standard. De fleste lejligheder er meget små.

Udsnit III er fra det ydre Østerbro. Det indeholder to fysisk forskel
lige bebyggelsestyper. Omkring Kildevældsgade ligger et område med 
2-etagers byggeforeningshuse, som er opført i årene 1892-1903. Be
byggelsen på den øvrige del af udsnittet består mest af 4-5 etagers 
bygninger – også fra omkring århundredskiftet. Karreerne er stærkt 
opfyldt af lave baghuse, og det sluttede facadepræg brydes ofte af 
bygninger i én etage, En del bebyggelse er fyldt ind i mellemkrigs
tiden, og noget er helt nyt. Byggeforeningshusene udgør et ensartet 
billede af rækkehuse med små haver og gårde og er bygget i et møn
ster med små karreer og stort gadeareal. Boligkommissionen vurderer 
dem som utidssvarende, hvilket betyder, at boligerne er i en sådan 
stand, at manglerne efter nutidig standard skønnes uafhjælpelige. Den 
øvrige del af bebyggelsen er mere blandet; der findes en del erhverv. 
Mønsteret minder meget om det, der fandtes på det indre Nørrebro: 
rektangulære karreer af vekslende størrelse, udlagt uden megen plan. 
Udnyttelsesgraden er temmelig høj, mellem 2 og 3. Boligkommissio
nens vurdering af karreen, som begrænses af Landskronagade, Øster
brogade, Nygårdsvej og Fanøgade, kan tjene til eksempel på den fy
siske standard i dette område. Der er 55 bygninger – 26 til erhverv, 19 
beboelsesbygninger og 10 blandede. Mange af erhvervsbygningerne er 
temmelig små. Af bygningerne med beboelse er 3 kondemnable, 17 
utidssvarende og 9 tidssvarende. Kvaliteten af bebyggelsen er altså så
dan, at betydelige ændringer må foretages, om nutidens standard skal 
nås, mens kun få bygninger er så ringe, at de er ubrugelige, Der er 
mange små lejligheder i området.

Udsnit IV er fra Frederiksbergs vestlige del og viser et område med 
store polygone (ofte rektangulære) karreer i et mønster bestemt af 
hovedgaderne. Bebyggelsen er fra 1930’rne, 6-7 etager høj og sluttet 
mod gaden. Udnyttelsesgraden er lidt over 2. Bortset fra stueetagen 
langs hovedgaderne er bygningerne helt beregnet til beboelse. Inden i 
hver karré findes en stor åben gård, evt. med nogle cykelskure. Ga
derne er brede, og der findes flere åbne pladser og grønne anlæg. Be
byggelsens standard er bedre end byens gennemsnit, mens størrelsen 
af lejlighederne varierer på samme måde som byens gennemsnit.

Udsnit V er fra Københavns kommunes sydlige udkant på Amager. 
Det er et villakvarter, hvor hver parcel er bebygget med et enfamilie
hus, der ligger frit på grunden. En undtagelse udgøres dog af række
husene langs Grønagervej på udsnittets sydlige del. Grundene er mel
lem 600 og 800 m2; udnyttelsesgraden er mellem 0,2 og 0,3. Der er 
næsten ingen erhvervsbygninger i området. Karreerne er middelstore 
og firkantede, og vejnettet er traditionelt med nogle gennemgående 
veje og ellers villaveje. Udbygningen er sket gradvis i perioden fra 
1. verdenskrig til nu, og ofte ved at havekolonier eller sommerhus
grunde er overgået til helårsbeboelse. Lejlighedsstørrelsen varierer 
med overvægt af store lejligheder; den tekniske standard er over gen
nemsnittet.

Udsnit VI er fra Københavns kommunes vestlige del i Husum og 
viser et område, der kaldes Voldparken. Bortset fra den blandede be
byggelse syd for Gadelandet er hele området udbygget i 1950’erne 
efter en samlet plan af sociale boligselskaber.

I modsætning til de øvrige 5 kvarterer er hovedparten af arealet 
her udlagt som grønne fællesarealer. Vejnettet er differentieret af sik
kerhedshensyn, således at gennemgående trafik adskilles fra trafikken 
til boligerne. De enkelte bygninger er store og fritliggende etagehuse –  
rækken mod nord har 8 etager, de øvrige 3. Etageejendommene ud
nyttes udelukkende til boligformål, ind imellem findes et par bygnin
ger i én etage til detailhandel; desuden er der nogle tekniske bygninger 
(varmecentral o. lign.) og en skole. Udnyttelsesgraden er 0,3. Lejlig
hederne er ensartede; der er ingen små, og 3 værelser er det alminde
lige. Den tekniske standard er helt tilfredsstillende. C. W. M.

Udsnit af matrikelkort, 1:5000
Reproduceret med tilladelse fra Stadskonduktørens direktorat
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71 Hovedstadsområdet – Zone- og arealanvendelseskort

Kortet på de to foregående sider viser anvendelsen af bebyggede og 
planerne for anvendelsen af ubebyggede arealer i den indre del af ho
vedstadsregionen pr. 1972 ifølge det daværende egnsplanråds opgø
relse. Der er skelnet mellem på den ene side byzoner og sommerhus
områder, hvor alle arealers anvendelse er angivet – og på den anden 
side landzoner, hvor kun kolonihaveområder, skove og offentlige, 
civile lufthavne er vist. Disse betegnelser refererer til loven om by- 
og landzoner af 1969, ifølge hvilken hele landets areal er opdelt i dels 
byzoner og sommerhusområder (områder der ved godkendte planer af 
forskellige arter udpeges hertil), dels landzoner – det resterende areal, 
hvori byggeri nu normalt kun er tilladt til landbrugs-, skovbrugs- eller 
fiskeriformål. Dette betyder, at de landzonearealer, der er hvide på 
kortet, overvejende er landbrugsområder, men også rummer en del 
bebyggelse, gartnerier og andre anvendelser.

Det fremgår, at de centrale dele af regionen på dette tidspunkt var 
meget nær ved 100 pct. bebygget. I kommunerne København, Frede
riksberg, Gentofte, Gladsakse, Herlev, Rødovre og Hvidovre udgjorde 
foruden spredte parker og kirkegårde kun Vestamager og et areal N 
for Hjortespring større ubebyggede områder.

Mod N og V strækker »fingre« med byzoner sig ud fra denne »hånd
flade« af sammenhængende bebyggelse. Store dele af fingrenes by
zoner var i 1972 bebygget, men betydelige ubebyggede byzoner fand
tes dog også, især langt fra København. Fingrene mod SV og V er 
næsten kontinuerte, mens de mod NV og N opløses i enkeltbyer, ad
skilt af skove og andre landzonearealer. Mellem fingrene når mere 
eller mindre tydelige »kiler« af landzone, parker og kolonihaveområder 
ind til den sammenhængende by. Også størstedelen af Vest- og Syd
amager er landzone. Spredt rundt i landzonen er der dog mange små
klatter af byzone, i reglen med en gammel landsby som kerne. For
klaringen på dette arealanvendelsesmønster er dels den måde, area
lerne blev anvendt på før 2. verdenskrig, dels de planer, der siden har 
reguleret ændringerne i anvendelsen.

I 1940 omfattede det bebyggede område i hovedsagen Københavns,

Frederiksberg og Gentofte kommuner. Boligområderne stod med spor
vogn i forbindelse med de centrale bydele, hvor langt størstedelen af 
arbejdspladserne lå. Der var dog også opstået en vis bymæssig bebyg
gelse i de omliggende kommuner, især langs jernbanelinier og hoved
veje. Udviklingen var først og fremmest gået mod N, hvor banestræk
ningerne til Klampenborg og Holte var blevet elektrificeret og S-togs 
drift indført i 1935.

Byplanloven af 1938 havde pålagt kommunerne en pligt til at plan
lægge arealets anvendelse. Det stod i Københavnsegnen klart, at de 
enkelte kommuners udvikling ikke kunne planlægges isoleret, men 
måtte anskues i sammenhæng og i forbindelse med de overordnede, 
statslige trafikanlæg (især S-banerne). Ved krigens slutning gik områ
dets kommuner og staten sammen om at udarbejde en egnsplan for 
det område, der kunne tænkes omfattet af byudviklingen, dvs. ud til 
Hørsholm, Birkerød, Farum, Måløv og Tåstrup. Planen blev færdig i 
1947 og blev kendt under navnet »fingerplanen« på grund af sit ho
vedprincip: At placere byvæksten i fingre langs S-baner og adskilt af 
»kiler« (se kort A). Formålet var især at sætte de ny boligområder i 
effektiv forbindelse med de mange arbejdspladser i de centrale bydele 
og samtidig at give dem let adgang til de åbne landskaber i kilerne. 
Fingerplanen havde intet lovgrundlag; men ved byreguleringsloven 
af 1949 oprettedes i de største byområder tværkommunale byudvik
lingsudvalg, der skulle udarbejde »byudviklingsplaner« for, hvor be
byggelse måtte ske (en forløber for den omtalte landsdækkende lov 
om by- og landzoner). Byudviklingsplanen for Københavnsområdet 
kom til at følge fingerplanen.

Arealanvendelsesmønstret i 1972 afspejler i hovedtræk håndflade
bebyggelsen fra før 2. Verdenskrig og fingerudviklingen efter krigen. 
Der er dog sket betydelige afvigelser fra den oprindelige fingerplan. 
Dette skyldes til dels, at man umiddelbart efter krigen ikke forudså 
den dynamiske udvikling i efterkrigstidens samfund. Ikke alene vok
sede regionens folketal hurtigere end forudset; men hertil kom, at 
arealforbruget pr. indbygger – til boliger, arbejdspladser, institutioner 
og trafikarealer – steg kraftigt. Og ikke mindst medførte dels en me
get langsom udbygning af S-banenettet, dels den store vækst i biltallet 
fra slutningen af 1950’erne et helt andet trafikmønster end forudsat.

Resultatet heraf var for det første, at efterspørgslen efter areal ind 
i 1950’erne steg mere end forudset. Dette søgte kommunalbestyrelser
nes repræsentanter i byudviklingsudvalget en tid at imødekomme ved 
at inddrage arealer fra de grønne kiler i de zoner, hvor bebyggelse var 
tilladt. Fingrene blev derfor tykkere og kilerne smallere, end det op
rindelig var meningen. Efterspørgslen rettede sig desuden mod arealer,

A. Fingerplanen 1947. Skraveret areal angiver såvel eksisterende by 
(1947) som foreslået fremtidig bydannelse.

B. Principskitsen 1960. Det sorte areal angiver bydannelsen i 1960. De 
foreslåede nye byområder er vist i omrids.

C. 1. etapeplanen 1963. Som 1. etape foreslås den bybygning, der er 
fælles for begge opfattelser af den langsigtede udvikling.
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der lå uden for byudviklingsplanens område – i udkanten af og uden 
for det viste kortudsnit. Før privatbilen blev almindelig, havde ingen 
tænkt sig muligheden af en byudvikling i disse landdistrikter med me
get beskeden kollektiv trafikbetjening og serviceudbygning. Nu greb 
en del kommuner, der ikke var underlagt byreguleringsloven, chancen 
for at tiltrække skatteydere ved at tillade spredte udstykninger.

Først ind i 1960’erne, da faren for ødelæggelse af store landskabe
lige værdier samt omkostningerne ved spredt byudvikling blev åben
lyse, standsede byudviklingsudvalget inddragelse af arealer fra kilerne. 
Alle regionens kommuner lod sig nu inddrage under byregulerings
loven, og omkring adskillige landsbyer afrundedes i byudviklingspla
nerne arealerne til bymæssig bebyggelse. Et andet resultat af udvik
lingen var, at virksomheder og institutioner i de centrale bydele be
gyndte at flytte ud, først og fremmest fordi de ikke kunne få tilgode
set deres arealbehov her. Samtidig bevirkede det stigende biltal en for
ringelse af trafikforholdene på det gamle gadenet. Da der ikke i fin
gerplanen var afsat arealer til funktioner, der betjente hele regionen, 
andre steder end i centrum, skete udflytningen tilfældigt og spredt.

På grund af alle disse problemer blev egnsplanarbejdet genoptaget 
i slutningen af 1950’erne, og i 1960 offentliggjordes en ny principskitse 
til en egnsplan (se kort B herunder). Hovedtanken var at forstærke 
udflytningen fra de centrale bydele, at samle regionale funktioner i 
aflastende centre, der kunne få en god trafikbetjening, og at placere 
det ny boligbyggeri sådan, at beboerne kunne blive betjent i og finde 
arbejde i disse centre. For at friholde Nordsjællands landskabsværdier 
og for at knytte de ny centre til trafiklinierne mellem København og 
det øvrige Danmark, blev de foreslået placeret i V-SV retningen. Da 
trafikmyndighederne og Københavns kommune gik imod en sådan 
ensidig udvikling mod V, blev resultatet en kortsigtet kompromis-plan, 
den såkaldte 1. etapeplan (se kort C). Heri blev der udlagt noget 
større arealer til byvækst mod V end mod N. Der blev også udpeget 
to beskedne regionale centre, i Høje Tåstrup og Lyngby (de røde 
arealer på kortet på side 156 og 157).

En hovedårsag til, at byvæksten lige siden forrige århundrede har 
været større N for end V for København, er givetvis Nordsjællands 
attraktive landskaber med skove, bakker, søer og kyster. Vestegnens 
flade, frugtbare landbrugs- og gartneriområder kunne ikke, selv i de 
grønne kiler der blev bevaret, udfylde en tilsvarende rekreativ funk
tion. Allerede i 30’erne var der derfor fremsat tanker om at plante nye 
skove og på andre måder gøre Vestegnens landskaber mere attraktive. 
Det var imidlertid først i 1966, at staten og kommunerne enedes om 
finansieringen af et sådant projekt, og at opkøb og indretning af den 
såkaldte Vestskov begyndte; den er vist med skov- og parksignatur i 
kilen mellem Roskilde- og Frederikssund-fingrene. Der er siden også 
opnået enighed om at inddæmme et kystområde i Køge Bugt – fra 
Brøndbystrand til Hundige - og indrette det til rekreative formål.

I 1960’erne blev spredningen af bebyggelsen efterhånden stoppet, og 
hovedvægten i nybyggeriet skiftede fra Nordegnen til Vestegnen, hvor 
S-baner med nogen forsinkelse blev udbygget i fingrene.

I 1967 dannede regionens kommuner og amter et »egnsplanråd«, 
der fik ansvaret for udarbejdelsen af en regionplan til afløsning af 1. 
etapeplanen. Resultatet blev »Regionplan 1973«, kort D. Udgangs
punktet er, ligesom i principskitsen fra 1960, at de centrale bydele skal 
aflastes for erhverv, der ikke er nødt til at ligge her, og derved også 
for trafik. Spørgsmålet er derefter, hvor erhvervene kan lokaliseres 
i stedet. Man har i »Regionplan 1973« ment, at arealer hertil måtte 
have tilknytning til »fingrene« med deres veludbyggede veje og baner. 
De nærmeste større ledige arealer i fingrene har man fundet ved Ham
mersholt, Måløv og Høje Tåstrup samt V for Køge, hvor der vil være 
udvidelsesmuligheder på tværs af fingrene. I »Regionplan 1973« er 
disse områder udpeget til erhverv og institutioner, der ikke er lokalt 
knyttet til boligområderne. De tænkes forbundet med en omtrent N-S- 
gående »transportkorridor«, hvori der er reserveret plads til forskellige 
trafik- og ledningsanlæg. En anden transportkorridor reserveres fra 
Saltholm (hvortil lufthavnen forudsættes flyttet) og Amager langs 
Roskilde-fingeren (forbi lufthavnen ved Tune) og vestpå.

Nordsjælland N for Hillerød, Hornsherred og landskaberne imel
lem Hornsherred og Stevns ønskes bevaret som regionale udflugts
landskaber, og også de resterende kiler mellem fingrene friholdes for

D. Regionplan 1973, hovedstruktur og byvækstfordeling. De nye by
områder er skematisk udlagt i enheder à 1 km2 (= 1000 boliger gen
nemsnitligt). På Vestamager er angivet 25.000 boliger.

byvækst. Tilbage bliver kun begrænsede områder, hvor fremtidig by
vækst kan ske. Den er i »Regionplan 1973« vist med firkanter og for
delt med omtrent 1/5 på Vestamager, 2/5 i Nordsjælland og 2/5 i en by
ring V for Køge.

I 1973 gennemførtes en lovgivning om regionplanlægning. I hoved
stadsregionen blev denne opgave tillagt det i 1974 oprettede hoved
stadsråd, der består af repræsentanter valgt af regionens 50 kommunal
bestyrelser og 3 amtsråd. Loven opstiller – i modsætning til tidligere –  
en række midler til at sikre regionplanens gennemførelse; der er des
uden sat regler for dens indhold, og den skal godkendes af staten (mil
jøministeren).

»Regionplan 1973« opfylder ikke alle lovens krav til en regionplan, 
bl. a. mangler en tidsfølgeplan for de forskellige punkter. Miljømini
steren har i 1976 godkendt, at »Regionplan 1973« danner grundlaget 
for den videre planlægning, idet der dog opstilles en række betingelser 
for tidsfølgeplanlægningen, der foreløbig skal dække perioden 1975- 
2000. For det første skal der udarbejdes et alternativt forslag med 
kun halvt så stort udlæg af ny byzoner; baggrunden herfor er den 
landsplanmæssige målsætning om, at befolkningstilvæksten i højere 
grad sker i andre dele af landet. For det andet må der ikke i tidsfølge
planen udlægges ny byzone på Vestamager, og udlæggene i Nordsjæl
land begrænses. Hovedparten af byvæksten skal ske i vestlig og syd
vestlig retning, og det skal overvejes at placere en del af den ved Vest
banen SV for Roskilde. Endelig siges det, at byvæksten i så høj grad 
som muligt skal knyttes til eksisterende trafikanlæg. S. I.

På side 156 og 157 vises et udsnit
af zone- og arealanvendelseskort 1972, Egnsplanrådet 1973
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72 København – Storbyfunktioner

Kortudsnittene viser de tre mest tilgængelige tyngdepunkter i hoved
stadsområdet: den gamle bykerne, Lyngby og Glostrup. Københavns 
indre by er knudepunktet for det kollektive transportnet, og her ligger 
terminalanlæggene for fjerntrafikken. Bykernen indeholder landets 
største koncentration af arbejdspladser. Lyngby og Glostrup ligger, 
hvor de vigtigste hovedveje møder de store ringveje. Begge gennem
skæres desuden af jernbaner og indeholder vigtige terminalanlæg for 
bustrafikken. Alle tre udsnit indeholder en del boligområder, Lyngby 
tillige udstrakte rekreative områder; hovedvægten i fremstillingen vil 
imidlertid blive lagt på erhvervsfunktionen.

Erhvervene sammenfattes ofte i overordnede grupper, hvor »pri
mære erhverv« omfatter landbrug, fiskeri m. m., »sekundære erhverv« 
dækker håndværk, industri, bygge- og anlægsvirksomhed, og »tertiære 
erhverv« omfatter handel, transport, administration m. m. Der son
dres efter det formål, der kendetegner den arbejdsproces, hvori den 
enkelte person indgår. Denne type inddeling er utilstrækkelig til at 
beskrive en storbys erhvervsfunktion, men må anvendes af praktiske 
grunde, fordi den er bygget over statistikkens grupperinger.

I nyere litteratur om storbyens differentiering og funktion anvendes 
ofte en beskrivelse af de arbejdsprocesser, der foregår. Der sondres 
efter aktivitetsmønster i den enkelte virksomhed. Her er det til gen
gæld vanskeligt at anvende statistikken. En kombination af de to son
dringstyper er derfor nødvendig, hvis man ønsker en beskrivelse af 
storbyens funktion og arealmæssige differentiering suppleret med sta
tistiske oplysninger.

I tabellen er vist erhvervsfordelingen i de tre områder. Kortudsnit
tene og sammenligningsgrundlaget er ikke ens. City har 83% af ar
bejdsstyrken i de tertiære erhverv med en relativ stor overvægt i grup
pen handel og omsætning. Glostrup har mange i de sekundære erhverv.

Erhvervsfordeling efter arbejdssted City* Lyngby** Glostrup**

Primære erhverv (%) 0 1 2
Sekundære erhverv (%)

Fremstillingsvirksomhed m. v. 14 24 29
Bygge- og anlægsvirksomhed 3 9 10

Tertiære erhverv (%)
Handel og omsætning 36 19 17
T ransportvirksomhed 10 4 5
Tjenesteydelser 38 42 36

Arbejdspladser (absolutte tal) 156.500 20.921 16.407

* Området mellem Søerne og havnen, dvs. statistikdistrikterne a + c (kilde: 
Egnsplanrådets erhvervsundersøgelse 1969).

** Kommune (kilde: Folke- og boligtællingen 9. november 1970).

Udsnit I viser Københavns gamle bykerne, som er begrænset af Søerne 
og havnen. Den indeholder det mest komplicerede spektrum af er
hvervsfunktioner og vil blive behandlet udførligt. Undersøger man, 
hvorledes de enkelte virksomheder i bykernen (ca. 40.000) er forbun
det med hinanden, fås et billede af aktivitetssystemerne, dvs. firmaer
nes eksterne kontakter, som viser den del af kontaktfeltet, der betinger, 
at de lokaliserer sig i bykernen.

De mange enheder viser sig først og fremmest at indgå i et aktivi
tetssystem, som omfatter bykernens handelsfunktion. Udvalgsvaresalg 
og engrosvirksomhed er de centrale aktivitetstyper. De er meget kraf
tigt forbundet, og de er i intens fysisk kontakt. Forskellige andre typer

af aktivitet er knyttet til dem, nemlig servicevirksomhed – både rettet 
mod personer og firmaer – konsulentvirksomhed og håndværk, mens 
forlag, hovedkontorer og industri knap har så nær kontakt med de 
centrale aktivitetstyper. Her er såvel kundebetjenende funktioner 
(udvalgsvaresalg) som de, der forsyner butikkerne med varer (engros
virksomhederne), og de, der betjener enkeltpersoner og firmaer med 
service og professionel assistance forbundet i et overordnet aktivitets
system, der kaldes det centrale aktivitetskompleks. Det er altså ikke 
sådan, at salget af udvalgsvarer (strøghandelen) fungerer uafhængigt 
af de andre og kun hænger sammen med kundebetjening.

Det centrale aktivitetskompleks omfatter 50% af al aktivitet i by
kernen. Ved siden af dette system findes tre mindre, som hver for sig 
omfatter ca. 15% af aktiviteten og fungerer selvstændigt. Et af dem 
er tilknyttet bykernens terminalfunktion og består af de store terminal
anlæg, hoteller og forskellige typer af personrettet service; det kaldes 
terminalbetjeningsaktivitet. De to andre har begge med samfundets 
overordnede styring at gøre; det ene omfatter hovedkontorer, forsik
ringsvirksomheder og private banker og kaldes cityaktivitet; det andet 
omfatter statsadministration, de offentlige banker og institutioner og 
kaldes stats- og finansaktivitet.

Det centrale aktivitetskompleks er udbredt over hele bykernen (bort
set fra boligenklaver som Nyboder), terminalbetjeningsaktivitet findes 
omkring Hovedbanegården og Vesterport, cityaktivitet øst for Sankt 
Jørgens Sø og i Frederiksstaden, og stats- og finansaktivitet i området 
omkring Christiansborg.

Udsnit II viser to store arbejdspladsområder: Danmarks Tekniske 
Højskole og Lyngbys gamle bykerne. Højskolen ligger i udsnittets 
nordlige del, hvor den giver sig til kende ved en streng bebyggelses
plan omkring en hovedakse. Den har omkring 10.000 studerende og 
ansatte og er et eksempel på, hvorledes voksende enheder, som ikke 
indgår i Københavns overordnede aktivitetssystemer (de eksterne kon
takter er få), kan få et stort arealkrav opfyldt ved at flytte ud.

Kongens Lyngbys gamle bykerne findes mellem bynavnet og jern
banen. Den er regionalt center for hovedstadsområdets nordlige sek
tor og indeholder landets næststørste koncentration af handel med 
varer og tjenstydelser. Engrosvirksomhed, kommerciel administration, 
advokat- og konsulentvirksomhed m. v. indgår imidlertid næsten ikke 
i Lyngbys centeraktiviteter; de forekommer hovedsagelig i det over
ordnede storbycenter i København. Lyngbys bykerne består af en 
gammel del med mange små selvstændige virksomheder og en ny del 
med Lyngby Storcenter (se bikortet), hvis enorme betonklods inde
holder større butikker, ofte filialer af strøgbutikker i København.

Udsnit III viser en del af Glostrup kommune og af nogle nabokom
muner. På udsnittet findes udstrakte industri arealer og et områdecen
ter. Beliggenheden er gunstig i forhold til tung transport.

Den kraftige industrielle vækst i de sidste årtier har medført ud
flytning af virksomheder fra Københavns gamle og trange dele. Denne 
udvikling har fulgt to retninger. Virksomheder med få eksterne kon
takter er flyttet ud samlet; det gælder fx metalfabrikken P. Bergsøe og 
Søn (N for »UP« i bynavnet Glostrup), som har samlet alle sine funk
tioner her. Andre typer af virksomheder i vækst deler deres arbejds
processer geografisk efter funktion, således at de processer, som har et 
stort eksternt kontaktbehov, bliver i de centrale bydele (besluttende, 
administrative og idéudviklende funktioner), mens produktion, op
lagring m. v. med få eksterne kontakter flyttes ud. Det gælder fx Nor
disk Kabel- og Trådfabrik (S for bynavnet Glostrup), hvis hovedkon
tor ligger på Frederiksberg, mens en stor del af produktionen fore
går her.

På udsnittets midte mod S findes en anden type industriområde – et 
stort, samlet område, hvor mange forskellige virksomheder udnytter en 
fælles infrastruktur. N for dette industrikvarter – mellem stationen 
og det store hovedvejskryds – ligger områdecentret, som betjener den 
nærmeste del af vestegnen med varer og tjenstydelser. På tilsvarende 
grundlag som Lyngbycentret må Glostrupcentret betegnes som et se
kundært center i forhold til storbycentret i København. C. W. M.

Udsnit af 4 cm kort, 1:25000
1513 I SØ, rettet 1970-71,1513 I NØ, rettet 1970 og

1513 I SV, rettet 1971-72

Revideret kort over den 
centrale del af Lyngby, 
hvor Lyngby Storcenter 
er angivet med det store 
prikkede areal.
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73 Ballerup – En københavnsk forstadskommune

Indtil 1945 foregik den københavnske forstadsbebyggelse næsten ude
lukkende i nordlig retning, tiltrukket af de attraktive miljøer med deres 
bakker, skove og søer, men også fordi den kollektive trafikbetjening 
var bedst udbygget i retning af Hillerød og Helsingør. Først fra 
1950’erne ekspanderer bebyggelse i retning af Frederikssund, Roskilde 
og (senere) langs Køge Bugt i takt med udbygningen af S-bane nettet 
dels til Ballerup og dels til Glostrup (senere til Tåstrup) og i 1970’erne 
også langs Køge Bugt.

Det overfor gengivne kortudsnit, der dækker en afstand fra 12 til 
22 km fra Københavns city ad vejen til Frederikssund, viser et område, 
som indtil omkring 1950 havde haft et lokalsamfunds rolige udvik
ling centreret omkring gamle bebyggelseskerner, hvori landsbysamfun
dets traditionelle struktur var let kendelig, og hvor landbrugserhvervet 
var den dominerende faktor i arealbenyttelsen. Oprindelig lå på kort
udsnittet landsbyerne Ballerup, Skovlunde, Pederstrup og Ågerup, der 
alle hørte til Ballerup sogn, Måløv og den lille Sørup i Måløv sogn, 
Ledøje i sognet af samme navn samt Smørumovre og Smørumnedre 
i Smørumnedre sogn. De tre sidstnævnte byer har endnu i midten af 
1970’erne bevaret væsentlige landsbytræk med gårdene liggende om
kring en central forte med dens gadekær, mens landsbygaden og kir
kens nærmeste omgivelser snart er det eneste gamle strukturlevn i de 
øvrige bysamfund.

Den første vækstimpuls til det oprindelige landsbymiljø blev an
lægget af jernbanen til Frederikssund i 1879 med stationer i Ballerup 
og Måløv. Den umiddelbare virkning af de lettere trafikforbindelser 
var stort set indskrænket til handel og forarbejdning af landbrugspro
dukter i forbindelse med de forbedrede afsætningsforhold for disse i 
hovedstaden. Efterhånden kom der dog også en del industri. Men ti
den helt frem til 2. verdenskrig var mest præget af en jævn stations
byvækst i Ballerup og i mindre grad i Måløv, sådan at Ballerups folke
tal i 1945 var vokset til knap 3000 og Måløvs til omkring 900. De øv
rige landsbyer (også Skovlunde) forblev indtil da upåvirket af urbani
seringens første fase.

Først med anlægget af den elektrificerede S-bane der åbnedes 1949 
mellem Vanløse og Ballerup, fik udviklingen en ny, kraftig impuls, så 
Ballerup-Måløv gennem 1950’erne og 1960’erne udviklede sig til ho
vedstadsområdets hurtigst voksende forstadsbebyggelse, som neden
stående befolkningsstatistik illustrerer.

1950 1960 1965 1970 1973 1975

Ballerup-Måløv
kommune 6877 19582 35665 50673 51822 50938
Ballerup sogn 3925 9392 17981 31787 31966
Måløv sogn 945 2314 2827 2921 4288
Skovlunde sogn 416 5348 14857 15579 15556

Ledøje-Smørum
kommune 1500 1757 2101 3538 5852

Den voldsomme byggeaktivitet kulminerede i slutningen af 1960’erne 
og omfattede såvel parcelhuse som større beboelsesejendomme. Af de 
i 1970 optalte ca. 16.000 lejligheder i kommunen var de 6200 (38%) 
en- eller tofamiliehuse, mens resten fandtes i større lejlighedskomplek
ser, fortrinsvis med 3 eller 4 værelses lejligheder. 2/3 af samtlige boli
ger er opført siden 1960, men mens der endnu i 1969 fuldførtes 1975 
boliger (lejligheder), så er dette tal nu stærkt for nedadgående, uden 
at kommunen dog kan siges at være fuldt udbygget.

Af det samlede etageareal på 83.900 m2 udgør beboelse de 54.200 m2, 
mens erhvervsbyggeri dækker 47.600 m2, fordelt med 14.900 m2 på 
fabrikker og værksteder og 32.700 m2 på kontor- og butikslokaler; of
fentlige bygninger udgør 8400 m2. Erhvervsbyggeriet er for en stor del 
samlet i et bælte, der fra Herlev strækker sig NV på forbi Skovlunde 
til Ballerup. Det betjenes såvel af jernbanen som af de to parallelt lø
bende, overordnede veje: Ballerup Boulevard og Skovlunde-Ballerup 
Byvej (Frederikssundsvejen). Det her liggende erhvervsbyggeri består 
dels af produktionsindustri og dels af montage- og serviceindustri, in
dustrielle lager- og en gros-virksomheder samt lavpris-varehuse med 
specialvarer. De offentlige bygninger og institutioner er dels kommu
nale, der illustrerer den hurtige befolkningsvækst, og dels statslige og

andre institutioner, der på grund af pladsmangel i København er ble
vet udflyttet.

Den bosiddende befolkning. Efter en meget stejl vækst af befolk
ningskurven har folketallet siden 1970 nærmest været stagnerende. Den 
store tilflytning er standset og i stedet afløst af et fraflytningsoverskud, 
der i 1972 var på 755 og i 1974 på 857 personer. Da fødselsoverskuddet 
på omkring 14–16 °/oo er utilstrækkeligt til at kompensere for fraflyt
ningen, betyder det, at kommunens folketal er faldende, omend endnu 
ikke af større omfang. Den stærke tilflytning gennem 1960’erne har 
naturligvis sat sit præg på aldersfordelingen med et meget stort over
skud af børn og tilsvarende underskud af ældre, mens de mellemlig
gende aldersklasser svarer til landet som helhed.

Aldersfordeling 1970 i % Ballerup Hele landet

0-14 år 33,7 23,3
15-19 år 6,0 7,5
20-64 år 57,4 57,0
65 år og derover 2,9 12,3

En sådan fordeling stiller selvsagt store krav til kommunen om byg
ning af skoler og børneinstitutioner, ligesom de kommende store år
gange af de 15-19-årige vil belaste kommunens budget med hensyn til 
videreuddannelses-institutioner, fritidsaktiviteter m. m., mens læreplad
ser i højere grad påhviler de private erhverv. Af de bosiddende er
hvervsaktive personer var (1970) 43% beskæftiget i industri og bygge
virksomhed, mens handel og omsætning beskæftigede 16%, transport 
7% og administration og liberale erhverv 25%. Tallene viser nogen 
overvægt til industri og til handel i forhold til andre forstadskommu
ner, mens Ballerup har færre i administration og liberale erhverv.

Den erhvervsaktive befolkning. Som forstadskommune til Stor
københavn må man påregne, at ikke alle erhvervsaktive har beskæfti
gelse i hjemkommunen, og det gælder da også for Ballerup-Måløv, at 
ca. 60 % eller 16.000 personer ud af 27.000 erhvervsaktive har deres 
daglige job i en anden kommune og som sådan optræder som udpend
lere fra Ballerup. Af disse rejser ca. halvdelen til København, mens 
Herlev, Gladsaxe og Frederiksberg er de næste i rækken; men i øvrigt 
dækker kommunens pendlingsfelt alle omegnskommunerne undtagen 
Amagers. Heroverfor står dog en indpendling af knap 10.000 perso
ner, svarende til at halvdelen af kommunens arbejdspladser til gengæld 
besættes med indpendlere. Med 16.000 udpendlere over for 10.000 
indpendlere er der således et arbejdsunderskud i kommunen på ca. 
6.000. Fordelingen på de enkelte erhverv viser, at der er omtrent ba
lance i industripendlingen, hvor det drejer sig om ca. 4800 personer 
hver vej. Anderledes forholder det sig med servicegrupperne, hvor 
udpendlingen er meget stor. Af disse gruppers ca. 12.000 beskæftigede 
og bosatte i Ballerup-Måløv kommune har de 7600 deres arbejdsplads 
i en anden kommune, og næsten 60% af disse rejser daglig til Køben
havn. Det er især inden for undervisningssektoren, sundhedsvæsenet og 
sociale institutioner, at denne erhvervsgruppe har deres arbejde uden 
for hjemstedskommunen, hvilket også er erfaringen fra andre forstads
kommuner.

Som formidler af denne pendlerstrøm er S-banen den kollektive 
trafiks vigtigste bidrag med dens 20-minutters drift, i myldretiden dog 
10-minutters interval mellem togene. I 1972 befordredes daglig 9800 
rejsende fra Ballerup og Skovlunde, en stigning på 1000 siden 1970. I 
tallene indgår også rejsende fra Måløv og andre stationer på Frede
rikssundbanen, der med sine 35 daglige afgange i hver retning er en 
vigtig forsyningslinie til S-banen. Som sådan må også regnes de 8 bus
linier, der bl. a. bringer S-banen i forbindelse med det jernbanetomme 
område mellem Roskilde og Frederikssund. Den private bilismes vig
tigste forbindelseslinier med København er Frederikssundsvejen og 
Ballerup Boulevard (til Slotsherrensvej). Tal for denne pendlertrafik 
foreligger ikke, men den samlede årsdøgntrafik kan anslås til at ligge 
omkring 35.000 enheder, der krydser Ringvej 3B i Herlev mellem Kø
benhavn og Ballerup. V. H.

Udsnit af 4 cm kort 1:25 000
1513 I NV, rettet 1974
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74 Nord-Bornholm – Et dansk klippelandskab

Udsnittet er typisk for N-Bornholm. Undergrunden er i hele området 
prækambrisk gnejs, der ved kysterne træder frem som ofte stærkt for
revne klippeformationer, udformet ved havets angreb. Gnejsens over
flade er rødlig p. gr. af forvitring, mens den friske bjergart er grå, 
hvilket kan ses i »granitbrud« ved Knarregaard. Mod NV ligger Ste
velen ud mod havet (stevel er det bornholmske navn for de fritstående 
klokketårne ved kirkerne). Langs Salenebugtens kyst strækker sig en 
bræmme af Litorinahavets strandgrus med stejle, til dels skovklædte 
skrænter bagved. Pynten ved Gudhjem danner mod Salenebugten nøg
ne, lodrette klippeformationer, mens den mod N er lavere, mere for
revet med odder og skær, adskilt ved dybe render – naturlige mulig
heder for havneanlæg. Her ses navne som Mågestolene , Sorteodde, 
Bukkens Knajl og Tula Knajl. Ved fiskerlejet Melsted ligger en smal 
flyvesandsbræmme med hvid og grå klit, der længere mod SØ afløses 
af litorinastrandgrus, som til dels dækker kystens forrevne klippefor
mationer.

Det stærkt kuperede terræn er præget af undergrunden, der mange 
steder rager frem i landskabet som klippekuller i agerlandet. Åerne 
løber mod NØ i sprækkedale med stejle sider. Disse markerer bevæ
gelseszoner i grundfjeldet, hvor gnejsen er blevet knust. Det løse ma
teriale og mange steder opsmeltet diabas er siden ført bort ved for
vitring og erosion, og under nedisningerne er de største sprækker ud
modelleret til dale. Sprækkedalene på N-Bornholm har et næsten ret
linet forløb SV-NØ eller S-N. De kan være snævre og med vandfald 
i åløbene eller brede og åbne med skovklædt morænedække. I landska
bet fremtræder de som smalle skovstriber. Mod V i udsnittet løber 
Bobbeåen med flere mindre vandfald ud i Salenebugten, længere mod 
Ø Melsted Å, og fra Østerlars mod kysten løber Kobbeåen, der i sit 
øvre snævre løb danner vandfaldet Stavehøl. Trafiknettet har måttet 
tage hensyn til sprækkedalene. Den moderne vejføring langs kysten 
overskrider dem på broer eller dæmninger, mens de ældre veje ligger 
længere inde i landet, enten helt inden for sprækkedalene eller med 
vanskelige overgange som ved Bobbeåens øvre løb med Bobbabrød
dan, hvor vejen trods udgravning og udfyldning har et imponerende 
fald.

Oven for kystskrænterne og mellem sprækkedalene ligger moræne
landet, overvejende opdyrket moræneler, men med pletter af skov
klædt morænesand. Oven for Bokul, der hæver sig stejlt til næsten 50 m 
o. h., ligger Gudhjem Plantage, en blanding af nåle- og løvskov med 
den lille skovsø Gråmyr. Længere mod S træder Lensklint frem som en 
morænedækket grundfjeldsryg med et stejlt, skovklædt affald mod N 
og Ø. Ryggens overflade er dels agerland, dels dækket af granskov 
(Østerlars Plantage).

Området har været beboet fra oldtiden. Herom vidner bl. a. bauta
stene og gravfelter. Arkæologiske undersøgelser, navnlig ved Melsted, 
fortæller om, at kystnære bysamfund i bronze- og jernalder, begunsti
get af naturhavne, er afløst af spredt gårdbebyggelse i vikingetiden. 
Dette bebyggelsesmønster er bevaret helt op til vor tid. På kortet er de 
gamle gårde markeret med et for sognet fortløbende nummer og en
ten S: selvejergård (eks. Melsted Gd 2 S) eller V: vornedegård (eks. 
Lauegård 19 V). Vornedegård angiver, at gården indtil 1744 var fæste

gård under kronen. De få større gårde, »Proprietærgårde« (eks. Lens
gård), og de nyere brug har ingen betegnelser.

Gudhjems og Melsteds beliggenhed ved naturhavne har begunstiget 
handelen. Den velstand, der fulgte med, lokkede også uvelkomne gæ
ster til. Herom vidner Østerlars kirke, den ældste af Bornholms rund
kirker. Den ligger på et ca. 100 m højt bakkedrag ½ km N for lande
vejsbyen Østerlars. Den er opført omkring 1150. I hele sin opbygning 
er den en udpræget fæstningskirke, tilflugtssted for befolkningen i 
ufredstid.

Det vigtigste erhverv er landbrug, som omtalt med spredt gårdbe
byggelse. Mange brug er mindre end 10 ha, og kun ét overstiger 100 ha. 
Gennem de sidste årtier har landbruget gennemløbet en udvikling, der 
er karakteristisk for hele landet. Mange mindre ejendomme er lagt til 
større brug, og affolkning af landbruget har bevirket, at mange brug 
er gået over til kvægløs driftsform med mekaniseret dyrkning af spe
cielle planter som græs til frø, lucerne, sennep og raps til industrien. 
Enkelte større gårde har specialiseret sig i kødkvæg. En del mindre 
brug har dog stadig traditionel kvægavl med mælkeproduktion for øje, 
ofte sammen med svine- og hønseavl og med traditionel plantepro
duktion.

I området er der to bymæssige bebyggelser, Gudhjem og Østerlars. 
Den sidste ses i kortets sydlige del som en udpræget landevejsby (ca. 
350 indb.). Øst i byen ligger den gamle jernbanestation (jernbanen ned
lagt 1952), nu rutebilstation. Rester af banelegemet fremtræder endnu 
i landskabet.

Gudhjem ligger dels på klippefladen ved foden af Bokul, dels opad 
og oven for de stejle skråninger mod S og Ø. Flere gader er meget 
stejle, sprængt ud i klipperne, og nøgne klipper, der rager frem mel
lem husene, er med til at give byen sit særpræg. Husene er velholdte, 
ofte med stærke farver, og i haverne trives figen og morbærtræ. Frem
trædende i bybilledet er kirken, der ligger på plateauet oven for den 
gamle bydel, og den hvidkalkede mølle. Byens to havne er i turistsæ
sonen præget af lystbåde og af turistsejlads til Ertholmene. Uden for 
sæsonen præger fiskerflåden billedet.

Gudhjem sogn har 841 indb. (1970). Ovenstående befolkningskurve 
viser en stagnation i folketallet fra 1930 og nedgang fra 1955. Alders
fordelingen ses af befolkningspyramiden. Når de 20-50-årige er så 
svagt repræsenteret, skyldes det manglende uddannelses- og erhvervs
muligheder, dvs. at Gudhjem er præget af en ny generation i opvækst 
og i særdeleshed af de årgange, der nærmer sig eller har nået pensions
alderen. Den sidste gruppe omfatter 25% af befolkningen.

Erhvervsfordelingen er følgende: primær-erhverv 16%, sekundær
erhverv 33% og tertiær-erhverv 51%. Den første gruppe omfatter 
overvejende fiskere. 1975 bestod fiskerflåden af 20 registrerede både, 
heraf 13 større til havfiskeri. Vigtigst er lakse- og torskefiskeri med 
eksport for øje. Gudhjem er kendt for sildefiskeriet i forbindelse med 
silderøgningen, påbegyndt her i midten af 1800-tallet. Silden røges i 
åbne skorstene med ellebrænde. I dag er der kun ét røgeri i byen. Se
kundær-erhverv omfatter de for ethvert bysamfund traditionelle hånd
værkere, hertil en keramisk virksomhed. Den sidste gruppe er over
vejende beskæftiget i hovederhvervet, turismen. I den travleste sæson 
kan der i byen være op til 3000 gæster, fordelt på hoteller, pensionater, 
privat udlejning, campingpladser og sommerhuse. Det giver øget om
sætning for byens handlende, restauranter, pengeinstitutter, vognmænd 
etc.

Beskrivelsen er typisk for de dele af Bornholm, hvor undergrunden 
er gnejs og granit med morænedække, hvor kysterne er stejle, og hvor 
sprækkedale furer landet. Øens centrale skovområde ligger på moræ
nesand, mens sydlandet er lavereliggende moræneflader med slyngede 
åløb. Sydkysten er præget af lerskrænter og til dels beplantede flyve
sandsområder. Fiskeriet trives i hele klippekystområdet, med maksi
mum i Neksø og Rønne, hvor også den overvejende del af industrien 
findes. Turismen er fremtrædende i klippekyst- og flyvesandsområ
derne. K. Bl.

Udsnit af målebordsblad, 1:20000
5135, målt 1886, rettet 1945, enk.r. 1965

Befolkningsudviklingen i Gudhjem sogn 1801-1970 og aldersfordelin
gen 1970. Kilder: Folketællingerne og Folke- og boligtællingen 1970.
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75 Føroyar – Færøerne

I Nordatlanten, ca. 1300 km fra København, ligger Færøerne med et 
areal på 1400 km2. 17 af øerne er beboede; en af de mindste, Koltur, 
vises her i sin helhed, og på det andet kortudsnit ses en del af Eysturoy.

Alle øerne er opbygget af alternerende basalt- og tuflag, og morfo
logien skyldes dels denne lagdeling, dels erosion. De højeste områder 
er rester af den øverste basaltserie; højest ligger Slættaratindurs flade 
top (882 m), som ses på nederste kort. Nogle steder er der kun kamme 
og spidser tilbage af disse oprindelige basaltflader (Vaðhorn); andre 
steder er de eroderet helt bort, så dybere liggende lag nu danner over
fladen: EiSisskarS og Vatnadalskarð på Eysturoy og det lave Eiðið 
på Koltur. Der er talrige fremspring af nøgne klipper, men oftest er 
klipperne dækket af en forvitringsskorpe. Neden for de høje tinder på 
Eysturoy ses cirkusdale – botner – som igen afbrydes af en terrasse i 
250-300 m niveauet. Herfra skråner terrænet ret stejlt mod fjorden, 
og skråningen afsluttes flere steder med en lav klint. Østvendte land
skaber er som ved Funningur isafrundede længst nede mod havet, men 
erosionspræget er ofte tilsløret af et tyndt lag sandet eller gruset mo
ræne. Skurestriber og fravær af fremmede ledeblokke viser, at Fær
øerne har været et selvstændigt nedisningsområde. Et karakteristisk 
træk i terrænet er de dybe, stejlvæggede kløfter, gjáir (ental gjógv), 
som er dannet ved nederosion af sprækkezoner i basalten, fx Haga
gjógv, der gennemskærer Húsafjáll S for Funningur. Mindre gjáir ses 
på begge kort især langs østkysten. Mens plateaufladerne danner jævne 
skråninger ned mod Funningfjórður, der er en overskyllet U-formet 
dal, repræsenterer Kolturs vestkyst de færøske stejlkyster mod det 
åbne hav. I detailformerne afsløres de vekslende lag af basalt og tuf. 
På stejlkysterne er tuflagene forvitrede og eroderet af vinden, hvorved 
der er fremkommet »hylder«, røkur, med plads for myriader af sø
fugle. Kurveforløbet viser, hvorledes skråningerne mod Ø har form 
af kæmpemæssige trappetrin. Hamrene udgør de modstandsdygtige 
basaltlags stejlvægge, mens de mellemliggende lier er skråflader af 
forvitringsmateriale ud mod næste trin. Særlig kendte hamre er fx 
Svarthamar, Hvíthamar samt Kolturshamar, hvis højeste punkt når 
478 m. De morfologiske elementer fremgår af nedenstående figur.

Som de fleste færøske bygder ligger Funningur og Koltursbygd helt 
nede ved den østvendte kyst i læ af fjeldene. Funningurs huse er grup
peret om kirken og landingspladsen ved udløbet af Stórá, der samler 
talrige vandløb fra cirkusdalene i S, V og N. Den er et typisk eksem
pel på en lille færøbygd med i alt 121 mennesker (1970), der udeluk
kende beskæftiger sig med fiskeri og landbrug. Koltursbygd består af 
et par små husgrupper uden kirke og huser øens 13 beboere. På kor
tene er bygdernes indmark, bøur, og trø, trød, markeret med grøn

farve, og den afgrænses fra udmarken, hagi, ved et stengærde. Eysturoy
kortets mosestrækninger, myr, er angivet ved en svagere grøn tone.

Det oceaniske klima har kun ringe forskel mellem koldeste og var
meste måneds gennemsnitstemperatur, hhv. 4° og 11°. Nedbørsmæng
den er stor (150-250 cm årlig), og tåge er hyppig. Floraen er betydelig 
artsfattigere end på samme breddegrad på Den skandinaviske Halvø. 
Vildtvoksende træer forekommer ikke, men græs og urter giver takket 
være den fugtige luft øerne et friskgrønt dække, hvor ikke det nøgne 
fjeld træder frem. De ca. 70.000 får holder vegetationen nede og hin
drer sædvanlig blomstring og frøsætning.

De ældste kendte bebyggelser er arkæologisk dateret til ca. år 600. 
Norske vikinger kom antagelig først ca. 200 år senere til øerne, der 
i 1035 blev norsk len. Da Norge i 1814 skiltes fra Danmark, forblev 
de danske og styredes som dansk amt indtil 1948, hvor øerne fik status 
som en selvstyrende del af Det danske Rige. Landnamsmændene skabte 
sig store jordbesiddelser og oprettede de første odelsgårde. Efter bispe
sædets oprettelse o. 1100 måtte mange af disse odelsgårde betale skat 
til kirken. Da bispestolen efter reformationens indførelse blev nedlagt, 
overgik kirkegodset, der udgjorde halvdelen af Færøernes jord, til 
arvefæste for »kongsbønder«. Den privatejede jord, odelsjorden, var 
genstand for køb og salg og opdeltes ofte ved arv i smålodder. I årene 
lige efter 1830 opstod en tredje type, trøbrugene. En trø er en jordlod 
på tidligere udmark, men en trøbruger har ikke græsningsret i udmar
ken eller fangstret i fuglefjeldet.

Der bor nu godt 40.000 mennesker på Færøerne, hvoraf 11.000 i 
Tórshavn. Mundheldet »Seyda ull er Føroya gull« – fåreuld er Færø
guld – røber, at landbrug oprindelig var hovederhvervet. Endnu i 1801 
levede over 80 % af befolkningen hovedsagelig som bønder, i 1911 er 
procenten faldet til 18, og i 1975 har kun 2,5% af den erhvervsaktive 
befolkning landbrug som eneste erhverv. Fiskeriets udvikling gennem 
de sidste 100 år har medført, at stadig flere har fået dobbelterhverv.

I udmarken græsser får, køer og heste, og fåreavl er fortsat den 
dominerende gren af landbruget. Indmarken er oftest udlagt til græs 
bestemt til vinterfoder. Den opdyrkede jord anvendes især til kartof
ler, men avlen er ikke stor nok til Færøernes selvforsyning.

Fiskeriet leverer over 95% af den årlige eksport. Det var i 1960’erne 
mest torsk, fanget navnlig ved Grønland. Nu fiskes sild og torsk i om
trent samme vægtmængde, og silde- og industrifiskeriet i Nordsøen 
har i 70’ernes begyndelse overgået, hvad man har kunnet fange på 
alle andre færøske fiskepladser. Det var oprindelig klipfisken, der skaf
fede øernes handel ind på verdensmarkedet, men nu er efterspørgselen 
størst for saltfisk, ferskfisk samt fiskefileter og andre fiskeindustri
produkter. På alle andre områder er industrien endnu svagt udviklet. 
Den relativt billige elektricitet fra A/S SEV-vandkraftværket i Vest
manna har helt udkonkurreret tørv og kul som energikilde.

Terrænudformningen har sat snævre grænser for bebyggelsen, og 
den er kun opstået, hvor man samtidig kunne finde landingsmulig
heder, etablere landbrug og skaffe drikkevand. Som i Funningur 
klumper bebyggelsen sammen om kirke og landingsplads uden noget 
bestemt mønster, men et karakteristisk træk er de smalle, snoede og 
ofte stejle stræder. De fleste bygder har en lille kaj eller havn, og hvor 
pladsen tillader det, føjer en række spidsgavlede bådhuse, neyst, et 
typisk træk til bygdens fysiognomi. Aa. H. K.

Skematisk blokdiagram over Færøernes landskabstyper. A. basalt
plateau, hvor havsiden er udformet som en stejl klippekyst, mens land
siden præges af cirkusdale, botner, B. skarp bjergkam fremkommet 
ved botn-erosion fra to sider, C. tinde dannet ved botn-erosion fra 
flere sider, D. terrasseflade ca. 300 m o. h. med moselavning og unge 
V-formede erosionsdale, E. gletschereroderet, U-formet dal, F. fjord 
i den dybeste del af U-dalen, G. strandpille. Efter Axel Schou.

Samlede fangster (urenset fisk) fordelt på fangstfelter i tus. t.

1960 65 68 69 70 71 72 73 74

Ved Færøerne 21 20 32 39 34 35 32 31
» Island 14 9 5 5 12 51 16 22
» Grønland 51 66 46 19 8 18 12 7
» New Foundl 10 16 18 22 18 18 21 20 80

Barentshavet 4 - - 30 28 6 2 -
Nordhavet 10 32 16 - - - - 4
Nordsøen - 3 50 63 108 116 126 161 175

110 145 166 176 208 207 208 246 255

Udsnit af mål eb ordsbladene, 1:20.000
34 og 6, målt 1896-97, rettet 1971
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76 Húsavík – En færøsk bygd

Bygden Húsavík (Husevig) kan knap nok kaldes en typisk færøsk bygd; 
der findes næppe en sådan. Ved sin søndenfjords beliggenhed på 
Sandoy (Sandø) er den blandt de landbrugsmæssigt mest begunstigede, 
b1. a. af klimatiske grunde – dertil har den en ret speciel historisk bag
grund, fx ved i middelalderen at have været sæde for den mægtige 
’Husfrue’. Alligevel viser landbenyttelsen stor overensstemmelse med 
det udnyttelsessystem, der anvendes på resten af Færøerne, nemlig 
det traditionelle ind-udmarkssystem. Princippet i dette er en sammen
knytning af extensivt udnyttede arealer, udmark, og intensivt udnyt
tede, indmark. Udmark eller hauge, hagi, anvendes på Færøerne ho
vedsageligt til fåregræsning og indmark, bø, bøur, til dyrkning af græs 
til høslæt. I denne udformning har systemet dybe, historiske rødder. 
Det synes at have fungeret i hvert fald siden landnam; klare beskrivel
ser af det findes allerede hos L. Debes (1673) og J. C. Svabo (1783). 
Hovedtrækkene i landbrugssystemet, som det fungerer helt op til vore 
dage, fremtræder allerede hos de tidlige forfattere. Forklaringen på 
denne konstans er næppe så meget at søge i øernes isolation og tilbage
ståenhed som i det forhold, at systemet er overordentligt veltilpasset 
til nordatlantiske forhold. Kombinationen græsavl-fårehold er da også 
dominerende i hele den region, der omfatter Vestnorge, Færøerne, Is
land, Shetland, Orkney, (Nord)Irland, Skotland – områder, mellem 
hvilke der tidligere har været betydelig kulturel kontakt.

Fra omkring 1830 begyndte Færøerne en erhvervsudvikling, der 
lagde mere og mere vægt på havfiskeri som bærende erhverv. Endnu 
omkring 1890 var der dog omtrent lige mange beskæftigede i land
brug og fiskeri. Det ’klassiske’, ikke mekaniserede landbrug kulmine
rede antagelig i sin udvikling omkring århundredskiftet.

Udmarken, haugen, omfatter de højereliggende dele af bygdens 
arealer – overvejende en højslette i ca. 300 m højde, ialt ca. 700 ha. 
Haugen er skarpt afgrænset fra indmarken med et favnehøjt stengærde, 
garður, som fårene – søjderne – ikke kan springe over. Oftest falder 
haugen i to dele, en overhauge og en underhauge, adskilt ved et lavt 
kogærde. Frugtbarhedsforskellene i de omtalte haugedele er nok især 
klimatisk bestemt. Overhaugen har ikke alene l°-2° lavere temperatur 
i gennemsnit, men den er langt mere udsat for vind. Der er på det 
tynde jordlag kun en sparsom fåregræsning i den bedste del af året. 
Gennem året holder man fåreflokkene så højt oppe på fjeldet som 
muligt; fra 25. oktober åbnes bøgærdene, så fårene kan græsse ’inden
gårds’ indtil 14. maj. Ofte er græsningen utilstrækkelig; der må sup
pleres med hø fra bøen.

Underhaugen anvendes ofte til kvæggræsning. På samme måde ud
nyttes andre lavtliggende græsarealer, lier, men disse arealer kan ikke 
klare vinterfodringen. Gennem århundreder har man erfaring for, at 
haugen her i Húsavík kan ’bære’ en besætning, skipan, på omkring 620 
får. Disse er delt op i flokke på 40-50 dyr pr. fylgi, som er dresseret 
til at holde sammen på deres afstukne arealer. Det daglige arbejde 
med pasningen af flokkene hviler på tre hyrder, søjdemænd. Derud
over skal der sørges for dræning af haugen. Dette grøftearbejde ud
føres af bygdens mænd i fællig, ligesom også de 4-5 årlige indfang
ninger af får. Ved fangsten drives fårene ned mod gærderne og langs 
med disse ind i de ruselignende rætt. Udbyttet på omkring 240 dyr pr. 
år fordeles i forhold til marketal. Dette er et gammelt mål for størrel
sen af de enkelte ejeres indmarksparter. I de senere år er kødvær
dierne steget meget, mens uld er faldet. Generelt er udbyttet af haugen 
vokset.

Indmarken, bøen, er kun på omkring 125 ha. Den dyrkedes tradi
tionelt i en rotation, der minder om flyttemarksbruget. Ved dyrknin
gen anvendtes den såkaldte veltning, velta, en bestandig afskrælning 
og vending af grønsværen fra én side af de lange bede, teigar. Disse 
bede har profil og retning, så de fremmer dræningen af det dyrkede 
land. I forbindelse med veltningen anvendtes foruden staldgødning 
også tang, tari, som gennem lang tid havde været opbevaret i et sær
ligt område ved stranden. Veltningen foregik ved hjælp af en særlig 
træspade, en haki, og var uhyre anstrengende. Eftersom jordsmonnet i 
reglen var for tyndt til pløjning, var veltning antagelig den mest inten
sive bearbejdning, der var praktisk mulig, og den var vigtig som grund
lag for korndyrkningen. Færø-kornet var en speciel sort seksradet byg, 
tilpasset de ekstreme forhold her ved kornavlens nordgrænse. Fra 
midten af april begyndte såningen, dog ofte senere. Jorden tilklappe

des, og kornet passede sig selv til høsten sidst i september eller først i 
oktober. Afhøstningen foregik endnu enkelte steder med segl, men 
leen var dog almindelig. For holdbarhedens skyld måtte kornet tørres, 
efter at aksene var afrevet med en jernkam, ripari. Tørringen foregik
i særlige huse, sodnhús. Disse var ofte lokale kulturcentre, fordi ko
nerne, der passede dem, forslog tiden med sange og fortællinger til 
glæde for de forsamlede børn. På trods af de store anstrengelser har 
det dog altid knebet for bygden at forsyne sig selv med korn. Heldigvis 
kom den intensive jordbearbejdning også græsavlen til gode. I seks til 
tolv år efter kornafgrøden lod man græsset indtage brakken. Hoved
parten af græsset blev slået til hø, som efter en oftest besværlig tør
ring og bjærgning blev båret til laderne for at blive opbevaret til vin
terfoder. Jævnsides med korn dyrkedes også kartofler og ’færøske 
rødder’, en slags søde roer. Kartoffelavlen var specielt knyttet til et 
område med gamle klitter, deildirnar, oprindelig et stykke fællesejet 
jord. Efter omkring 1800 fik kartofler stigende betydning, så de om
kring år 1900 udgjorde en betydelig del af diæten.

Bøjorden var allerede omkring århundredskiftet opdelt i flere hun
drede smålodder, så de fleste ejendomme havde deres jord spredt over 
et stort område. Årsagen var især, at odelsjorden, oðalsjørð, var blevet 
fragmenteret ved arvedelinger (lige ret for kvinder og mænd). Kongs
jorden, kongsjørd, var i arveligt fæste og opdeltes således ikke. Fæste 
var oftest langt fordelagtigere end selveje, specielt da fæsteafgiften 
var ret lav. For de fleste odelsbønder var problemet, at de ikke havde 
jord nok. Et af bygdens hovedsamtaleemner var naturligt nok jord. 
Især efter 1894 åbnedes der ved lovgivningen mulighed for, at man 
kunne få haugejord til nyopdyrkning som trø, trøð, men nyopdyrknin
gen krævede oftest en uhyrlig indsats. Ved Húsavík er en stribe trøer 
opdyrket i dalen i forlængelse af den gamle bø. Arbejdet var hårdt 
under alle omstændigheder, men på den anden side var udbytterne pr. 
ha også ret høje. Húsavíks bebyggelse bestod dengang af temmelig få 
beboelseshuse. Særlig opmærksomhed var rettet mod dem, der lå på 
de traditionelle gamle ’bylinger’s plads. Af disse var der tre, som hi
storisk synes at kunne føres tilbage til den legendariske ’Husfrue’, hvis 
testamente fra ca. 1403 er bevaret. Nær kirken, der er omgivet af et 
gærde, Husfruen lod opsætte, ligger stadig de imponerende ruiner af 
hendes gård, delvis brugt som fundament for moderne bygninger. Om
kring gårdene ligger små haver, kålgårde eller kvangårde, der tit pas
ses med megen nænsomhed. To andre grupper huse fortjener at næv
nes: stenhusene, gróthús, og nøstene, neyst. Stenhusene er bygget i tør 
mur efter et ældgammelt mønster. Som de ligger i en klynge på almin
dingen nær havet, minder de om en fortidig bygd, og de synes da også 
at markere stedet for en tidligere bebyggelse. Nu tjener husene til kø
lig opbevaring af bl. a. madvarer. Nøstene er bådhuse. De ligger i en 
række nær det moderne landingssted. Det urolige vand i vigen bevir
ker, at bygdens både må tages op efter hvert togt, útróður. Fiskeriet 
var basis for eksport, men der eksporteredes også fårekød og strik
varer (spec, skibstrøjer). På denne måde skaffedes dækning for impor
ten: især nødvendigheder som fx træ, der ikke kan gro på Færøerne i 
nævneværdigt omfang. Dertil købtes udefra lidt fattig luksus som bl. a. 
kaffe og sukker. Selvforsyningen omfattede også brændsel; tørv blev 
skåret i haugen både til boligopvarmning og til madlavning.

Meget af det gamle er bevaret i det moderne Húsavík, men betyde
lige forandringer har dog fundet sted. Det er ældre folk, der nu bebor 
bygden. Landbruget er blevet forandret; kornavlen ophørte i 1970, 
småtraktorer har vundet indpas osv. Alligevel kan erhvervet vanske
ligt konkurrere med ’byerhverv’ som fx fiskeri. Rationalisering af 
landbruget er begyndt med en udskiftning af jord 1973, så parcellerne 
er samlet. Vejanlæg har forbedret forbindelsen til Skopun, Sandoys 
havneby, og dermed til Tórshavn. Måske vil Húsavík for fremtiden 
blive leverandør af konsummælk og andre landbrugsprodukter, så en 
ny opgang indtræffer? S. C.

Udsnit af måleboirdsbladene, 1:20000
M 39 og M 41, målt 1899, rettet 1971
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77 Frederikshåb Isblink – Et vestgrønlandsk israndslandskab

Af Grønlands 2,2 mio km2 er 4/5 dækket af indlandsis, der har en mak
simal tykkelse af noget over 3.300 m, hvilket vil sige, at bunden af 
indlandsisens centrale dele ligger i niveau med eller lidt under hav
overfladen. Radiomålinger af istykkelsen viser, at Grønland danner et 
skålformet landområde dækket af en samlet indlandsis og med et 
mere eller mindre isfrit randområde. Selv om visse fjordsystemer –  
særligt i Vestgrønland – fortsættes som subglaciale dale ind under ind
landsisen, er der dog ingen af disse systemer, som strækker sig tværs 
igennem Grønland. Der er derfor ikke tale om, at Grønland, som det 
gælder for dele af Antarktis, er opbygget af en række øer kun bundet 
sammen af en fælles indlandsis. Fra indlandsisen skyder en række ak
tive, kalvende gletschertunger sig frem, den mest produktive er Jakobs
havn Isbræ med en isbevægelse på 20-30 m pr. døgn. Andre steder når 
gletscherudløberne ikke ud i havet, men ender med et forland præget 
af glacialt og glaciofluvialt afsatte sedimenter, som danner hedesletter 
eller sandur-flader. Den største gletschertunge er Frederikshåb Is
blink. Navnet »Isblink« hentyder til, at refleksen fra sneoverfladen 
danner en ejendommelig, næsten lysende himmel, der ses på lang af
stand. Området er den klassiske adgangsvej til indlandsisen; det var 
her, Lars Dalager i 1751 foretog den første vandring ind på indlands
isen til de nunatakker, der bærer hans navn.

Områdets geologiske opbygning præges af prækambriske gnejser af 
høj alder. Randen af indlandsisen ligger i en højde af 8-900 m, und
tagen hvor den ca. 25 km brede og 75 km lange Frederikshåb Isblink 
skyder sig ned til ca. 10 m over havoverfladen. Følgende morfologiske 
elementer ses på kortbladet: 1) skærgården, 2) hedesletterne foran 
gletschertungen, 3) det op til 50 km brede, højtliggende kystland mel
lem havet og indlandsisens rand, 4) selve indlandsisen og Frederikshåb 
Isblink, hvortil kommer 5) nogle isdæmmede søer og 6) i kortets NØ 
hjørne nunatakker, der når en højde af 1.500 m.

Sammenlignet med Godthåbs-området (nr. 78) er skærgården N for 
Frederikshåb relativt smal. Den består af lave, nøgne øer og skær og 
er bedst udviklet mod N og S, men mangler for det meste foran Is
blinkens centrale frontparti; en egentlig strandflade mangler også her. 
Kystlandet foran Isblinken er et lavtliggende deltaområde, gennem
skåret af talrige smeltevandselve. Ligesom i det øvrige Vestgrønland 
har indlandsisen her tidligere haft en større udbredelse og nåede under 
sin maksimale udstrækning ud i havet foran den nuværende kystlinie.

Under afsmeltningen har Grønland været udsat for en isostatisk hæv
ning, og det 6-10 km brede forland mellem Isblinken og havet er der
for dannet som en sandur-flade, opbygget af gammelt bundmoræne
materiale samt fluvialt og marint aflejrede sedimenter. Særligt S og 
N for Isblinken, hvor sedimenterne er afsat i læ af skærgården, når 
disse dannelser en betydelig udbredelse og mægtighed, hvorimod der 
sker en haverosion ud for Isblinkens centrale frontparti, hvor der er 
dannet en lav kystklint. N og S for Isblinken ligger et op til 1.000 m 
højt klippelandskab præget af iserosion med talrige større og mindre 
søer, der gennemgående er lavvandede.

Fra kystlandet hæver indlandsisen sig i kortets Ø-rand jævnt op og 
går herfra tværs over Grønland til østkysten. De fleste steder ligger 
isranden i en højde af 8-900 m, og uden for det sammenhængende 
isdække træffes der ikke lokale glaciationer inden for kortområdet. 
Isblinken er en direkte udløber af indlandsisen, og dens overflade fal
der jævnt uden større isfald fra kortets NØ hjørne ned mod isfronten. 
Fronten er direkte sammenhængende med de foran liggende moræne
dannelser. Der er i dette århundrede sket en kraftig tilbagesmeltning 
af gletscherfronten, så der foran den nuværende moræne ligger et sy
stem af randmorænevolde. Området hører til de mindre undersøgte 
regioner af Grønland. Der foreligger ikke direkte bestemmelse af Is
blinkens materialhusholdning, ligesom der mangler måling af isbevæ
gelsens hastighed. Spaltesystemer og isens overfladeform tyder på en 
ikke alt for stor isbevægelse, men dog tilstrækkelig til, at Isblinkens 
nedre del danner en piedmontgletscher med en bredt udvidet istunge i 
ablationsområdet. Særligt S-delen af gletschertungen er overlejret af 
et tykt lag morænemateriale; talrige iskegler, dækket af grus og sten, 
er et karakteristisk træk for denne zone. De mange nunatakker i Is
blinkens øvre dele og i indlandsisen indenfor kunne tyde på, at istil
førslen sker ret overfladisk og ikke fra de dybtliggende dele af ind
landsisen.

Karakteristisk for indlandsisranden i dette område er de mange is
dæmmede søer, dannet mellem isfronter og højere liggende klippe
partier. Den største af disse er den 24 km lange og 3-6 km brede issø: 
Kangârssûp taserssua. Søen er mod Ø dæmmet op af en mindre, stag
nerende lobe af indlandsisen, der her er dækket af grus og moræne
materialer. Mod V begrænses søen af en 25 km lang isfront fra Isblin
ken, og fronten hæver sig lodret over vandspejlet; der sker herfra en 
kalvning af isfjelde til søen. Isfronten er stærkt spaltet og vil i hvert 
fald i perioder flyde på søen. Vandspejlet er på kortet angivet til 210 m 
o.h., men er stærkt varierende, idet der fra det omliggende landskab 
og fra isranden sker en stadig tilstrømning af smeltevand. Da søen 
normalt ikke har afløb, må vandspejlet stige, indtil der sker en afstrøm
ning over søbreddens laveste punkt, eller den svømmende gletscher
front løftes så meget, at der sker en subglacial afdræning, der baner 
sig vej mod den S for liggende fjord. En aftapning vil som regel have 
karakter af en katastrofe – et jøkelløb – og vandføringen kan under 
sådanne omstændigheder blive meget stor. Efter aftapningen vil is
fronten igen hvile direkte på undergrunden, og søen vil atter begynde 
at fyldes. Sådanne aftapninger sker for de enkelte issøer ret periodisk.

Nunatakkerne i kortets NØ hjørne danner jævnt afrundede, glacialt 
eroderede klippepartier. Der findes på disse et tyndt jordlag, der giver 
mulighed for vækst af en lang række plantearter, og denne specielle 
nunatak-vegetation har spillet en betydelig rolle for teorierne om 
overvintring af plantearter under den store istid. Karakteristisk er 
også, at der i forbindelse med disse nunatakker N og V for klippepar
tierne findes en række søer, dannet som udblæsningshuller i det om
liggende firn- og isdække.

Området er næsten ubeboet, den eneste bebyggelse er fiskeribygden 
Avigait, der har 63 indbyggere (1974), alle født i Grønland. Hoved
erhvervet er torskefiskeri, men der fanges også nogle sæler, og om 
vinteren tages ræve i fælder. Der findes kun få eskimoruiner i om
rådet; de vigtigste ved det nu nedlagte udsted Qeqertarssuaq. B. F.

Randområdet af Frederikshåb Isblink fotograferet af Geodætisk Insti
tut 27. juli 1948. Gletscheroverfladen med spalter og smeltevandssøer 
fremtræder meget tydeligt; endvidere ses det foranliggende sandurfelt 
med isolerede klippepartier og det opstemmede sedimentmateriale i 
havet ud for den lave kystklint.

Udsnit af Grønland 1:250000, 62 V.1, udarbejdet 1948-51, enk.r. 1973
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78 Godthåbsfjord – Et vestgrønlandsk fjordlandskab

Da Hans Egede i 1721 landede i Grøn
land, anlagde han den første missions- 
og handelsstation på Håbets Ø i mun
dingen af Godthåbsfjorden. Stedet viste 
sig mindre velegnet, og 1728 flyttedes 
kolonien til sin nuværende plads; byens 
grønlandske havn, Nûk, betyder pynten. 
Med sin gode havn, sin kirke og han
delsanlæg voksede kolonien til at blive 
Grønlands vigtigste. Endnu i årene op 
til og under 2. verdenskrig havde Godt
håb bevaret det traditionelle grønland
ske kolonibillede med få danske admini
strationsbygninger, opført af træ, og en 
række grønlænderhuse. Byen havde 1957 
kun 985 indb. I 1974 havde Godthåb 
8.258 indb., heraf 5.638 født i Grøn
land. Byens eksplosive vækst fremgår af 
de to kort. Byen er nu præget af beton
huse i flere etager, en moderne Atlant
kaj, fiskerihavn og lystbådehavn. Der er 
bolignød, og byen udvides stadig.

Kortudsnittet omfatter Lysefjord (Ameralik) og den ydre del af Godt
håbsfjorden, som sammen med sine talrige forgreninger danner Vest
grønlands største og bredeste fjordkompleks, der strækker sig helt 
ind til randen af indlandsisen. Geologisk er terrænet opbygget af me
get gamle bjergarter, granit og gnejs; i bunden af fjorden – ved jern
malmforekomsten ved Isua – findes nogle af Grønlands ældste for
mationer, mere end 3,1 mia. år, medens fjordens ydre del kun er ca.
2 mia. år. Unge geologiske formationer kendes ikke fra området, og 
bjerggrunden er nøgen eller kun dækket af et tyndt jordsmon dannet 
ved glaciale processer og forvitring. En række forkastninger og hori
zontale forskydninger betinger kystliniens og bjergryggenes retning og 
karakter.

Dette vestgrønlandske landskab er naturgeografisk præget af 3 land
skabstyper: skærgården, strandfladen og det højere liggende bagland. 
Den ydre skærgård strækker sig praktisk talt langs hele regionens kyst 
og fortsætter også S og N for kortudsnittet. Den er her et virvar af 
under- og oversøiske skær, småholme og ganske lave øer, der gør ad
gangen til Godthåbsfjorden vanskelig for sejladsen. De fleste af øerne 
er nøgne og kysterne præget af havisens erosion. Skærgården når sin 
videste udfoldelse i Kookøerne i mundingen af fjordkomplekset. 
Strandfladen danner kystlandet N og V for selve Godthåbsfjorden; 
landet er her ganske lavt, kun undtagelsesvis når man højder over 50 m 
mod N. Terrænet er jævnt bølget og opfyldt af talrige større og min
dre søer, de fleste af dem ganske lavvandede og dannet ved glacial 
erosion. Mindre forkastninger er med til at bryde overfladens ellers 
meget ensformige karakter. Efter sin beliggenhed i forhold til Godt
håb betegnes dette område som regel som Nordlandet. Selve Godt
håbsfjorden strækker sig N-S og mødes i mundingen med den Ø-V- 
gående Lysefjord.

Ø og N for fjordens hovedløb hæver det bjergrige bagland sig med 
højder op til 1000-1600 m med sneklædte bjergtoppe og en række 
smågletschere; for det meste af karakter som botner eller cirkusglet
schere. Ingen af disse gletschere inden for området når ned og kalver 
i havet, hvorimod der i det indre af Godthåbsfjordens forgreninger 
er en række aktive udløbere fra indlandsisen og en deraf følgende 
isfjeldsproduktion, som af strøm og tidevand føres ud af fjorden. 
Hovedbyen Godthåb ligger på spidsen af den lange, smalle, bjergrige 
halvø, der adskiller Lysefjorden fra Godthåbsfjorden, og som i sin 
vestlige del rummer de 400-780 m høje fjelde: Lille og Store Malene, 
der er byens vartegn. N for Godthåb opdeles fjorden i flere sunde og

løb af den over 1600 m høje Storø og de noget lavere Sadelø og 
Bjørneø.

Medens den indre del af fjorden er isdækket om vinteren, kan yder
kysten med Godthåb besejles året rundt af større skibe. Fjordens 
dyreliv er relativt fattigt, der er få fuglefjelde, hvorimod der er en 
god bestand af vildrener og ræve i fjordens indre dele, og man har 
med held også udsat tamrener her, overført fra Norge.

Bebyggelsen er som overalt i Grønland strengt knyttet til kysten; 
med undtagelse af Kangeq har der ikke været egentlig bebyggelse 
langs selv yderkysten, om end man kan finde spor efter sommer
bopladser. Den eskimoiske bebyggelse har været knyttet til de mellem
ste og indre fjordforgreninger. I det indre af Godthåbsfjorden findes 
ruinerne af nordboernes Vesterbygd. Særlig ved den nu nedlagte bo
plads Sârdloq, på Qeqertat, på Storøen og de andre bjergrige øer fin
des ruiner af en række eskimoiske boplader, der repræsenterer den 
relativt sene Inugsuk-kultur baseret på fangst af sæler og småhvaler. 
Specielt i den indre del af fjorden er der fundet spor af ældre bebyg
gelse, tilhørende Sarqaqkulturen, som bl. a. drev renjagt. Fra senere 
tid træffes ruinerne af nu forladte udsteder som Sârdloq, nedlagt 1952, 
og fiskeriudstedet Qôrnoq, hvor der blev drevet et betydeligt torske
fiskeri. Med klimaændringen er torsken forsvundet fra Godthåbsfjor
dens indre dele, og bygden måtte opgives.

Hovedbyen Godthåb er landets hovedstad, det er en administra
tionsby, deraf også det meget store antal danskere. I byen findes 
landshøvdingeembedet, her holdes landsrådsmøderne, og den er hoved
sæde for de fleste civile funktioner. Ved siden heraf er byen en af 
landets vigtige fiskerihavne; den har den største handelsomsætning af 
byerne, og der findes et stort antal private handels- og servicevirksom
heder. Den har byernes største fiskerflåde, og landets eneste jernskibs- 
værft, men langtfra så stor fiskeriindhandling som Egedesminde. Godt
håb er også sædet for Grønlands højere skoleuddannelse med 3 sko
ler, seminarium og teknisk skole og har siden 1855 Grønlands eneste 
bogtrykkeri, hvor der bl. a. trykkes den dobbeltsprogede avis: Atua
gagdliutit/Grønlandsposten. Her findes også Dronning Ingrids Hospi
tal, oprindeligt anlagt som tuberkulosesanatorium, men nu specielt 
kirurgisk centralhospital. B. F.

Udsnit af Grønland 1:250 000
64 V 1 Godthåb, udtegnet 1936-37, revid. 1951, enk. r. 1974
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79 Schweizerland – Et østgrønlandsk gletscherlandskab

Knud Rasmussen kaldte den 6.-7. Thuleekspedition til SØ-Grønland 
for ekspeditionen til »De tusinde gletscheres land«. Bedre kan dette 
komplekse landskab af indlandsis, nunatakker og lokale gletschere 
ikke karakteriseres. Det kulminerer i Schweizerland inden for Ang
magssalik Øen og det – inde på indlandsisen – isoleret beliggende 
Mont Forel med en højde af 3.505 m.

Karakteristisk for Østgrønlands kystland er den stadige strøm af en 
mangeårig arktisk havis, der fra Polbassinet føres ned langs kysten, 
og som sammen med den lokale fjord- og kystis og isfjelde fra kal
vende gletschere danner den storisstrøm, som ud på vinteren når S om 
Kap Farvel og op langs den sydlige del af Vestgrønland, inden den af 
vind og strøm føres vestover mod Baffinland. Den østgrønlandske 
kyst har derfor været vanskeligt tilgængelig, og landet er først blevet 
udforsket i de senere år. Inden for tidligere nedisede områder er fjorde 
et karakteristisk træk, og Østgrønland danner ingen undtagelse herfra; 
i Scoresbysund-området finder man verdens største fjordkompleks og
i Kejser Franz Josephs Fjord verdens næstdybeste fjord.

Det fremgår af Grønlandskortet side 6, at indlandsisen ikke danner 
nogen regelmæssig kuppel, men består af to isdomer: en sydlig, rela
tivt stejlt stigende iskuppel, og en nordlig, meget større og mere jævnt 
stigende isdome, adskilt af en lavning strækkende sig fra S for Ang
magssalik over til Disko Bugt.. Det vil endvidere ses, at indlandsisens 
højderyg, dvs. isdeleren, ikke ligger inde midt i Grønland, men er for
skudt excentrisk ud mod Ø-kysten, en følge af, at undergrundstopo
grafien fremmer en stærkere afstrømning mod V og især til Disko 
Bugt med Jakobshavn Isbræ som Grønlands og verdens mest produk
tive gletscher. Østfra stiger undergrunden stejlt fra mere end 250 m’s 
dybde til en højde af 1000 m eller mere tæt ind til den grønlandske 
østkyst, og det nunataklandskab, der karakteriserer randzonen, er i 
virkeligheden toppene af et alpint bjerglandskab med stejle fjelde, som 
nu kun delvis er dækket af indlandsisen. Modsat Vestgrønland finder 
man i Østgrønland kun undtagelsesvis et bredt, glacialt og marint præ
get forland med strandflade og skærgård uden for isranden. Sædvan
ligvis hæver bjergtoppene sig her stejlt op fra yderkyst- eller fjord
landskabet. Dette udelukker ikke, at man langs fjordene og i større 
floddale kan finde hævede, marine terrasser.

Geologisk er Schweizerland opbygget af gamle granodioritiske gnej

ser, som har været underkastet foldning tilhørende det ketilidiske sy
stem. Yngre bjergarter mangler inden for området, idet disse er blevet 
eroderet væk af indlandsisen. Hvor mulighederne er til stede, dækkes 
undergrunden af et tyndt jordsmon, bestående af glacialt eller glacio
fluvialt afsat materiale.

En række beregninger viser, at den nuværende indlandsis har et vo
lumen – omregnet til vand – svarende til 2,35 mill. km3. Det antages 
sædvanligvis, at indlandsisen under den sidste kulmination, der fandt 
sted for ca. 8000 år siden, har haft et volumen på 3,2 mill. km3 vand. 
Afsmeltningen til den nuværende udbredelse er sket relativt hurtigt 
inden for en periode af 5-6000 år. Der sker stadig som følge af min
dre klimaændringer en opbygning og nedbrydning af indlandsisen. De 
fleste undersøgelser tyder på, at der i øjeblikket foregår en opbygning 
af indlandsisens centrale dele, samtidig med at der er sket en afsmelt
ning af en række gletscherudløbere; dog må det nævnes, at der inden 
for de allersidste år både i Øst- og Vestgrønland er konstateret en 
fremrykning af en række gletscherfronter, svarende til at indlandsisen
i det store og hele skulle have en positiv massebalance. Klimaændrin
gen betyder naturligvis også en forskydning af glaciationsgrænsens 
højde og en ændret udbredelse af ablationszonens areal, ligesom der 
sker en ændring i kalvningen fra de gletschertunger, der ender i de 
grønlandske fjorde. Samtidig med afsmeltningen er sket en isostatisk 
hævning af Grønland og en hævning af oceanernes vandstand. Sam
spillet herimellem har betinget udviklingen af Schweizerlands topo
grafi, som i dag er præget af glacialerosion i form af cirkusdale, lange 
smalle bjergrygge, såkaldte grat, og isolerede fjeldtinder.

Det fremgår af kortet, at landskabet er domineret af stejle bjerg
toppe; for bjergbestigere er landskabet et eldorado med endnu ube
stegne fjeldtoppe, men videnskabeligt er det vanskeligt tilgængeligt, og 
mange undersøgelser mangler stadig. Nærmeste meteorologiske station 
er Angmagssalik med en middeltemperatur for juli på 7,4° og ÷ 7,2° 
for februar som koldeste måned. Betragtes ekstremtemperaturerne, fås 
et absolut maksimum i juli på 22,9° og et absolut minimum på ÷ 28,7° 
for januar. Årsmiddeltemperaturen ligger på ÷ 0,4°. Den årlige ned
bør andrager her 779 mm. Den falder fortrinsvis om efteråret og om 
vinteren. Kraftige katabatiske vinde er hyppige; de kommer fra ind
landsisen og kan nå meget betydelige vindhastigheder, op mod 100 ml 
sek og kaldes lokalt for »piteraq«. I forbindelse med særlige vejrfor
hold er føhnvinde karakteristiske og kan, selv i vintertiden, bringe 
temperaturerne så højt op, at der sker en kraftig snesmeltning og efter
følgende dannelse af islag.

Klimaet er således arktisk, og på gr. af højden vil Schweizerland 
have mere ekstreme temperaturer og en større snenedbør. Overflade
former med polygonjord og stenstriber viser også, at der forekommer 
permafrost i området. Geografisk er området overfladisk sammenhæn
gende med indlandsisen, men forbindelsen må betragtes som en sam
mensmeltning af en række lokale gletschere, og afstrømningen fra ind
landsisens dybere dele finder vej andetsteds.

Centrum for de lokale gletschere er Femstjernen, hvor – som navnet 
siger – 5 gletschere strømmer ud i forskellige retninger. Vigtigst af 
disse er Midgårdsgletscheren, der udmunder i Sermilikfjorden, hvis 
grønlandske navn betyder »stedet med megen is«. Om vinteren er 
denne fjord isdækket, og da isbevægelsen i Midgårdsgletscheren finder 
sted med uformindsket hastighed året igennem, vil der ved isfronten 
ske en sammenpresning af gletscherisen og en oppresning af den foran 
liggende fjordis. Ud på sommeren, når fjordisen er smeltet, vil der 
derfor ske en kraftig kalvning med produktion af store isfjelde, som 
af vind, strøm og tidevand efterhånden føres ud af fjorden. Dette kal
des, at gletscheren »skyder ud«. Mange af isfjeldene forbliver i fjor
den i mere end et år.

Midgårdsgletscher, Knud Rasmussen Gletscher og Glacier de France 
er stærkt præget af en række midtmoræner. Der er her, som andet 
steds i Grønland, sket en tilbagesmeltning af gletscherfronterne, og 
denne er så stærk, at fronten af Midgårdsgletscheren i dag ligger bag 
den fra sydøst kommende gletscher S for 16. September Gletscher. 
For grønlænderne er indlandsisen et frygtet sted, og da der ikke læn
gere er rensdyr i området, bliver Schweizerland ikke besøgt af den 
lokale befolkning, og landet er totalt uden bebyggelse. B. F.

Udsnit af Grønland 1:25 000, 66 Ø. 2, målt 1933, rettet 1955

Schweizerland optaget ved skråfotografering 25. juli 1942 fra 20000 
fods højde. Billedet viser Femstjernen med de derfra strømmende glet
schere. Særlig markant er Midgårdsgletscheren i baggrunden.
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Summaries*

GEOMORPHOLOGICAL 
INTRODUCTION
The Kingdom of Denmark comprises Denmark, 
the Faroe Islands and Greenland.

Denmark – Size and position
It is difficult to state the precise size of Denmark, 
as the area is subject to constant variation owing 
to marine erosion and accumulation as well as to 
reclamation projects. Moreover, where tides are 
active the coastline shifts twice daily; thus up to 
10 km on the west coast of S-Jylland. The extent 
of the land has therefore been measured on the 
basis of the margin of constant land vegetation. 
Subject to this qualification, the size of Denmark 
is as follows (1971):

Jylland (Jutland) 29,766 km2

Islands (406, incl. 97 inhabited) 13.303 km2

Denmark 43,069 km2

The largest of the islands are Sjælland (Zealand) 
7,015 km2, Fyn (Funen) 2,984 km2, Lolland 1,234 
km2, Bornholm 588 km2 and Falster 514 km2. 
Denmark, in the fullest sense, is an archipelago. 
Whereas the frontier with Germany is only 67.7 
km the coastline exceeds 7,300 km. Thus Den
mark is spread over one of the most dissected 
land masses in Europe.

The northernmost point of Denmark, Skagen 
(The Skaw) is situated at 57°45´ N. lat.; the 
southernmost point, Gedser Odde, at 54°34´ N. 
lat. The most westerly point, Blåvands Huk, in 
W-Jylland, is situated at 8°5´ E. long.; the most 
easterly, Ærtholmene, to the NE of Bornholm, at 
15° 12´ E. long.

The outline
The curious shape of Denmark is the result of 
combined effort of many different forces. The 
subterranean dislocations which are so characte
ristic of Central Europe have also contributed to 
the configuration of the shoreline of Denmark. 
Prominent landmasses such as the peninsulas of 
Stevns, on the E-coast of Sjælland, and Djurs
land, on the E-coast of Jylland, are horst bed
rock formations in which resistant cretaceous sed
iments withstood erosion by the glaciers.

Nevertheless, Denmark’s outline is mainly gov
erned by the surface relief created by moraine 
deposits from the Würm glaciation. Another fac
tor which has had much influence on the forma
tion of the coastline is the postglacial changes, 
which are of a complicated nature. The land mass 
of which Denmark is a part has been submitted 
to an isostatic upheaval since the Ice Age. Other 
complications are the eustatic level changes of 
the ocean surface. Emergence and submergence 
alternated with varying strength and caused varia
tions in the coastlines and thereby in the extent 
of the country.

The disintegration and depositional effect of 
the sea have been decisive in shaping Denmark. 
On exposed coasts large amounts of land have 
been gradually broken down and graded in dif
ferent grain sizes; gravel and pebbles have ac
cumulated along the coast forming coastal plains 
of different kind, the so-called marine foreland. 
A strong tendency towards a simplification is 
characteristic of the Danish shoreline configura
tion. Finally, it should be mentioned that in an 
intensively developed country like Denmark the 
activities of man in many ways have influenced 
the shoreline configuration. Numerous coastal 
stretches are characterized by groyns, and rec

lamation work has been established in many 
localities.

Landscapes
Denmark is a low-lying country, which has its 
highest point, Yding Skovhøj, in E-Jylland, 173 m 
above DNN. The surface relief is characterized 
by glacial moraine deposits, which form undu
lating plains alternating with gently rolling hills 
and abundant lakes, 76 of which have surface 
areas exceeding 0.5 km2. The largest lake is Arre
sø, 40.6 km2. During the last glaciation only the 
N- and E-parts of the country lay under the ice
cap. The ice-limit followed a line running due W 
from Viborg to Bovbjerg on the W-coast, and 
southward to the national frontier at Tinglev. The 
country S and W of this line, the main stationary 
line of the ice, formed a polar landscape during 
the final glaciation as a result of which the mo
rainic hills were levelled and smoothed by arctic 
solifluction. These old moraine landscapes are the 
oldest land surfaces in Denmark. Between the 
hills are extensive, level outwash plains: the great 
meltwater river plains, formed outside the ice 
limit during the last glacial period. Heather pre
dominated here until the reclamation of the 
heaths began in the 1860s. Now fields extend over 
the river plains, with strips of planted wind
breaks imparting a distinctive appearance to the 
landscape. Elsewhere this area is characterized 
by large coniferous plantations. The roads, in 
contrast to roads in hilly E-Jylland, run straight 
for miles on the level, newly cultivated plain. The 
main stationary line of the ice is the boundary 
between the flat sandy W-Jylland and the loam 
plains and hills of E- and N-Denmark and is also 
a human-geographical dividing line. W of the line 
we have the region of scattered farms, low popu
lation density, and rapid growth in rural popu
lation; E of the line there is village habitation, 
high population density, and a declining rural 
population.

Valley systems, formed by the glacial melt
water, partly as tunnel valleys under the ice and 
partly as normal valleys in front of it, furrow the 
moraine landscapes. The E-Jylland inlets were 
created by the intruding sea in the lowest parts of 
the tunnel valleys, possibly along with glacial 
erosion. The inlets (fjords) form natural harbours 
which have provided a livelihood for the E-Jyl
land towns of Åbenrå, Haderslev, Kolding, Vejle, 
Horsens, Randers and Hobro. Gudenå, the longest 
river in Denmark, 158 km, follows the inter
secting valley-systems.

Coastal plains make up one-tenth of the total 
land area. These landscapes are particularly nu
merous in the N-part of the country, as in the 
Limfjord area, where emergence since the Stone 
Age has been greatest. Where draining is rendered 
difficult in these flat and low-lying districts, the 
land is often swampy. The largest high bogs, Store 
and Lille Vildmose, overlie such a foundation. 
The peat is exploited for soil improvement mate
rial and the bogs are being drained for grazing. 
Along the coast of S-Jylland, where there is a per
ceptible tidal range, there are clayey salt marshes 
deposited by the tidal water. Dune landscapes 
form an almost unbroken belt along the entire 
W-coast of Jylland.

In N-Bornholm distinctive granite landscapes 
occur which were formed as roches moutonnées 
by glacial erosion and have the characteristic 
striae and rocky coasts.

The Faroe Islands – Færøerne
The Faroe Islands are situated in the Atlantic 
Ocean between 6°15´ and 7°41´ W. long, and

61°26´ & 62°23´ N. lat. The total area of these 
18 islands is 1,399 km2. The largest island is 
Streymoy, 373 km2.

The landscapes are characterized in part by the 
structure of flat, stratified series of basalt sheets, 
with intervening thinner layers of solidified vol
canic ash (tufa), and in part by glacial action, 
which has carved the valleys into trough-shaped 
basins and formed steepfaced peaks, the highest 
being Slættaratindur, 882 m on Eysturoy.

Greenland – Grønland
Greenland, the largest island in the world, has a 
total area of 2,175,600 km2 and lies under the 
ice-cap. Of the ice-free area 341,700 km2 some 
150,000 km2, chiefly in the SW-part, may be 
classed as inhabited. The northernmost point is 
Cape Morris Jesup, 83°39´ N. lat.; the southern 
tip, Cape Farewell is at 59°46´ N. lat. Thus Green
land is situated in the polar zone.

Greenland is a mountainous country with lofty 
fringes – the highest point Gunnbjørn Fjeld, 
reaches 3,700 m – and a lowlying central region 
covered by the ice cap. The highest point here is 
3,300 m above sea level; the greatest thickness of 
ice 2,000 m.

The Greenland Shield, like the Fennoscandian 
Shield, is made up chiefly of gneisses and gran
ites. Precambrian, mesozoic and cainozoic sed
imentary rocks are also important. The Caledo
nian folding produced simple folding, overthrust 
folds and metamorphism of the initial sed
imentary rocks that were affected by it. A.S.

*

The editors wish to express their thanks to 
Kirsten Winther, secretary,
K. Olwig, M.A. and 
Professor Jerry Cole 
for their kind assistance with 
the translations.

Abbreviations used:

ha  = hectare(s); 1 ha = 2,471 acres
E-W-S-N   = directions (both East and 

eastern)
D.N.N.       = Danish Ordnance Datum 
a.s.l.           = above sea level 
WW           = World War
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1. The Danish Waddensea – Old cartography, 
morphogenesis and history
The Johannes Mejer map (1649) is the first reli
able cartographic representation of the area, even 
though it is not based on triangulation. The con
tour of the coastline, furthermore, should only be 
regarded as symbolic. The churches which are 
symbolized as being located in the sea represent 
drowned parishes from about 1240 – according 
to historical information collected by Johannes 
Mejer. The geology of the area is indicated on the 
longitudinal section by the old land surface con
sisting partly of old moraines (Riss) and partly of 
outwash plains (Würm). The marine foreland re
presented by the salt-marsh and the bogs was 
created by the 120 m rise in sea level during the 
late-glacial and postglacial era. The area’s land 
surface is stable. Since the Atlanticum the sea 
level has risen about 17 m, in the last 2000 years 
about 2 m. The section is a classic example of the 
postglacial genesis of the W-coast of Jylland S of 
the terminal moraine of the Würm glacial epoch 
(Bovbjerg). N.K.J.

2. The Tønder Salt-marsh – Dikes and polders 
(kog)
The map shows the delta of the river Vidå, which 
today is regulated by dikes and by pumping. The 
Frisians colonized the area c. 800 B.C., thereby 
introducing a unique form of culture founded on 
the construction of sluices and artificial mounds 
(værfter) for habitation; these were necessary safe
guards against the sea during storms and breaches 
of the dikes as well as against the inland flooding 
in autumn and winter. Since 1929 the area has 
been artificially drained through the construction 
of river dikes and pumping stations (4). Rudbøl 
Sø-Magisterkogen function as an inner reservoir 
when the sluice at Højer is closed. The Vidå fur
thermore is the outlet for a 276 km2 catchment 
area on the German side of the frontier. Land-use 
in the old polders (diked in 1555) is dominated by 
mixed farming. The new polders (Gl. Frederiks- 
kog 1692, Rudbøl Kog 1715, and Ny Frederikskog 
1861) are used for grazing only, because of special 
ownership- and soil conditions. N.K.J.

3. A tidal area – A landscape between land 
and sea
The Waddensea area is separated from the North 
Sea by the offshore barrier on which Rømø and 
the high-sands (Kore Sand) are placed. At each 
tide 2 cubic km of water flow in and out through 
4 channels (dyb), Lister Dyb and Juvre Dyb can 
be seen on the map. The tidal range is about 2 m. 
Tidal flats cover about 70% of the area; they are 
dry during low-tide and have a marine flora and 
fauna. The high-water level (0.7-1.0 m) is used as 
an indicator for the coastline. Land reclamation 
schemes can be seen in front of the foreland and 
along the Rømø Dam (1938-49). The bog areas 
(Skast Mose-Kogsbøl Mose) indicate the water
shed to the salt-marsh of Tønder. Mandø is a mi
nor isle consisting mostly of salt-marshes which 
were diked in 1883 and 1938. Rømø is a rather 
young formation consisting primarily of sand. 
Agriculture and settlement are confined to the 
N-S girdle along the E-coast of the island, where 
stretches of salt-marshes are also found. N.K.J.

4. Løgumkloster – Reclamation of moors and 
subdivision of farmland
In contrast to the Tønder area (No. 2) agricul
tural improvements in the Ballum area were first 
made in the hinterland by draining the bogs, 
whereas the waterlogged salt-marshes were left to 
extensive grazing. After the loss of Slesvig-Hol
stein in 1864, Denmark went through a period of 
agrarian intensification together with the estab
lishment of state-subsidized tenant farms. Slesvig 
was the N-outpost of the German empire where 
agriculture remained extensive. Thus in N-Slesvig

the average farm size was ca. 25 ha in 1920, and 
4000 farm units were to be established to bring 
the size in accordance with the rest of Denmark. 
Today balance has been re-established through a 
policy of stepwise agrarian reclamation and sub
division. The last reclamation scheme of the old 
type in the Brede Å area is that of the Kogsbøl 
Mose (1969-72). Hence, new reclamation schemes 
have not been initiated, to the benefit of nature 
conservancy and landscape planning. N.K.J.

5. Ribe
The oldest town in Denmark is Ribe. It was 
founded in the 8th century and flourished through 
the Middle Ages as the most important harbour 
on the W-coast. As seen on the contour map 
and the cross-section, the town spread along the 
stream’s low sand banks, which yielded a fair 
amount of security against floods. The town’s re
fuse also contributed to its security by gradually 
raising the ground. Throughout the medieval era 
Ribe was the main religious and trading centre of 
Jylland, but the Reformation in the 16th century 
and the increasing importance of Copenhagen 
subsequently reduced it to a marginal provincial 
town. The number of inhab. decreased from 5000 
to 2000 and it did not reach its former level again 
until c. 1900. Ribe has the best preserved medie
val town centre in Denmark.

Low-lying salt-marshes diked in 1913 occupy 
the territory below the 10 feet contour; all settle
ment is found above this contour. H. Mees.

6. Nordby and Esbjerg – Sailboat and con
tainer harbours
The 1873-map was drawn when the sailboat fleet 
of Odden was at its height and when the steam
ship harbour of Esbjerg had just been finished. 
Both harbours depend on the tidal inlet of Grå
dyb. Odden (Nordby) lies at the small Fanø Lo, 
whereas Esbjerg is located at the main inlet, i.e., 
the only place between Hamburg and Blåvands 
Huk with deep water off the coast. As shown by 
the diagrams, the harbour is mainly used for reg
ular container and trailer shipping service with 
bacon and butter for E-England. In 1975 there 
were about 30 weekly departures to English har
bours. Esbjerg, furthermore, is Denmark’s most 
important fishing harbour with 30 % of all land
ings. In 1873 Esbjerg was a rural district, but to
day an urban community with its 75,000 inhab. 
covers the whole map section. Nordby has not 
changed much during the past 100 years. H.Mees.

7. Skallingen – A field laboratory in a tidal 
area
Ho Bugt forms the N-half of the Grådyb tidal 
area with the offshore barrier Skallingen which 
some 1000 years ago replaced Langli, now an is
land. The inner Ho Bugt is an old lagoon salt
marsh. N of the Elbe the Varde Å is the only 
existing example of an estuarium; the tidal range 
is about 1.5 m. The tidal flats of the Hjerting Løb 
area are low-lying, partly soft and muddy (Ho 
Bugt) and partly sandy (S. of Myrthue, whereas 
these of Hobo Dyb are high-lying (above + 0.60 
m) and mainly sandy.

The area of Grådyb is characterized by accre
tion on the Fanø side, whereas Skalling Ende is 
heavily eroded. Since 1932 Skallingen is a centre 
for the study of sedimentation and vegetation. 
The landscape contains beach, dunes, and to the 
E an inner salt-marsh, an inner tidal flat, beach 
ridges, outer salt-marshes and tidal flats. The salt
marsh formation started on the former high-sands 
about 1900. Today it covers about 1000 ha at a 
level of 0.8-1.2 m DNN. N.K.J.

8. The river Varde Å – A watercourse in W- 
Jylland
The drainage area is 1170 km2. The prequarter
nary surface consists of diluvial sand and clay 
overlain by morainic deposits (Riss) and outwash

plains from Würm, partly covered with dunes. 
The sandy soil is vulnerable to strong winds 
which may cause heavy soil drift. The planting of 
shelter belts has therefore proved necessary, and 
they have become a significant feature of the 
landscape. A salt-marsh estuary embeds the me
andering river to the W.

The table shows the monthly precipitation and 
run-off values. Computed actual evapotranspira
tion ranges between 350 and 440 mm/year. During 
WW II exploitation of the waterpower at Karls
gårde was found to be profitable. The yearly 
production is c. 5 mill kWh, only a small portion 
of the area’s demand. Since it is rather expensive 
to keep the reservoir and canals clean, the trans
port potential for the adjacent watercourses has 
been investigated and the results are shown in the 
table. B.H.

9. Grindsted – A rural town in Jylland
Grindsted is a good example of a characteristic 
feature of Danish urbanization: the rural towns 
which grew up at crossroads and railway stations 
in the period after 1850. The expansion of the 
town and population can be seen on the maps and 
diagrams. In 1871 settlement was confined to a 
sparse row of farmsteads with a narrow strip of 
meadows and farmland along the stream. Recla
mation of the moors, the resulting expansion of 
the rural population and its need for urban ser
vices constituted the basis upon which service 
centres like Grindsted grew up. From 1914 to 
1919 the town received railway connections from 
6 directions (the track shown on the 1911-map 
was not yet in function) and for a period the 
town’s growth was influenced by the railway. Af
ter WW II the railway became less important and 
has now only one track left for freight traffic. In
dustries gradually grew up on the basis of local 
resources and farm products and now they em
ploy more than half the labour force. H.M.

10. Billund
The region can be divided into three landscape 
zones. Between Billund and Grene Å lies part of 
an extensive plain created by melt-water from the 
Würm glaciation. An old dune landscape is lo
cated W of Grene Å which is characterized by 
forests, shallow bog and barren sand areas. The 
dunes are of late-glacial origin, but were ex
posed to sand drift by ruthless exploitation in the 
17th and 18th centuries. To the SW the dune area 
is bounded by a high cliff eroded in the old mo
raine hills (Riss) by melt-water.

During the last 100 years, most of the heath on 
the sandy fields have been protected from wind 
erosion by the planting of shelter belts, mainly of 
conifers. The dune landscape and the N-part of 
the moraine are afforested after 1900. The inten
sification of the agriculture on the sandy soils has 
supported the development of Billund by increas
ing the purchase power of its service area and 
providing the labour reserve for LEGO, toy man
ufacturers with a world-wide market. H.K.

11. Skjern Å delta – Denmark’s largest rec
lamation scheme
The Skjern Å is 94 km long and has a catchment 
area of about 2100 km2. Its delta is formed and 
structured partly by the stream’s sediment load, 
about 8000 m3/year, and partly by the rising sea 
level and the location. The latest development of 
the delta coastline is given on fig. A: the sandy 
part W of a beach ridge, to the E a salt-marsh 
with silt and moor deposits. The normal valley 
starts at Lundenæs. The reclamation scheme of 
1958 is given on fig. B. The Skjern Å has been 
endiked; from the low areas, from the brooks, 
from the sewage of Skjern and Tarm, as well as 
from the pumping involved in the scheme the 
water is drained separately through two parallel 
canals. The scheme includes 3900 ha and has sta
bilized the economy of the local farmers. A prob
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lem for fishing is pollution of the Ringkøbing 
Fjord area by ochre-sedimentation. N.KJ.

12. Sdr. Felding – A river-valley landscape
Morphologically this region contains three ele
ments: a moist, 500 m wide river-valley, adjacent 
parts of the outwash plain, and, to the N, a mo
raine landscape (Riss) – Skovbjerg Bakkeø – with 
its concentric contour pattern at 25-30 m a.s.l.

As shown by the 1803-map, the fields were for
merly closely connected with the valley. The N-S 
cross-section through Sdr. Felding also demon
strates how grass and hay from the meadows were 
main feed for the cattle whose dung was of vi
tal importance to grow grain. The heath yielded 
grazing to the sheep, fertilizing ashes, thatching 
material etc. – all in all, a stable eco-system 
which during the 1870s was further developed by 
irrigation, marling, introduction of root crops and, 
after 1900, of mineral fertilizers; cows replaced 
bullock breeding and sprinklers the canal irriga
tion. Nowadays the W-Jylland farming differs 
from the E-Danish by having larger units, a some
what lower yield per ha and unchanged cattle 
breeding. K.M.J.

13. Hvide Sande
The maps show part of the 35 km long, sandy 
barrier which protects the Ringkøbing Fjord la
goon. The whole coast is retreating, both through 
submergence and erosion. The artificial inlet with 
a sluice shown on the modern map was con
structed in 1931 in order to stabilize the inlet and 
the water table in the lagoon. Denmark’s 6th- 
largest fishing harbour has grown up here. The 
longshore material drift is mostly S-going. During 
periods of storm the sea formerly rushed over 
the barrier; the wind also carried sand towards 
the E. Planted vegetation nowadays impedes this 
transport. During the last 100 years the barrier 
has been reduced 50-100 m in width on the sea 
side and appears now as different zones: in the 
westernmost area lies the sand beach, then a dune 
cliff. The dunes behind are partly young, partly 
older. The flat marsh areas in the E have been 
created through the growth of vegetation and by 
old silt sedimentations from a period of marine 
influence in the lagoon. H.K.

14. Grønhøj – A colony on the heath
This area lies along the E-W running part of the 
Main Stationary Line (see map 16). To the N, a 
dead-ice landscape ca. 150 feet a.s.l. where both 
reclamation of heathland and afforestation of for
mer farmland have been carried out, well illus
trating the marginal location of this area from 
an agricultural viewpoint. Between Vedhoved and 
Tohuse the land rises to a level of 200 feet; Al
heden, the southernmost part, is an outwash plain, 
slightly sloping towards the W and dissected by 
dry erosion valleys. The largest of them, Hjorte- 
dalen, contains the oldest settlements, Fløj gårde, 
to the NE.

In the mid-18th century several heath reclama
tion projects were initiated which incorporated 
German colonists. In 1759 Grønhøj thus received 
30 families from Pfalz. Half of them left within 
the next few years, but the plan of the colony can 
still be seen today in the rectangular field pat
tern and in the location of the farms along two 
“streets”. Its history has been described in detail 
by H. Thorpe, 1957. K.M.J.

15. The Karup Å valley – Afforestation of 
farmland
The map shows part of the outwash plain embed
ding the Karup Å which has eroded 10-12 m 
into the original outwash plain. Up to WW I the 
greater part of the area was covered with heath 
and the cultivated land was concentrated around 
a few farmhouses along the terrace edge. Farming 
was largely based on livestock, and in the 1870s

the grazing potential of the area was intensified 
through canal irrigation. During the interwar pe
riod nearly all the heathlands were reclaimed and 
by about 1950 most of the area was under culti
vation. As indicated by green (No. 3 and 4) only 
small areas of farmland were afforested in the pe
riod up to 1952, but around 1960 many cultivated 
areas were abandoned and afforested (No. 5). 
Similar afforestation on former cultivated areas 
has taken place in central Jylland along the Main 
Stationary Line and also to a great extent on 
Djursland. A study of afforestation in these areas 
has been published in the first volume of this at
las series. K.M.J.

16. The Hald Sø region
This is one of the classic locations for glacialmor
phological studies in Jylland, the region where the 
ice from the N during the Weichsel glaciation 
joined the ice tongue from the E at the Main 
Stationary Line. S and W of this line there are 
extensive meltwater plains, at places dissected by 
meltwater channels, at other places smoothed mo
raine formations from the Saale glaciation are 
found. N and E of the line there are moraine 
landscapes from the Weichsel period.

Hald Sø lies at the SW-end of a large valley 
which was formerly considered a subglacial melt
water channel, but it is more likely that the lake 
basin was filled up with stagnant ice through 
which meltwater made its way and flowed out 
to the ice margin and deposited three meltwater 
plains (I, IIa, and IIb). The N-boundary of lib 
is an ice-contact cliff sloping towards a dead-ice 
area. III and IV show different stages of develop
ment of the extramarginal valley system on the 
meltwater plain. J.K.

17. Three towns in central Jylland
Holstebro (33,000 inhab. 1975) is an old town 
which grew up around a ford in the river Storå 
and later delevoped S and especially N over the 
slopes of the moraine landscape. It is now a com
mercial and industrial town, but has during the 
last decades attained an image of its own as one 
of the leading centres in Jylland for cultural 
activities,

Struer (17,000 inhab.) is a relatively new town 
located around the harbour which Holstebro 
founded in 1856. It has now many industrial en
terprises, among them one of the country’s largest 
radio and television firms.

Silkeborg (43,000 inhab.) in the lake region 
grew up at the Gudenå, Jylland’s largest water
course. It was founded in 1844 around a paper 
mill, which is still working, but the town has now 
many other industries producing textiles, clothing, 
furniture, engineering appliances, means of trans
port as well as foodstuffs. J.H.

18. Hardsyssel – Hummocky moraine land
scape with isolated farms
The map gives an example of a hummocky, gla
cial landscape resulting from the melting of a 
stagnant ice-sheet. The melt-water flowed S to 
make a glaciofluvial plain, of which the upper
most part is seen. The top of the plain lies at the 
head of a tunnel-valley, in which the town Lem
vig is located. The hummocky surface is occupied 
by many isolated farms, which is an original set
tlement feature of old age because the two most 
important agricultural resources, farmland and 
meadowland, are split up into tiny lots, each 
being too small to support more than one or a 
few farms inside normal working distance. An 
open-field system was never developed here; nei
ther were villages. The settlement pattern has 
given rise to few service centres of low order on 
the railway line or the roadside. The actual ser
vice centre is the old market town of Lemvig. Its 
location in a narrow, steep-sided valley has oc
casioned a secondary town development on the 
plateau. V.H.

19. Spøttrup in W-Salling – A smallholders’ 
colony
The map illustrates two phases in the evolution of 
Danish farming and rural settlement. The first 
one, which occurred in connection with and as a 
consequence of the enclosure acts, was the con
solidation of the farm areas which was followed 
in this case by the relocation of village farms in 
the former field area. A minor result was that the 
landless class of farm workers was given a few 
ha, but still they needed to supplement their in
come as wage-earners. The second phase was the 
parcelling out of land to smallholders according 
to a parliamentary act of 1899. Although insuf
ficient to establish self-supporting holdings, it was 
an improvement. Self-sufficiency was finally ob
tained with the act of 1919, by which thousands 
of independent small farms were created. Thus 
the complete parcelling out of the Spøttrup estate 
in 1937 created a colony of 26 holdings of 10 ha 
each (Spøttrupmark). While many smallholders 
have become part-time farmers, these continue 
full-time. V.H.

20. Thyborøn – The Limfjord Bars
Between the hilly landscapes of Thy and the mar
ginal moraine ridges S of Nissum Bredning, the 
North Sea has accumulated a series of beach 
ridges in the two sand bars: Agger Tange and 
Harboør Tange. In historic times, breaches in the 
bars have alternated with the closing of them 
again. In the 18th century an uninterrupted coast
al plain with dunes to the W and fields and mead
ows to the E bounded the Limfjord. Several vil
lages were situated along a road from N to S. In 
1862 winds and highwater created a breach which 
developed into the Thyborøn channel. During the 
following years the gap was forced to the E, the 
villages gradually disappeared and an area of sed
iment accumulation on the Limfjord side forced 
the channel southwards. Groynes stabilized the 
coastline and between 1914-17 a fishery harbour 
was built which ranks today among the most im
portant in the country (see table). Besides fishery, 
the chemical industry (Rønland) and tourism con
tribute to the income of the town of Thyborøn

N.N.

21. Hanstholm – An artificial port in North
west Jylland
At the northwesternmost point of Jylland a steep
sided block of limestone rises over raised Litorina 
floor, caused by tectonic uplift and later modelled 
by wave action. South of this promontory the 
flats, now a sanctuary, have been exposed to the 
activity of drifted sand resulting in low dunes. A 
high water table has resulted in many tiny lakes 
and some bigger ones notable for their relatively 
great depths. The limestone plateau shows karst 
phenomena.

The construction of an artificial port on this 
hostile coast has been discussed for a hundred 
years. A white-paper appeared in 1900, and in 
1917 a bill was passed by the parliament. After 
some years the work on the port had to be given 
up because of unforeseen difficulties. Changing 
political attitudes postponed further decisions un
til after a new engineering model-test proved fea
sible, and the construction was taken up again in 
1961. Today a fishing port and a commercial port 
function, and a town of nearly 1800 inhab. has 
grown up. N.N.

22. Thy – A sand drift topography
Sand drift topography covers 1650 km2 or 5.6% 
of the total area of Jylland. Half of it is located 
on the west-coast, the other half on the sandurs 
and old glacial surfaces in Central Jylland. A 
coastal sand drift area is shown in details on the 
map from W to E: (1) a brim of high coastal 
dunes, (2) a several km wide deflation plain on a 
surface of raised Litorina floor, and (3) a system 
of parabolic dunes bordering the old morainic
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plateau. By comparing old maps, a lateral move 
of the dunes of 350 to 750 m during 100 years is 
confirmed. 17th and 18th centuries records tell 
about severe devastations on fields and farms, 
resulting in a deliberate move of several habita
tions to safer ground, leaving only the ruined 
church. The moving dunes also stemmed the nat
ural drainage system and created new lakes. To
day the dunes have been stabilized by planting of 
conifers and marram grass, and the dune area is 
partly a sanctuary and partly used for recreation.

V.H.

23. Limfjorden and the drained “Vejler”
From E to W Limfjorden is about 160 km long 
(see Nos. 20 and 30). Most of the fairway is 10 to 
15 m deep, in places however, such as at the inlet 
to Løgstør Bredning, it is only a few metres deep.

Up until a century ago the landscape between 
Skagerak and Limfjorden was narrow and dis
sected, as it appears on the 1811-map. Limfjorden 
was at one time a gentle and protected water, but 
when the North Sea breached the sand bar Agger 
Tange in 1825, extensive inundations of the beach 
meadows followed. About 1870 it was decided to 
reclaim the most shallow bays – called “Vejler” – along 
the N-coast, a total of about 60 km2. Byg
holm Vejle is one of these areas, but has been 
utilized exclusively for grazing; large parts lie as 
swamps. N.N.

24. Råbjerg Mile
This area is part of the 40 km long spit Skagens 
Odde. Since Atlanticum the spit has been built up 
by longshore drift from the SW which has added 
beach ridge upon beach ridge, mainly with a de
flection towards the SE. Later the land raised 
several m and lay exposed to wind erosion. In the 
northern dunes traces of the ancient beach ridge 
systems and their lagoons are found. Narrow 
blow-outs occur into the beach ridges.

The central part of the map shows two cul
tivated beach ridge plains E of Kannestederne. It 
has been necessary to protect these “cultivation 
oases” through planting and the erection of wat
tles which have stabilized the partly artificial 
dune ridge Engklit-Tornbakke Rimme. N of this 
large mound, a plain with more freely developed 
parabel dunes are found. To the SW, the dome
shaped Råbjerg Mile is located. This barren, mi
grating dune is 18-20 m high; during the last 90 
years it has moved 1 km towards the ENE, but 
an excess of visitors may gradually destroy it.

H.K.

25. Store Vildmose – Reclamation on raised 
bog
Three levels can be distinguished from N to S: 
(1) a glacial undulating surface, (2) the raised 
floor of the late-glacial Yoldia Sea, and (3) the 
raised floor of the postglacial Litorina Sea. Linear 
settlements emphasize the boundary between (2) 
and (3). Archaeological research has uncovered 
extensive Celtic field systems and over a hundred 
burial mounds from Iron Age on the Litorina 
flats, but a climatic deterioration round 500 A.D. 
forced the early farm population to move to drier 
land, where they may have resettled in the still 
existing villages, while the Litorina level was cov
ered with 5 m layer of Sphagnum peat. In 1920 a 
first attempt was made to reclaim the raised bog. 
50 km of road was constructed; 400 km of open 
ditches and 800 km of drain pipes were laid out 
over an area of 3700 ha. The new established 
“fens” were let for cattle grazing, and since 1934 
approximately 60 farms have been built, tilling 
nearly 1900 ha, while 1100 ha serve grazing. Since 
then the surface has lowered by 2.5 m due to the 
drainage and the oxidation of the peat. V.H.

26. The Vorså valley – Colonization on raised 
marine floors
The landforms are the following: (1) round the 
periphery the hilly surfaces of two succeeding ter

minal moraines, (2) in the middle, covering most 
of the area, the raised floor of the Yoldia Sea, 
drained by tributaries to the river Vorså, and (3) 
the narrow bands of deposits from the Litorina 
Sea. The upper marine limit of the Yoldia Sea 
lies at approximately the 40 m level and is in
dicated by the change from curved to conform 
contours, the Litorina Sea at the 10 m level. De
tached farms, even before enclosure, are a promi
nent feature, but the settlements on the moraine 
and those on the Yoldia floor differ in several re
spects. The morainic hill tops bear many Bronze 
Age barrows, and place names indicate Later Iron 
Age and Viking Age. Contrasting this old settle
ment pattern is a 15th and 16th century coloni
zation on the Yoldia plain, where as late as 1800 
A.D. much land was still forest- or heather-cov
ered. This may explain why the farm size in
creases from the hills to the centre of the valley.

V.H.

27. Aalborg-Nørresundby – Cement industry
The Aalborg area is the Danish centre for the 
production of Portland cement and construction 
elements as pre-cast plates. 3 out of 4 existing 
plants (1976) are located here; their production is 
based on Senon chalk, worked in open pits, and 
rich beds of clay along the shores of Limfjorden. 
While cement was first made in Assens at the Ma
riager Fjord in 1873, the production only started 
here in 1891. The later development (production 
figures, and number of plants and employees) is 
shown in the table. Once Danish Portland Cement 
served distant markets, but since the 1960’s only 
the machinery and technology are exported. Ce
ment is only one of many industries in Aalborg, 
as for instance ship building and the production 
of tobacco and alcohol. The history of the city 
dates back to before 1000 A.D., and today the 
Aalborg-Nørresundby area with its 150,000 inhab. 
is the regional centre of N-Jylland serving 330,000 
people. Among its higher centre functions is a 
university centre. V.H.

28. Gudumholm – Rural ribbon development
The two morphological main features are: (1) an 
uplifted block of Senonian chalk with a thin cover 
of till surrounded by (2) the low-lying flats of 
raised Litorina floors. On the very borderline, 
wave-cut in postglacial time, several villages and 
enclosed farms are situated. The area is supposed 
to have been settled in early medieval time by 
peasants who farmed the dry upper land and used 
the rich meadows for grazing and for hay cutting 
in a dual farm economy. A ribbon or linear vil
lage development is the obvious solution to the 
best use of local resources, even in an open field 
system. Enclosure meant few changes in the orig
inal location. Some minor farms moved on to the 
interior plane, but more general was a relocation 
to sites on the borderline. Frequent flooding on 
the meadowland caused as early as 1777 the con
struction of Gudumlund Kanal, and later recla
mation works, as late as 1960, have turned the 
meadows into crop land. Also modern housing 
development stresses the ribbon pattern. V.H.

29. The Nørreå-valley landscape in E-Jylland
The enormous meltwater rivers of the glacial age 
and the waning period eroded valley systems of 
great dimensions in the moraine landscape. The 
Nørreå-valley was initially formed as a subglacial 
valley or tunnel valley under and in the ice cap, 
and thereafter modified as a meltwater valley. 
During the period of Stone Age submergences, 
the valley bottom was levelled off still more by 
the deposition of fjord bottom sediments. The 
valley landscape thus is of polycyclic origin. The 
meltwater moved upwards in its tunnel valley 
stage from E to W, while the small watercourse, 
Nørreå, now runs from W to E following the 
sloping bottom until it flows into Randers Fjord. 
The gradient is insignificant and under highwater 
conditions in the Kattegat often zero. Under these

circumstances the valley floor is swampy and 
drainage is hindered. The conversion of swamps 
to farmland requires pumping and has not yet 
been successfully developed. A.S.

30. The eastern Limfjord entrance – Muld
bjerge
Marine forelands attain their largest width in N- 
Denmark because the land has here risen 6-8 m 
since the Stone Age. In these 50 km2 covered by 
the map sheet, moraine landscapes are only to be 
observed at Muldbjerge, a former island of 1.5 
km2 in the Stone Age sea. Typically developed 
beach ridge plains of the ridge-and-furrow type 
are seen in the triangle between the N-point of 
Muldbjerge and the villages Egens and Mov. Sand 
and gravel for the construction industry, now lie 
exposed as a result of abrasion along the Litorina 
coast of Muldbjerge.

The westernmost beach ridges are the oldest 
ones. The fan-pattern of the eastward ridges 
shows the adjustment to the terminative orienta
tion of the coast.

The deep, meandering channel in the Limfjord 
is a river valley from the continental period. A 
hindrance to navigation caused by a sand bar, 
Hals Barre, outside the inlet has been removed 
by the excavation of a canal, 90 m wide and 8.5 m 
deep. A.S.

31. Pindstrup – From peat-digging to modern 
industry
This area was relatively poor when the economy 
was mainly based on agriculture. To the N and S 
low, hilly plateaus offer only meagre morainic 
soils, and the valleys have glacio-fluvial sands of 
equally low potential.

Traditionally the peat-bogs of the valleys were 
commonly used for fuel. In 1905 a small firm 
started utilizing local peat, and during the WW 
I’s fuel shortage, the firm flourished. Unlike 
others this firm overcame the post-war crisis by 
producing peat litter for cattle bedding and for 
soil improvement. It proved to be a success, but 
employment could only be offered during dry 
periods. Auxiliary industries based on local soft
wood were started to remedy this. Later, supplies 
were obtained from most of Jylland. Timber cut 
as for firewood is by chopping and glueing turned 
into a strong board used in house construction. 
As new forms of production were initiated, local 
raw materials lost importance. Local skill and 
know-how are now the main basis for this indus
try, which may seem oddly localized. S.C.

32. Mols Bjerge – A future National Park
Southern Djursland is a textbook example of a 
glacial series. In the Weichsel-period a glacier ad
vanced from the S to the depression now occupied 
by the bay Ebeltoft Vig. In front of the glacier, a 
hill arc including Mols Bjerge was accumulated. 
The “pass” at Femmøller was formed by the 
melting water, which fanned out to form outwash 
plains to the N. During the postglacial period the 
coast, in particular, was remodelled. Conspicuous 
cliffs demarcate the fossil Litorina coastline, and 
lake Buk Sø was barred off by marine activity.

Land utilization took place mainly through an 
infield-outfield type of agriculture. In the outfield 
fertility was maintained by long-term fallowing 
under heather. Since c. 1920 the area has attracted 
much interest due to its recreational qualities. 
Tourism has increased and a great number of 
holiday cottages have been built along the coast. 
Measures for protection of the “natural state” of 
the area have been taken, including herds of cat
tle and sheep for the regulation of vegetation.

S.C.

33. The E-Jylland lake district – Valley struc
tures
This area is one of the more elevated districts of 
Denmark, the initial landscape being a moraine
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plateau at the 100 m level. Møgelbjerg in Addit 
Skov with its gentle slopes reaches 137 m, and in 
Rye Sønderskov the maximum elevation is 162 m. 
The surface contour of the original moraine pla
teau is indistinguishable from the low moraine 
flats due to later fluvial erosion. Deep erosion 
gullies dissect the edges of the moraine plateaus 
and divide them into isolated blocks. In other 
places, e.g. the Nørreås region NW of Voerlade
gård, the erosion process is still more advanced 
as retrogressive erosion by streams has disinte
grated the plateau surface.

A subglacially formed tunnel valley, with long
lakes such as Mossø and Salten Langsø, runs in 
an E-W direction at right angles to the ice border, 
while an extramarginal meltwater valley, the Gu
denå valley, runs S-N, parallel to the former ice 
edge. The steep slopes in this area are wooded, 
whereas the uneroded parts of the moraine pla
teau are under cultivation. A.S.

34. Århus
Århus with its 246,000 inhab. (1975) is the second 
largest city in Denmark. It lies at the mouth of 
an up to 2 km broad tunnel valley connecting 
central Jylland with the Århus bay and embed
ding the Århus brook. A few km farther N the 
parallel Egå tunnel valley contains suburban res
idential quarters which are spreading farther N 
over the hilly countryside.

Århus was founded c. 900 around a ford at the 
brook. Up to mid-19th century it was a small 
town clustered around two medieval churches and 
two small squares (map A). One of the oldest 
main streets is Vestergade on the N- stream bank, 
another main street is Ågade which connected the 
S-bank with the small harbour. During the 20th 
century the harbour has been extended and now 
totals approximately 12 km of quay and has a 
draught of up to 11 m. It has regular services to 
many European and overseas countries.

By 1970, the industrial sector occupied 42,000 
people, mainly in the metal industries, in building 
and construction activities, and in the foodstuff 
and stimulant industries.

The University of Århus was founded in 1928 
and is, with its 16,000 students, the second largest 
in Denmark. Furthermore, the city has a dental 
college, a journalist college, a school of econom
ics and business administration and several others. 
Mention should also be made of “The Old Town” 
and of Moesgaard with archaelogical and ethno
graphical collections. Århus has a very favourable 
location by the N-S highway A 10 and the E-W 
highway A 15 and is moreover an important junc
tion point on the E-Jylland main railway line. Its 
surrounding countryside is beautiful and has great 
recreational values with the wood Marselisborg 
Skov with an arboretum, the palace Marselisborg, 
and the stadium. J.H.

35. Johannes Mejer’s map of the county of 
Åbenrå
During the years 1639-41 Johannes Mejer (1606- 
1674) drew sixty-three detailed maps of the coun
ty of Åbenrå, sketching its farms, the names of 
their proprietors, the fields belonging to the vil
lages, etc. These maps, with the pertaining cada
stral book, provide us with a remarkable picture 
of agricultural conditions in the days of King 
Christian the Fourth. The villages have been re
produced at a scale of 1:12,500, the rural com
mune maps are drawn at 1:25,000, and the judi
cial district maps at 1:50,000.

In 1642 the King asked Johannes Mejer to map 
the coast of Jylland from Varde to Glückstadt; 
this work prompted a promotion in 1647. During 
the period 1638-48 Mejer mapped the duchies 
and had his drawings engraved by Matthias and 
Nicolai Petersen. They were published in Caspar 
Danckwerth’s: “Newe Landesbeschreibung der 
zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein”, 
1652. For a period of about 150 years these maps, 
the only work Mejer ever had printed, were used

as a basis for all map-making of the area. In 1662 
they were printed in Joan Blaeu’s “Atlas Maior”.

I.R.K.

36. Egernsund – Tilework products
The most conspicuous feature of this region is the 
many tileworks which are located around the Ny
bøl Nor; the concentration of tileworks seen here 
is the greatest in Denmark. The late-glacial clay 
is almost stonefree and originates from two ice
lakes in a dead-ice landscape. Facing the sea, the 
tileworks have been built on the ice-lake deposits, 
which has been a practical location also for ship
ping the earthernware.

Tile-burning can be traced back to the Middle 
Ages here, but its prime was around 1900 when 
about 35 tileworks were in use. Today 11 tile
works are left, but they manage to produce more 
than the approximately 100 mill, units which was 
the peak production in 1900. During the last 20 
years, the Egernsund area has increased its share 
of the Danish tile production thanks to the adop
tion of more advanced techniques. Thus about 
20 % of the Danish tunnel ovens are found in 
Egernsund. H.A.

37. Nordborg
In 1933, in a farm loft at Elsmark, a young en
gineer invented a valve which proved to be the 
starting of an extensive industry. The firm Dan
foss today ranges among the largest in the coun
try with a staff of about 7,000. The product range 
covers, to give some examples, automatic controls 
for heating and refrigerating plants, industrial 
automatics, components for burners, boilers, hy
draulics, and refrigeration appliances. With Dan
foss the development of the hitherto rural and 
stagnating area changed radically. Agriculture 
was formerly the main occupation on the island, 
but today Danfoss dominates the whole area. 
Other large-scale industries have not been estab
lished, but of course population growth has given 
jobs to many people in the service sector. The 
difference between new and old built-up areas is 
evident from the map. The many hedges are a 
characteristic feature in this moraine landscape.

H.A.

38. Lillebælt – Ferry and bridge links
Lillebælt is the narrowest of the three Danish 
straits connecting the Baltic with the North Sea. 
The map covers the segment of the belt where 
Jylland and the island of Fyn are closest, only 
650 m. The town Fredericia was founded in 1644 
as a fortification for the belt, whereas Middelfart 
on Fyn is an old medieval town. Between 1865 
and 1935, railway ferries connected Fredericia 
and Strib, the terminus for the Fyn railway. Now 
a rail- and road-bridge W of Middelfart connects 
the shores of Lillebælt, and Strib has been re
duced to a suburb of Fredericia. Increasing road 
traffic made an alternative connection necessary, 
and a new and longer bridge was built to the N 
for road traffic alone. Aa. Aa.

39. Vejle
The most marked feature of the relief is the tun
nel-valley which divides a moraine-plateau in an 
E-W direction. The eastern part is submerged and 
forms Vejle Fjord. As a consequence of its origin, 
the profile of the valley is uneven with recent
ly drained depressions alternating with moraine 
thresholds, two of these locating the town of 
Vejle as a centre of land- and sea-traffic. Vejle 
dates from the Middle Ages but not until the 19th 
century it developed to an important provincial 
town with 43,976 inhab. (1970). Adjuvant causes 
to this growth were expansion of the hinterland 
by heath reclamation and the moving of the har
bour from the river to the fjord; the building of 
the N-S railway in Jylland; and, the most influen
tial factor, industry. The industrialization began 
with textile mills and now comprises nearly all

forms of industry, dominated by food processing. 
The built-up area has spread along the slopes and 
up the hill-sides to the plateaus as the main valley 
is rather unsuitable for building purposes. R.H.J.

40. NE-Fyn – Development of industry and 
land use
Odense is the third-largest city in Denmark, and 
the second most important manufacturing centre. 
The merchants of this inland city used the har
bour of Kerteminde until the construction of the 
Odense canal in 1804. It was here that the large 
shipping company A. P. Møller constructed a ship
yard, but due to the increased size of ships the 
company had to find a new location, and estab
lished the Lindø shipyard in 1958, only 15 km 
from Odense. The village Munkebo (398 inhab. 
in 1950) developed here and by 1970 the popu
lation was 4,328. Commuting in this area is very 
high. At times Lindø has employed more than 
5,000 workers, but according to the 1970 census 
the labour force was about 3,530 of whom only 
about 900 were living in Munkebo. Twice as 
many – 1772 persons – commuted to Odense. Less 
than 10% of the Lindø labour force are women, 
so the women from Munkebo have to find jobs in 
Odense and Kerteminde. J.M.

41. Stige – A market gardening centre on Fyn
The topography is partly a low-lying sandy plain 
and partly diked and drained inlets of the Oden
se fjord. During this century Denmark’s highest 
concentration of market gardens grew up here 
with a glasshouse area of about 30 ha. Odense, 
the largest industrial town after Copenhagen, 
was the original market, but nowadays the pro
ducts are exported to many European countries. 
The predominant cultures are tomatoes, cucum
bers, roses, potted plants, green plants, cut 
flowers, and sprigs for ornament. The sale is ca
nalized through the gardeners’ own sales organi
zation (GASA) with its 22 branches spread over 
the country, but almost half of the sale is un
dertaken by the Odense branch. Fyn is the lead
ing market gardening area in Denmark; more 
than one third of the industry is located here. 
Most of the fruit plantations are found in the 
southern parts of Fyn and on the islands of Tå
singe and Turø. V.H.

42. The Hindsholm drumlin archipelago
The landscape of the Hindsholm peninsula in 
NE-Fyn is that of a low moraine flat with nu
merous oblong, isolated hills which can be classi
fied as drumlins. The material has been de
posited under the moving ice masses of the Store 
Bælt glacier. The longitudinal axes of the drum
lins are NW-SE, corresponding to the direction 
of the ice movement. The circularly shaped hill 
in the centre of the map is not a drumlin but 
consists of stratified sand. The N-part of the 
low moraine flat is partly transgressed and the 
drumlins appear as islands. The Lillestrand bay 
is a drumlin archipelago.

Marine activity is very effective in the Hinds
holm and causes characteristic abrasion and 
beach drifting phenomena. Thus the E- and W- 
coast have been totally simplified and cliffs have 
been welded together by beach ridges. Low-lying 
areas which suffer from a high groundwater 
level are protected by dikes and drainage canals 
have been established. N-Hindsholm is a spit
and tombola complex connecting the drumlins.

A.S.

43. The archipelago S of Fyn
This area has very strong sailing traditions. Dur
ing the 19th century the islands of Ærø and 
Thurø were thus in connection with many foreign 
countries, and towns as Marstal, Ærøskøbing, 
and Troense had hundreds of vessels at sea. In 
1876 the railway Odense-Svendborg was opened,
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the first steamship-line was introduced in the 
area, and this was the beginning of the economic 
growth of Svendborg. Today, bridges connect the 
major islands except Ærø. Many of these, with 
less than 100 inhab., are very dependent on pub
lic and private service on the mainland, and in 
1975 the county and the Government decided to 
subsidize small, unprofitable ferrylines. J.M.

44. Console flat hills in the Vissenbjerg region
A characteristic feature in the Vissenbjerg land
scape is a special type of flat-topped hills, the 
console flat hills. While flat-topped hills usually 
consist of bottom sediments from ice-lakes em
bedded in glaciers, the console hills are sedi
ments from ice-dammed lakes, clay and sand in 
alternating layers. These lakes were only partly 
bordered by glacial deposits, in this case the 
meltwater gravel of the Vissenbjerg plateau. 
During the melting period, when the ice dams 
disappeared, the lakes were rapidly drained and 
great water masses set free which eroded deep 
gullies into the marginal sediment layers such as 
the 16 m deep ravine at Fuglevig Mølle, S of 
Vissenbjerg. The many brickworks in the region 
now utilize the ice-lake sediments. The low
lying region S of the console hills is a typical 
dead-ice landscape. The Brænde Å meanders 
through the valley in which also runs the E-W 
going railway line across Denmark. A.S.

45. Langeland – An ice-margin area
The map shows the central part of Langeland. 
The most dominant feature of this island is the 
more than 1000 small hills scattered over a 
ground moraine landscape in long rows follow
ing the island’s longitudinal direction. Thus a 
system of hills in 4 or 5 rows is seen S of Trane
kær. They are dislocated kames, probably formed 
in a dead-ice belt outside an active ice mass. An 
ice push from the E has then disturbed and 
folded the layers of meltwater material and de
posited till upon several of the hills. Also small 
outwash plains bear evidence of ice edge forma
tions such as found SW of Frellesvig and 2 km 
S of Tranekær. The landscape between the many 
isolated hills is a ground moraine landscape in 
two levels, partly as plateaus as seen E of Trane
kær and N of Frellesvig, partly as low-lying, 
often peat-covered areas between the plateaus. 
Dislocated kames are found in both types. J.K.

46. Nakskov Fjord – Reclamation and protec
tive dikes
Most of the island Lolland consists of clayey 
moraine flats; their fertile soil and level surface 
make them ideal for cultivation, and they range 
among the best agricultural areas of the country. 
Nakskov Fjord is factually an extension of the 
moraine flats whose lower parts lie below sea 
level and the higher parts are seen as ten low 
islands. The recurved spit complex, Albuen (the 
elbow), is built up of gravel and sand brought 
from the S-coast by beach drifting dynamics. 
Since 1866 land reclamation has occurred in the 
S-part of the fjord area through drainage mea
sures and the building of dikes between the 
islands. In 1872 a disastrous flood struck large 
areas of Lolland. Now all exposed coasts are se
cured by effective dikes.

Nakskov is a harbour city of about 16,000 inh. 
Economic activity is concentrated on the sugar 
factory and the shipyard, the latter employs more 
than 2,000 workers. A.S.

47. NW-LoIland – An intensive agricultural 
area
Lolland is a fertile moraine flat with a high con
tent of limy clay. This made it possible to marl 
the fields already in the mid-18th century, and 
the map shows marlpits in almost every field. 
Also pipe drainage was initiated in the 1860s,

and the farmland has thus become well homo
genized. Most of the former fences have been re
moved due to increased mechanization.

Originally the settlements were compact vil
lages and a few larger estates. At the time of 
enclosure c. 1800 some farms were moved and 
smallholders settled on the commons (Orehave, 
Sortemose). In the 1870s, industrial sugar beets 
were introduced. The larger farms therefore 
needed seasonal workers and employed girls 
from Poland. Some of them settled here, and 
today there are quite many Polish families on 
Lolland.

The table shows the development from mixed 
farming with grain, grass, and fallow in 1880, to 
grain, sugar beets, and grass 1900-50, and till to
day’s specialization in grain and sugar beets with 
only little animal husbandry. K.M.J.

48. The Guldborgsund area
The narrow strait Guldborgsund separates the 
two islands Lolland and Falster. The landscape 
is very fertile moraine plains, and the coastal 
areas are in several places protected by dikes. 
The rural population lives on isolated farms, or 
in rather small villages; the regional centre is 
Nykøbing (26,000 inhab.) an industrial, commer
cial, and traffical market-town situated on the 
railway route to the continent. The region’s most 
important crop is the sugar beet which is pro
cessed in Nykøbing, but also barley and wheat 
are grown. Related to the agricultural area there 
is only half the cattle of the national average, 
whereas the number of pigs is very near the aver
age. The special narrow-gauged sugar beet rail
ways were abandoned after WW II because trans
portation by lorries is cheaper and faster.

Aa.Aa.

49. S-Falster and Bøtø Nor – An embanked 
lagoon
The initial shoreline was a result of the confor
mation of the terminal moraine with the glacial 
lobe. In the shallow area, i.e. the central depres
sion of this glacial series of landforms, an off
shore bar was built up of material taken N of 
this locality and the lagoon lake, Bøtø Nor, came 
into existence. The recent development, however, 
is influenced by man. After the flooding disaster 
1872, the dune-clad bar was protected against in
undation by dikes and groynes, and the dune 
area secured by conifer plantations. The lagoon 
floor is now reclaimed and drained by a canal 
system.

In the former farmland the villages were lo
cated along the curve of the terminal moraine. 
Now the lagoon is cultivated too and the off
shore bar is a crowded recreational area increas
ingly utilized. The dune area at Marielyst is fully 
exploited for summer cottages, which now invade 
the Bøtø lagoon. A.S.

50. Femø – A small island community
The island of Femø (1140 ha and 377 inhab.) 
represents the small Danish island communities 
which have an undifferentiated economy unable 
to satisfy modern demands for material and cul
tural services. Once a rich and densely populated 
island with an economy based on the export of 
vegetables and fruit to Copenhagen, today it is in 
relative isolation (50 min. sailing time from Lol
land) with uncertain prospects. Agriculture, 
which employs 60 % of the working population, 
is the predominant primary source of income, 
whereas the manufacturing and construction in
dustries only employ 12%. Of a total of 68 
farms, 3/4 are below 20 ha (national average 23 
ha) suitable for family farming. The age com
position reflects the considerable emigration 
from the area: 22.3% is under 20 and 22.8% 
above 65 years of age (national average 30.7% 
and 12.2% respectively). As there is a limited 
job market and schooling on Femø is restricted

to the elementary level, most young people are 
drawn away from the island and do not return.

V.H.

51. The village of Sønder Vestud and the 
farm “Dalmosegård” on Møn
Møn commune covers 237 km2 moraine land 
and has a population of about 12,000. Several 
centuries ago, Borre, which lies in E-central 
Møn, was a town with a harbour, but now it is 
an inland village. The village of Sønder Vestud 
belongs to the parish of Borre. The two figures 
to the left illustrate the effects of the 1804 en
closure upon the open fields. The size of the 
enclosed farms increases by distance from the 
village to compensate for a decreasing soil qua
lity. The shaded areas belong to the farm, “Dal
mosegård”, whose field patterns in 1949 and 
1969 are illustrated to the right. The change 
from 10 crops in 14 fields, to 6 crops in 6 fields 
is a characteristic Danish development.

Migration from rural districts is also pro
nounced on Møn with its limited industrial devel
opment – primarily in the Stege area. Many 
people commute to jobs as distant as Copen
hagen, and unemployment and depopulation are 
increasing problems. Aa.H.K.

52. Fakse – Denmark’s largest limestone 
quarry
The town of Fakse is built on a SE-NW oriented 
dome-shaped hill, Fakse Banke, which contains a 
high-lying core of limestone which is only cover
ed by a few metres of till. The limestone quarry 
is situated E of the town and the production 
covers 2/3 of the inland demand. From a geolo
gical viewpoint the Fakse Banke is unique. It 
consists mainly of coral limestone embedding 
many fossils, several of which are known only 
from this locality. They show that during a part 
of the Danien period Fakse Banke was a sub
marine coral reef.

Glaciers have slided over this area several 
times during the Quarternary. The surface orien
tation of the coral limestone is therefore ESE
WNW, which accord well both with the con
spicuous striae system found on the limestone 
surface and with the orientation of small stoss
and-lee forms. The last ice movement over Fakse 
Banke was SE-NW which appears from the stria
tion on the top of the many stoss-and-lee forms 
and from the fabric pattern in the overlying 
lodgement till. J.K.

53. Stevns – Till plain and steep coast
The map shows part of the Stevns peninsula – a 
till plain (fig. A), which ends towards the sea in 
a high limestone cliff, the Stevns Klint. The re
lief is closely following the high-lying limestone 
underground whose features it reflects as seen S 
and W of St. Heddinge where both limestone 
surface and terrain are sloping towards the SW.

The fluted surface of the till plain (fig. B, 
left), a till fabric analysis (fig. B, right), and the 
striation on the limestone surface (shown by ar
rows in fig. B right) are in accordance as to 
movement direction of the glacier that formed 
the Stevns till plain. The steep cliff is especially 
interesting in that it contains the transition 
Senon/Danien. As the Senonian chalk is softer 
than the overlying Bryozo limestone from Da
nien, the sea has been able to erode the cliff and 
create the characteristic coast profile (fig. C).

J.K.

54. Næstved
Næstved (35,000 inhab.) is an industrial town 
and has always been dependent on shipping. 
Through the 19th century Karrebæksminde was 
the break-of-bulk place, but in 1938 the harbour 
in Næstved was extended and connected with 
Karrebæksminde through a canal. After WW II
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goods traffic by rail has become more common 
with the result that many harbours lose in im
portance. This is the case for Næstved which lies 
within only one hour’s reach from Copenhagen 
by rail.

Until 1970 the town was underbounded and 
industrial areas was therefore laid out on the 
Ydernæs. After 1970, the whole area shown on 
the map was included in the municipality, and 
Næstved is presently planning a decentralized 
structure. J.M.

55. Slagelse – Urban planning
The three large-scale maps show the centre of 
this medium-sized provincial town which con
tains many medieval features in its lay-out of 
narrow streets. Nytorv and the Schweizer Plads 
were constructed after a fire in 1804, whereas 
Rådhuspladsen dates from this century. Now
adays the medieval centre contains the urban 
core, but besides city functions it also contains a 
large amount of manufacturing and housing. In 
the city’s Master Plan the town centre is to con
tinue to be the main shopping centre, and it will 
retain its present mixed housing and shopping 
character. There is a transition zone between the 
old centre and the railway station where offices 
are invading a housing area. City expansion will 
be restricted here, however, as it is intended to 
remain a residential area. The inner ring road 
will require some demolition and renewal. The 
parking space will become twice as large, but 
inside the ring road many pedestrian streets are 
planned. J.M.

56. Kirke Stillinge – A village during 200 
years
From the 1780’s to about 1810 the Danish rural 
landscape underwent a radical change as a con
sequence of enclosure and consolidation. The 
cadastral map dates from 1768-69 and shows a 
typical green village with 3 fields, each divided 
into about 30 furlongs with strips corresponding 
to the number of farms in the village. This regu
larity is a result of an equalization in 1717. At 
the time of enclosure most farms received one 
main lot which was long and triangular radiating 
from the village like spokes in a wheel. Other 
farms moved out to allotted, rectangular lots. 
The smallholders were given small lots in less 
attractive areas in the periphery or on wet soils 
of the township. In the 19th century the number 
of smallholdings increased as elsewhere in Den
mark. Since WW II landscape change has re
sulted from two factors: the establishment of a 
small service centre at Kirke Stillinge, and a 
large area for holiday cottages on the Storebælt 
coast. V.H.

57. Storebælt – A barrier for traffic
Of the three straits which connect the Baltic with 
the North Sea, Storebælt is the largest, if not the 
most important international waterway, but it 
carries less traffic than Øresund. The map de
picts the narrowest part of Storebælt, with the 
railway ferries between Korsør on Sjælland and 
Nyborg on Fyn, the only rail service between E
and W-Denmark. To reach continental Jylland 
by car, most drivers chose the car-ferry route 
Halsskov-Knudshoved. Construction of a bridge, 
or a tunnel, across the Storebælt has been dis
cussed for a number of years, and the bridge 
solution has been chosen 1976. Aa.Aa.

58. Suså – A water reserve area for Copen
hagen
With a length of 87 km and a 815 km2 drainage 
area Suså is the longest stream on Sjælland. The 
prequarternary layers consist mainly of paleo
cene greensand and Danian limestone overlain 
by morainic clayey deposits (Würm). Advancing 
ice lobes and melting dead-ice in the late glacial

stages formed this landscape. Parts of Suså run 
through former meltwater and tunnel valleys.

The table shows precipitation and run-off 
values for the area. Yearly actual evapotrans
piration is about 420 mm, the latest investiga
tions, however, indicate that the computed eva
potranspiration is nearer to 500 mm.

Urbanization increases the demand for ground
water and makes parts of the surface imperme
able, resulting in less water to the streams but 
more sewage. The diagram shows the water pro
duction and consumption for Copenhagen and 
suburbs. This will be difficult to satisfy in future 
from groundwater alone, a plan has therefore 
been made to supplement the water need with 
surface water from the Suså area. B.H.

59. Gisselfeld and Bregentved – Large estates
The scenic and fertile landscapes of SE Sjælland 
provided an attractive location for the establish
ment of manors through the ages.

Gisselfeld Kloster and Bregentved range 
among the largest Danish properties. They en
compass several minor estates with tenant-farms 
and large forests. Both can be dated back to 
about 1400, but they are quite different in ap
pearance. Gisselfeld is one of the most outstand
ing Renaissance-buildings of NW Europe, built 
by Peder Oxe, nobleman at the Royal Court. 
Bregentved was given its present appearance 
about 1700 and is still the seat of the founding 
Moltke family.

The two estates have played an important part 
in the development of Danish agriculture; full 
fallowing was first introduced at Gisselfeld and 
“kobbelbrug” (a type of fixed-rotation system) 
first at Bregentved. Large estates are advanta
geous for mechanized monoculture, but the con
serving of their architectural heritage presents a 
severe financial problem. S.C.

60. Lammefjorden
This area consists of a central depression which 
was inundated by the sea since the Stone Age 
and reclaimed as farmland according to Royal 
consession made in 1872. The previous coastline 
is shown on the 1:120,000 scale map from 1871, 
and its modern state on the 1:100,000 map. 50 
km2 have been reclaimed in four stages by build
ing a dam across the fjord and escavating a ring
canal for the surface-water from the surrounding 
hills. The Lammefjord itself is drained by a net
work of canals and a pumping station. The 
settlement pattern varies according to the drain
ing stages and the soils. About 1880 the first 11 
ha rectangular lots were sold in the S-part, while 
the W-part remained unsettled because of the 
soft soil. The eastern, younger section has larger 
properties. The area consists of fertile farmland 
with a surface 4 m below s.l. at the lowest point. 
Traditional mixed farming has now given way to 
cultivation of grain, vegetables and flower-bulbs 
integrated with marketing cooperatives. R.H.J.

61. Land use in Hørve Lammefjord
This land use map was drawn in 1973 and com
prises a part of the Lammefjord and the adjoin
ing “old” land consisting of moraine and marine 
foreland. These 3 morphological regions show 
conspicuous differences in field size and crop 
combinations. The moraine landscape has rather 
large fields and crops adapted to mixed farm
ing, especially grass and barley. In the southern 
part the low meadows disappeared when the ring 
canal was piped and the marine foreland in
cluded in the drainage system of the Lamme
fjord. This area shows a more divided field pat
tern and a great number of crops with 35% of 
the area used for market gardening. The distri
bution shows an accordance between nature con
ditions, especially soil, and the demands of the 
crops. Mud soils are dominated by wheat, car
rots, onions and bulbs. Barley and alfalfa prefer

clay, and the sandy marginal zones show a 
mixed pattern of rye, asparagus and conifers. 
The bulb fields are located near the open canals 
used for irrigation. R.H.J.

62. The Vejrhøj ridge – Recreational land-use
The map covers the southern part of the glacial 
landscape of Odsherred, W. Sjælland, which was 
formed in the marginal zone of the ice. It con
sists of moraine hills, narrow outwash plains 
near the coast and a small segment of the cen
tral depression, the now reclaimed Lammefjord. 
Since WW II there has been considerable land 
use competition along the seaside as a conse
quence of the great demand for recreation areas 
especially for weekend cottages. The distance 
from here to the large population centre, Co
penhagen, is about 90 km. Former farmland has 
been parcelled out partly as private lots, partly 
as vacation camps, and coniferous plantations 
have been established in a sandy area previously 
belonging to the estate of Dragsholm. The size 
of the lots has varied during this period, which 
has resulted in a differentiated settlement pat
tern. R.H.J.

63. The Halsnæs peninsula – Frederiksværk
The Halsnæs peninsula is a landscape mosaic of 
hilly moraine and flat marine foreland. The N- 
coast has a mature simplified shoreline while the 
S-coast is a double-coast in which the former 
cliffs of the Litorina persist as “dead cliffs” be
hind the foreland. The older villages are located 
in the gently undulating moraine landscapes with 
clayey soils. The marginal moraine landscape, 
with sandy soils, between Hundested and Lynæs 
never experienced village settlement but, by con
trast, they are today the site of many summer 
cottages. Halsnæs is part of the recreation area 
of Greater Copenhagen.

Frederiksværk is the only Danish town which 
can be classified as an iron industry town. The 
initiation of industrial development was prompt
ed in 1717-19 by a canal from Arresø to Ros
kilde Fjord; the natural outlet had become block
ed by migrating dunes. The waterpower led ge
neral J.F. Classen to establish an armament fac
tory. Today steel plates for shipbuilding is the 
primary production. A.S.

64. Anholt – An isolated island in the Katte
gat
To the W Anholt has a high morainic core and 
to the E a low marine foreland formed by post
glacial isostatic elevation and marine accumula
tion. Historical evidence demonstrates how the 
outline of the island was attained through a de
licate balance of forces. The eastern part, for 
example, has been eroded because of harbour
construction which cut off the supplies of ma
terial usually led to the N coast by wave action. 
As demonstrated by A. Schou, the longitudinal 
axis of the island coincides with the direction
resultant of wind work.

The sparse population of the island previously 
subsisted on meagre agriculture and fishing. The 
desertlike landscape to the E is possibly the re
sult of overgrazing during the centuries. The 
establishment of a new harbour in 1902, created 
better opportunities for fishing which, neverthe
less, soon again showed signs of stagnation. 
Tourism has now been developed into an impor
tant source of income. S.C.

65. Roskilde Fjord – Viking ships on the sea 
floor
Moraine shores of the initial type are to be 
found in sheltered places such as the inside of 
fjords as in this case at Roskilde Fjord. The 
shoreline is irregularly indented and the water 
surface is constantly broken by a capricious con
fusion of islands and islets.
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The glacial landscape is that of smoothly un
dulating moraine flats with small isolated hills, 
as Bulbjerg, 34 m, NE of the manorhouse Selsø. 
The Skuldelev esker lies in a flat terrain made up 
of moraine flats and coastal plains, and, there
fore, is in marked contrast to its surroundings. 
The 20 m high esker chain is built up of strati
fied sand and gravel deposited in running water 
between walls of ice.

In 1962 five Viking ships of different types 
were found on the floor of the fjord E of the 
village Skuldelev. These ships had been filled up 
with boulders and sunk to prevent hostile ships 
to reach Roskilde, the Danish capital city in the 
12th century. A museum has been built at the 
fjord to house the ships. A.S.

66. Cavalry district map of the forest Grib 
Skov
This section of A.C. Willar’s cavalry district map 
from 1720 gives a good impression of the forest 
area in N-Sjælland in those days. The figures 
and letters refer to fields and enclosures mainly 
used for the horses of the Frederiksborg stud 
farm established in 1588, which supplied the 
Court with horses for about two hundred years. 
In the wooded areas star-shaped road systems 
can be seen, one with eight rays, another with 
seven. Today the stars remain as memories of 
an age when one of the most important functions 
of the forest was to provide hunting grounds for 
the king and nobility. At a later date the Palace 
of Fredensborg was built at the very centre of 
the star east of Lake Esrum. Willar drew six 
other cavalry district maps, viz. Antvorskov, 
Tryggevælde, Vordingborg, Koldinghus, Dron
ningborg, and Skanderborg with scales between 
1:33,000 and 1:70,000. These maps are stored in 
The Royal Library. I.R.K.

67. Elsinore Master Plan 1973-1985
This is an example of a master plan, i.e. the 
overall land use plan of a municipality. The 
municipality of Elsinore (Helsingør) also con
tains a large rural area, but, in accordance with 
the regional plan for the Copenhagen region, 
only limited development is planned, in order to 
safeguard valuable open landscapes. The map 
covers the town itself. The leading principle is to 
protect the monuments and the environment of 
the town centre. It is zoned for residential use, 
and therefore no further changes into commer
cial or industrial uses are allowed. As seen in 
the scheme p. 148, pedestrian shopping streets 
and housing areas with reduced densities charac
terise the town centre.

Expansion of economic activities and public 
institutions is planned in new peripheral areas 
where the construction of the necessary roads 
and parking areas is cheaper and less harmful 
to the environment. In particular, a major re
lieving centre is planned to the S-W (see scheme 
of planned retailing structure). S.I.

68. Mølleåen – “Mill River”
The largest watercourse on the map, the Mølleå, 
follows an extramarginal valley from Lyngby to 
Strandmøllen. With a discharge of 0.5-2 m3/sec. 
and a head of 1-3 m at each mill, a waterpower 
of 30 hp made it possible to utilize it for a var
iety of industrial purposes. This enabled it to 
become, in fact, the cradle of Danish industry. It 
seems most likely that the oldest and largest 
Danish water mills were built by English monks 
who came to this country during the reign of 
King Canute (Knud) the Great. Some were flour 
mills, but the more significant mills were for in
dustries such as textile, leather, fulling, paper, 
bark, powder, cutlery, copper-, brass-, and iron
works. Nowadays these mills, with one excep
tion, are of no use in modern industry. Conse
quently it has been possible for the National Mu
seum to buy or establish control over the mills in

the hopes of realizing the goal of making a 
working museum showing the different means of 
utilizing waterpower in former days. S.B.B.

69. Copenhagen – General development
The three maps show Copenhagen in 1766, 1862, 
and 1970-74. Until 1852, the ramparts around 
the city impeded expansion, but with the indus
trialization in the late 19th century a vigorous 
growth followed and zone after zone was added, 
first of densely built residential quarters and 
later of extensive areas with one-family houses. 
Simultaneously the industry flourished and took 
advantage of the harbour, railways, and densely 
populated areas for the workers. This century 
has seen a further expansion of the residential 
quarters, first with a densely built area and after 
WW II as “fingers” extending into the outskirts 
supported by a commuter train system. Much in
dustry has also left city and settled around the 
big ring roads E4 and Ring III. Copenhagen is a 
one-centre town; its oldest parts contain the city 
centre with transportation terminals, commercial 
and governing functions, while secondary centres 
are located N and W of Copenhagen in Lyngby 
and Høje Tåstrup. C.W.M.

70. Copenhagen – Residential Quarters
The cadastral maps collected in the Land Regi
ster record: proprietary rights to land and build
ings, street names, house and title numbers, 
boundaries, and the topographical details neces
sary for reading the maps. Each map illustrates a 
pattern of residential land use and the object is 
to show the most common types and not gems 
within urban planning. Section I represents the 
medieval city with its historical buildings and 
monuments worthy of preservation. II and III 
show the residential quarters of the working 
class built just before and after 1900 when in
dustrialization started. Thus, II represents the 
slum clearance area, whereas the densely popu
lated quarters with small parcels as seen on III 
represent the first building societies from the be
ginning of this century. IV shows the multi
storeyed houses from the interwar period and V, 
the less well-planned, extensive residential quar
ters with one-family houses. Finally, VI demon
strates the social and government-subsidized 
quarters built after WW II. C.W.M.

71. Zoning and land-use in the Copenhagen 
region 1972
The map shows the use of built-up areas and the 
future plans for still undeveloped areas in the 
inner Copenhagen region. Before WW II the 
total area of the central municipalities was built
up. Most jobs were located in or near the city 
centre; elsewhere residential uses were dominat
ing.

The development after 1945 has been steered 
by regional planning. In particular the effect of 
the 1947 regional plan may be recognized; i.e. 
‘fingers’ along radial railways separated by green 
wedges (A).

From the late 1950’s, the motorization and the 
demand for land increased more than expected, 
and unplanned urban sprawl took place; firms 
and institutions moved out to peripheral loca
tions. New plans (B, C) suggested to steer the 
bulk of developments towards the S-W, and to 
concentrate new jobs in big regional centres.

The ‘Regional Plan 1973’ (D) has now been 
adopted by the Metropolitan Council. Its prin
ciple is that jobs should be removed from the 
central city to 4 nodes in the fingers, which can 
be connected by a transversal transport corridor. 
In the green wedges and in fine landscapes no 
development is to take place. The national Gov
ernment has approved this plan on condition that 
up to year 2000 new urban zones will mainly be 
designated in the S-W sector, while most resi
dential developments to the NW and on the 
island of Amager are omitted. S.I.

72. Copenhagen – Location of urban func
tions
The map section shows the three most accessible 
central places in the Greater Copenhagen area: 
the ancient city core, Lyngby and Glostrup. The 
city is the heart of the local traffic system and 
contains terminals for long-distance traffic. Here, 
the largest concentration of working-places is 
found. Lyngby and Glostrup lie at important 
junctions of main roads and ring roads, have 
large transportation terminals for bus traffic, and 
are both intersected by railways. All three sec
tions contain large residential areas and Lyngby 
also has extensive recreational areas.

Section I: the urban core of Greater Copen
hagen, main centre of shopping and cultural 
activities and of the administration of state, 
finance and commerce.

Section II: two important working-place areas, 
the University for Technical Sciences and the 
regional service centre at Lyngby.

Section III: Glostrup with extensive industrial 
areas and a regional service centre. The location 
favours heavy transport. C.W.M.

73. Ballerup – Suburban development NW of 
Copenhagen
The map shows the 1974 situation in a suburban 
development area 12 to 22 km NW of Copen
hagen city centre. Until 1950 the economic and 
cultural life was that of an agricultural society, 
and except for Ballerup itself, which had rail 
connection with Copenhagen since 1879, the old 
village communities were still unaffected by the 
nearness of the capital city. New growth after 
1950, accentuated by the opening of a suburban 
railway in 1949, has resulted in a rapid popula
tion increase from less than 7000 in 1950 to 
51.000 in 1975. Nearly 40 % of the new housing 
is in one family- or semi-detached units, the rest 
in flats of 3-4 rooms. The population shows all 
signs of young immigrant families, one third 
being children under 14 years, while only 3% 
are over 65 years. 43 % of the gainfully em
ployed persons are in manufacturing and con
struction. 16,000 persons are commuters, half of 
them to Copenhagen city, Ballerup receives 
10,000  in-commuters, many of them working in 
an industrial park SE of Ballerup. V.H.

74. Northern Bornholm
This area is typical of N-Bornholm with its sub
surface of pre-Cambian gneiss, which is notable 
in the sheer coastal formations and stands out 
clearly in the hilly countryside with barren rocky 
areas and rift stream valleys. The region is co
vered by glacial deposits, cultivated moraine clay 
and areas of wooded moraine gravel. Small, 
coastal, nucleated settlements were typical of 
the Bronze and Iron Ages. They were succeeded 
by the dispersed farm sites which continue to 
characterize the area. The principal occupation is 
partly mixed farming and partly mechanized cul
tivation of specialized crops.

Facing the sea, Gudhjem with its picturesque 
houses attracts many painters and tourists, and 
the latter are now the town’s most important 
source of income. With its two harbours, it is 
also ideally located for the fishing industry: the 
smoking and curing of herring, and processing of 
salmon and cod for export. It is notable that 
25% of its population is of retirement age.

K.B1.

75. The Faroes
The Faroes are situated in the Atlantic Ocean 
between Shetland and Iceland and total 1400 
km2 in area. The 17 inhabited islands have a po
pulation of more than 40,000, who constitute a 
partly self-governing entity within the Danish 
monarchy.

The geomorphology derives from the alterna
tion of layers of basalt and tuff, and the in
fluence of erosion upon them. The N and W are
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characterized by abruptly sloping rock fore
shores, as illustrated by the map of Koltur. To 
the E and S, by contrast, the hillsides slope more 
or less unevenly into the fjords and straits, as at 
Funningur. Herbage and grass cover the treeless 
slopes which are of a bright green colour be
cause of the high precipitation. Average tempe
ratures are 4°C in February and 11°C in August.

The fishing industry accounts for 95 % of the 
Faroes’ exports. Only 2.5 % of the working po
pulation are full-time employed in agriculture 
which was once the predominant occupation.

Aa.H.K.

76. Húsavík – A Faeroese village
Sandoy Island, on which Húsavík is located, 
offers better conditions for agriculture than most 
other Faroese islands. Agriculture is of the in
field-outfield type, though in a modernized form. 
The outfield encompasses most of the higher vil
lage land and is grazed by sheep and – in the 
most favourable parts – by cattle. Through ex
perience the ideal stock of sheep has been de
termined to be about 620. The herd is divided 
into flocks of 40-50 animals supervised by 2-3 
shepherds. The infield is used for potatoes and 
hay. Barley also has been grown, but was given 
up about 1970. The hand-dug barley lazybeds are 
still clearly visible.

Most holdings are freehold. Hereditary te
nancy has been regarded as the most advantage
ous since it prevents land-fragmentation.

Fishing has always provided an important seg
ment of the food-supply. It has now become the 
dominant element of the island economy, and 
agriculture has declined in importance. S.C.

77. Frederikshåb Isblink – A marginal land
scape in front of the ice cap
An ice cap with a maximum thickness of more 
than 3300 m covers 80 % of Greenland. At pla
ces the ice cap base is therefore at sea level or 
even below. Several outlet glaciers descend from 
the ice cap; among them the Jakobshavn Isbræ 
which moves 20-30 m in 24 hours and has a very 
productive ice front. Other outlet glaciers are 
not reaching the sea, such as the 75 km long and 
25 km wide Frederikshåb Isblink. From sea to 
ice cap the following landforms are found: 1) the 
skerries, 2) the outwash plain, 3) the up to 50 km 
wide coastland, 4) the inland ice itself with outlet 
glaciers, 5) the ice-dammed lakes, and 6) the 
nunatak-region up to 1500 m. A system of 
braided meltwater rivers lies in front of the 
Isblink so skerries are lacking here. The 6-10 km 
wide foreland is built up of morainic, fluvial, 
and marine sediments. The ice cap front is nor
mally 8-900 m a.s.l. Along it, there are many 
dammed lakes, which will be emptied by cata
strophic tapping. B.F.

78. Godthåbsfjord – A fjord region in Green
land
The Godthåbsfjord with the inner ramification at 
the margin of the ice cap, is the biggest fjord 
complex of W-Greenland. Three types of land
scape are found here: 1) skerries, 2) strand flat, 
and 3) high mountaineous land with snow-cap
ped mountain peaks of more than 1600 m. Geo
logically, the region consists of very old granitic 
and gneissoid granites, only covered by a thin 
layer of glacial deposits and weathered rock.

The inner fjord is ice-bound during the winter, 
but the Godthåb region can be visited by ships 
all the year round. Godthåb was founded 1721. 
It is now the seat of the administration, higher 
education and health services. Furthermore it is 
a trade centre as well with a modern harbour. 
Until 1950, the town was in the traditional 
Greenland colonial style, whereas present-day’s 
Godthåb is dominated by concrete buildings, and 
the town is still expanding. In 1957 there were 
985 inhab., in 1974 8,258, one third of whom was 
born outside Greenland. B.F.

79. Schweizerland – A glacial region in E- 
Greenland
The “land of the thousand glaciers” is the best 
characteristic of this complex landscape of in
land ice, ice caps, local glaciers and nunataks. 
The geology is characterized by derives from 
granodioritic gneiss and lacks younger forma
tions. The present inland ice has a volume of 2.4 
mill, km3 of water against 3.2 mill, during its 
maximum extension 8000 years ago. The region 
is thus dominated by erosion due to the advance 
and retreat of the glaciers, the latter has been 
very significant the last 100 years. Trimlines 
show the earlier larger extension of the glaciers.

The climate is arctic with an annual mean 
temperature of -0.4°C at Angmagssalik, the 
nearest meteorological station. The average tem
perature for the warmest month July is here 7.4° 
and for the coldest, February, -7.2°. In Schwei
zerland the climate is more extreme and domi
nated by strong catabatic winds from the ice cap 
and by foehn winds. The icefree areas show se
veral forms of permafrost. B.F.
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